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أثر إدارة المعرفة على العنصر البشري
The Impact of Knowledge Management on Human Resources
أسماء شطيبي.د
أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة
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:الملخص
 فقدرهتا على النجاح أصبحت مرىونة وبدرجةكبَتة على إمكانياهتا يف تطبيق مفهوـ، ذبد نفسها أماـ منافسة شديدة قائمة على أسس غَت تقليدية،إف ادلؤسسات يف بيئة العمل ادلعاصرة
 فقد عملنا من خبلؿ ىذه. ودبا أف طبيعة ادلهن والوظائف أصبحت مرتبطة بالقدرة على إظهار القدرات وادلهارات والتمكن من التكيف مع متغَتات طبيعة العمل.إدارة ادلعرفة بشكل جيد
 مث كيفية تأصيل ثقافة التفكَت واإلبداع، مناقشة إشكالية إدارة ادلعرفة وتكوين الرأمساؿ ادلعريف:  وافًتضنا أف ذلك سيتم من خبلؿ،الدراسة التطرؽ ألثر إدارة ادلعرفة على العنصر البشري بادلؤسسة
.داخل ادلؤسسة
 وجدنا بأف تطوير تلك، وىكذا. إضافة إىل ربفيزىا،وخلصنا إىل أف إدارة ادلعرفة تسهم بشكلكبَت يف تكوين الرأمساؿ ادلعريف وذلك عرب تطوير مهارات وخربات ادلوارد البشرية للمؤسسة
.ادلهارات يتم من خبلؿ آليات التعلم التنظيمي والتدريب ادلبٍت على القدرات اليت تعترب مفاىيم مًتابطة ومتكاملة تساعد على اكتساب ادلعرفة ونقلها بُت األشخاص وكذا تطبيقها بالشكل الفعاؿ
.ويف ادلقابل وجدنا بأف توليد ادلعرفة وربقيق اإلنتاج ادلعريف يستدعي ربفيز األفراد من أجل استخداـ معارفهم الضمنية
 فاإلبداع يتحقق من. وأف ىذه العملية تتم من خبلؿ ادلعرفة أصبل، وجدنا بأف إدارة ادلعرفة تعمل على ربفيز العملية اإلبداعية داخل ادلؤسسة،أما ما يتعلق بتأصيل ثقافة التفكَت واإلبداع
 وخلصنا إىل أف ىناؾ آليات تعمل على ربريك ملكات اإلبداع لدى ادلورد.خبلؿ ادلعرفة والتعلم واالطبلع على ذبارب سلتلفة دلساعدة العقل على التفكَت اخلبلؽ والتجديد ومن مث اإلبداع
.البشري وربدثنا عن التمكُت والرضا الوظيفيكآليتُت لتحفيز ادلوارد البشرية على اإلبداع
. اإلبداع واالبتكار- التمكُت-  التدريب ادلبٌت على القدرات-إدارة ادلعرفة – التعلم التنظيمي: كلمات مفتاحية

In modern working environments, institutions and companies are facing a real competition based on some unusual standards, as
its success has become related, to a large extent, to its ability to implement the concept of a good and efficient knowledge management.
Since the nature of jobs and professions has become related to the ability to highlight capabilities and skills and adjust to the market
changes, this study aims to reflect on the impact of knowledge management on human resources, starting from two main premises:
discussing the problematic of knowledge management and intellectual assets, and the way to foster the notions of creative thinking in
each institution.
Based on this, we have come up to the conclusion that knowledge management contributes in the production of intellectual
assets by encouraging and improving the human resources’ capacities and experiences. This goal can be realized by developing
educational aspects and specific trainings focused on active, responsive and communicative capacities which can complement each
other and so can help reach information, transmit it among people and apply it effectively. On the other hand, we have found out that
achieving knowledge requires motivating the population concerned to make use of the knowledge they already have.
Concerning the idea of strengthening the culture of creative and innovative thinking, it has been revealed that knowledge
management leads to a good sense of reflexion and a pertinent spirit of creativity within the institution and that creativity requires
permanent learning and openness to varied experiences which help the brain to think, renovate, and innovate constantly. To conclude,
there are tools that help stir up the sense of creativity in human resources, and we have evoked “the expertise and job satisfaction” as
two aspects that are likely to motivate human resources toward creativity.
Key words: knowledge management– organizational learning – Training based on capacities – enabling – creativity and
innovation.
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مقدمة:
إف أىم ما ؽليز القرف احلادي والعشرين ىو ظهور قوة ادلعرفة ،وكيفية استخدامها يف ادلؤسسات ذات القاعدة ادلعرفية ،وأعلية عماؿ
ادلعرفة يف تكوين الثروة والقوة معا .وبناء على ذلك ،مت إيبلء موضوع ادلوارد البشرية ،استقطاهبا ،توظيفها واحملافظة عليها وتدريبها
وربفيزىا أ علية كربى وذلك العتبارىا عامبل مهما يف تعزيز القدرات اإلنتاجية والتنافسية للمؤسسات .كما مت اعتبار ادلوارد البشرية
أحد مداخل حساب ادلوجودات ادلعرفية ،إضافة إىل مداخل أخرى كمدخل ادللكية الفكرية ،وغَتىا .ولعل األولوية اليت ػلتلها
رأس ادلاؿ البشري يف إدارة ادل عرفة ستقود إىل صراع عادلي حوؿ ادلوىوبُت ،سباما كما كانت الشعوب يف ادلاضي تتصارع حوؿ
األرض بوصفها أحد أصوؿ اإلنتاج .ومن ىنا ،فإف على ادلؤسسات أف تويل موضوع بناء قاعدة رأس ادلاؿ البشري األعلية اليت
يستحقها ،من خبلؿ الًتكيز على تطوير ادلهارات واخلربات اليت تسند اإلبداع وتدعمو أومن خبلؿ تدريب ادلوارد البشرية وتنميتها
بعد التحاقها بالعمل ،وذلك لضماف حيويتها وفاعليتها واحملافظة عليها دلواجهة ادلنافسة .ومن جانب آخر تشجع اإلبداع
واالبتكار ،وتؤسس وتدعم البنية التحتية ادلعلوماتية والتكنولوجية لضماف بقائها واستمرارىا.
فإذا كاف الرأس ادلاؿ البشري ىو رلموعة من اخلربات وادلعارؼ واحلماس واإلبداع والصفات اليت ؽلتلكها العاملوف يف
ادلؤسسة ويستثمروهنا يف العمل ،فإنو غلب االستثمار يف رأس ادلاؿ البشري يف العديد من األنشطة اليت ربسن من القدرات
البشرية .ويف ىذا السياؽ ،تتوىل إدارة ادلعرفة الًتكيز على العقل ادلؤسسي دبفهومو الشمويل ،الذي يضمن توزيع ادلعرفة من عقل إىل
آخر ،وربويل ادلعلومات إىل معرفة علمية مجاعية تؤسس لئلبداع اجلماعي.
ومن ادلعلوـ أف رلتمع ادلعرفة يًتكز على القوى العاملة ادلتخصصة القادرة على التعامل مع تكنولوجيا ادلعلومات.
واالتصاالت وادلعرفة وإدارهتا عموما ،وعلى التعلم باستمرار .وعليو ،مل يعد األمر مرتبطا دبا تعلمو الفرد ،ولكن بدرجة تفعيل ما
تعلمو وتطبيقو ،وىل لديو ادلهارات والكفاءات اليت تؤىلو للتطوير الذايت والقدرة على التعلم ادلستمر مدى احلياة.
وترجع األعلية يف ذلك ،إىل أف طبيعة ادلهن والوظائف أصبحت مرتبطة بالقدرة على إظهار القدرات وادلهارات والتمكن من
التكيف مع متغَتات طبيعة العمل أو ادلهنة اليت ؽلارسها .فمن ادلعلوـ أف العمل الفٍت الذي يتطلب مهارات عالية ،أصبح غلذب
إليو األشخاص احملًتفُت وادلاىرين الذين استطاعوا اكتساب ادلعرفة من باب االطبلع الواسع واالعتماد على الذات وادلمارسة
ادلستمرة.1
ونتيجة العتماد إدارة ادلعرفة بشكل واضح على التطورات ادلتبلحقة يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ،فإف ادلؤسسات
ستواجو تغيَتات حتمية فيما يتعلق دبواصفات العاملُت فيها ومؤىبلهتم .األمر الذي يتطلب تأكيد اكتساهبم كفاءات ومهارات
جديدة تتعلق بإدارة ادلعرفة والتحكم دبحتوياهتا ،والطرؽ احلديثة لتنظيمها والوصوؿ إليها عرب الشبكات ،ومن خبلؿ قواعد
البيانات وتقييمها باستمرار ،وإرشاد ادلستفيدين إىل استخداـ ادلصادر اإللكًتونية ،وتقدير حاجاهتم ادلعلوماتية ،واإلحاطة الشاملة
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دبوضوعات التداخل اآليل البشري ،ونظم ادلعلومات الذكية .ىذه ادلهارات ستجعلهم يتعاملوف مع مستجدات إدارة ادلعرفة
بسبلسة كما وتنمى عندىم حس اإلبداع واالبتكار.
وتنبع أعلية ىذه الدراسة من كوهنا تتناوؿ موضوعا حديثا يندرج ضمن خانة ادلواضيع الفكرية ادلستحدثة يف رلاؿ علم
اإلدارة .ويبلمس جوىر إدارة ادلؤسسات خاصة يف شقها ادلتعلق بدور إدارة ادلعرفة يف ربسُت األداء الوظيفي يف جانبو اخلاص
بالعنصر البشري .كما أهنا تركز على ادلوجودات غَت ادللموسة اليت يصعب قياسها وتظهر نتائجها على ادلدى الطويل.
وهتدؼ ىذه الدراسة لرصد أثر إدارة ادلعرفة على العنصر البشري ،وما لدى ىذا األخَت من أعلية لكونو يتضمن األساس
الذي تنتقل عربه ادلؤسسة من ادلعرفة الفردية إىل التنظيمية اليت تنشط فيها ذاهتا يف اذباه ادلشاركة بتلك ادلعرفة إعادة استخدامها.
من ىنا ،تتحدد مشكلة الدراسة يف الكشف عن أثر إدارة ادلعرفة على العنصر البشري .فما ىي إذف اآلثار ادلًتتبة عن
استعماؿ إدارة ادلعرفة على العنصر البشري؟ ولئلجابة عن ىذه اإلشكالية فقد مت طرح الفرضيات التالية :
 تساىم إدارة ادلعرفة يف تكوين الرأمساؿ ادلعريف عرب تطوير مهارات وقدرات ادلورد البشري وربفيزه؛ تؤثر إدارة ادلعرفة على تعزيز القدرة على اإلبداع.لدراسة ىذه اإلشكالية والتأكد من الفرضيات  ،فقد مت انتقاء اآلليات أو ادلقاربات ادلنهجية ادلبلئمة لطبيعة ادلوضوع،
وبذلك باالستعانة بادلنهج الوظيفي ،وادلنهج التحليلي الوصفي .وعليو مت تقسيم ىذه الدراسة إىل جزئُت وفق اخلطة التالية:
 إدارة ادلعرفة وإشكالية تكوين الرأس ادلاؿ ادلعريف؛ تأصيل ثقافة التفكَت واإلبداع. -1إدارة المعرفة وإشكالية تكوين الرأس المالي المعرفي
أضحت مسألة تنمية ادلوارد البشرية أماـ اختبار حقيقي ،ألف النظم واألساليب اليت مت استخدامها بكفاءة يف ادلاضي
القريب مل تعد رلدية وال مواكبة دلتطلبات اليوـ .كما أف رلاهبة التحديات ادلاثلة وادلرتقبة ،تتطلب العمل بفكر وأسلوب جديد
لتعزيز القدرات البشرية واستثمار طاقات اإلنساف الفكرية واإلبداعية .فاجلانب البشري يعد اجلزء األساس يف إدارة ادلعرفة لكونو
يتضمن األساس الذي تنتقل عربه ادلؤسسة من ادلعرفة الفردية إىل ادلعرفة التنظيمية اليت تنشط فيها ذاهتا يف اذباه ادلشاركة بتلك
ادلعرفة وإعادة استخدامها .ويعترب ادلورد البشري ىو أساس تكوين رأس ادلاؿ ادلعريف الذي يعطي القدرة احلقيقية للمؤسسة يف بناء
ادليزة التنافسية وربقيق اجلودة والتميز باعتباره الركيزة األساسية لفلسفة اإلدارة احلديثة وتوجهات ادلؤسسات ادلعاصرة ضلو تبٍت
مفهوـ إدارة ادلعرفة.
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ذلك أف الرأس ادلايل ادلعريف ؽلثل تلك القدرة العقلية اليت سبتلكها ادلؤسسات واليت ال تقلد بسهولة من اآلخرين ،وتتسم
بالندرة ،وتعطي قيمة حقيقية للمؤسسة .1ودلا كانت ىذه األخَتة ىي الداعم ألي اسًتاتيجية سبارسها ادلؤسسة من خبلؿ تفعيل
أفضل ادلعارؼ ادلتاحة ورأس ادلاؿ الذىٍت ادلكوف للعنصر البشري .فإف تنمية ادلوارد البشرية وادلؤسسات وتدريبها وتطوير قدراهتا
ومهاراهتا وسلوكاهتا ومعارفها التخصصية وكذا ربفيزىا أصبح يعد مطلبا أساسيا إلدارة ادلعرفة.
 .1-1تطوير المهارات والخبرات
يتطلب الطريق للتعايش والتأقلم مع تطبيق إدارة ادلعرفة داخل ادلؤسسات العديد من اجلهود الرامية إىل تطوير مهارات
وخربات مواردىا البشرية .فتحقيق فعالية األداء يف ادلؤسسات مل يعد يتوقف فقط على ما لديها من إمكانيات وموارد سواء مادية
أو فنية ،مالية أو بشرية وتنظيمية ،وإظلا يتحدد بدرجة أساسية بقدرة ادلؤسسات على تعظيم االستفادة من ادلوارد واإلمكانيات
ادلختلفة بصفة عامة ،ومن مواردىا ادلعرفية غَت ادللموسة بصفة خاصة ،وذلك من خبلؿ التعلم والربامج التدريبية والتكوينية .ويعترب
التعلم والتدريب أو التكوين من أبرز أشكاؿ تطوير ادلهارات والكفاءات ،لذا يتوجب على ادلؤسسة االعتماد عليهما من أجل
تدعيم فرص صلاحها يف التعامل مع متطلبات تفعيل إدارة ادلعرفة .وما بُت التعلم والتدريب ،يبقى السؤاؿ ادلطروح ىنا ىو :ما
مدى قابلية ادلؤسسات للتعلم والتدريب؟ وأي نوع من التعلم والتدريب سيفيد يف تطبيق إدارة ادلعرفة؟ لئلجابة عن ىذا التساؤؿ،
سننطلق من التعلم التنظيمي كنقطة أوىل مث سنتناوؿ دور التكوين والتدريب يف إدارة ادلعرفة كنقطة ثانية.
 .1-1-1إدارة المعرفة ومفهوم التعلم التنظيمي
إف مجيع عمليات إدارة ادلعرفة التعد مفيدة ما مل يتم استخداـ ادلعرفة بشكل فاعل ،ولعمل ذلك ،غلب أف يدرؾ العاملوف
داخل ادلؤسسة بأف ادلعرفة متوفرة ولديهم كامل احلرية لتطبيقها ،وىذا ما يتطلب ثقافة لدعم التعلم وخاصة التعلم التنظيمي .وقد
ظهر يف رلاؿ الفكر اإلداري تيار اشتد تأثَته يف السنوات األخَتة يروج ذلذا ادلفهوـ ،ويتخذ منو أداة لتفسَت ما يطرأ على
ادلؤسسات من تطورات ،وكذا ما يهددىا من سلاطر قد ذبعلها تتجمد وتنعزؿ عن التعامل والتوافق مع ادلتغَتات احلالة يف ادلناخ
احمليط هبا .وؽلثل التعلم التنظيمي عملية توسيع وتعميق ادلعرفة يف إطار مبلئم ىو ادلؤسسة ادلتعلمة ،2وىو يعٍت ربسُت األنشطة من
خبلؿ ادلعرفة والفهم األفضل .3ىنا غلب أف نشَت إىل أف التعلم التنظيمي ىو عملية ديناميكية مت إنشاؤىا يف قلب ادلؤسسة عرب
ما يشكلها من أفراد ومجاعات وهتدؼ ىذه العملية إىل توليد وتطوير ادلعرفة اليت تسمح للمؤسسة بتحسُت أدائها ونتائجها ،بينما
ادلؤسسة ادلتعلمة ىي شكل من أشكاؿ ادلؤسسات اليت توسع باستمرار قدرهتا على خلق النتائج ادلرجوة ،وذلك باستخداـ التعلم

 1طاىر محسن منصور الغالبي  ":دور توليد المعرفة في تعزيز اإلبداع المنظمي" مجمة دراسات إدارية ،المجمد  ،4العدد  ،7إدارة األعمال في كمية اإلدارة واالقتصاد،
جامعة البصرة ،العراق ،يوليوز  ،2011ص 189 :
 2المؤسسة المتعممة ىي التي" :تعمم وتشجع التعميم بين أعضائيا ،وتروج تبادل المعمومات بين العاممين ،ومن تم خمق قوة عمل أكثر معرفة ،مما يؤدي إلى خمق
مؤسسة مرنة لمغاية ،حيث يقبل العاممين عمى األفكارالجديدة ويتكيفون معيا ويتبادلونيا من خبلل رؤية مشتركة" مأخوذ من ىدى صقر":المنظمة المتعممة في عصر
تكنولوجيا المعمومات"،المؤتمر العممي السابع والعشرون إلحصاء وتطبيقات عموم الحاسب واالستثمار في مجال وتقنيات اإلدارة الحديثة،القاىرة ،2002،ص2:
 3سالم أكرم " :المنظمة المتعممة ،منظمات التعمم قاعدة االبتكار والخبرة" ،مجمة الحوار المتمدن – العدد  ،2297سنة .2008
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كأداة إسًتاتيجية ىادفة للتحسُت التنظيمي والفردي ،وكذلك من خبلؿ تسهيل التعلم لكافة أعضاء ادلؤسسة من خبلؿ القضاء
على أي عائق أو حاجز أماـ صلاح عملية العلم والتطور.1
ويعترب "سيموف" من أوائل ادلفكرين الذين تطرقوا دلصطلح التعلم التنظيمي عاـ  ،1969وعرفو على أنو" :الوعي ادلتنامي
بادلشكبلت التنظيمية والنجاح يف ربديدىا وعبلجها من قبل األفراد العاملُت يف ادلؤسسات دبا ينعكس على عناصر وسلرجات
ادلؤسسة ذاهتا" .2انطبلقا من ىذا التعريف ،صلد بأنو يتضمن عنصرين مهمُت أساسُت علا :الوعي بادلشكبلت ادلرتبطة دبستوى
ادلعرفة ادلوجودة يف ادلؤسسة مث ادلخرجات النامجة عن ىذا الوعي وادلبنية على اإلجراءات اليت تتخذىا ادلؤسسة يف التعامل مع ىذه
ادلشكبلت.
كما ويراد بالتعلم التنظيمي ،تغَت سلوؾ ادلؤسسة بناء على مواجهتها للمواقف اليت تتعرض ذلا .ويقصد بو أيضا تلك البيئة
التنظيمية الفاعلة إلدارة ادلعرفة واليت تركز على توليد معرفة جديدة ،ونقل ادلعرفة ادلوجودة ،وتضمينها دلنتجاهتا وخدماهتا وعملياهتا،
وتعزيز القدرة على اكتساب ادلعرفة من مصادرىا ادلتنوعة من خبلؿ تسهيل الوصوؿ إىل ىذه ادلصادر ودعمها .كما يعرؼ أيضا،
بأنو قدرة ادلؤسسة على كسب البصَتة والفهم نتيجة للخربة ادلكتسبة من خبلؿ التجريب ،وادلبلحظة والتحليل والرغبة يف اختبار
كل من النجاح والفشل.3ويرجع االىتماـ والًتكيز ادلتزايد على التعلم التنظيمي للدور الكبَت يف غرس االذباىات والقيم اإلغلابية
وتدعيمها وتوظيفها وترمجتها إىل سلوكيات رائدة وقرارات مبدعة ،ونشر ادلعرفة وتبادذلا بُت األفراد واجلماعات العاملة يف
ادلؤسسات ،والسعي إىل إيصاذلا للزبائن الذين يسهموف بدورىم يف تغذيتها وإثرائها .ولعل ذلك ،يتضح بشكل جلي من خبلؿ
الشكل التايل ،الذي ؽلثل ركائز وأىداؼ عملية التعلم التنظيمي.

 1عبد اهلل وليد المدلل ":تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفمسطينية وأثرىا عمى مستوى األداء ،دراسة تطبيقية عمى مؤسسة رئاسة مجمس الوزراء"،
متطمب تكميمي لمحصول عمى درجة الماجستير في إدارة األعمال ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية – غزة ،2012 ،ص41 :
 2سكوت ،وآخرون  " :نظرية المنظمة  :تحميل المكونات واآلداء" ،مؤسسة رتشارد أروين لمنشر ،أونتاريو ،1981 ،ص 23 :
 3منى محمد ىاكوز وفادي جورج قعوار " :استراتيجيات التميز في األداء الحكومي " أشغال المؤتمر السنوي العام الرابع في اإلدارة  :القيادة اإلبداعية لتطوير وتنمية
المؤسسات في الوطن العربي  16 – 13أكتوبر  – 2003الجميورية العربية السورية ،دمشق ،ص 132 :
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التعمم التنظيمي

المنظمة المتعممة

األفراد المتعممون

المعرفة المتجددة

غرس االتجاىات اإليجابية

التقنية التنظيمية

البيئة التنظيمية

تطوير السموكيات اإلبداعية

الشكل رقم  : 01ركائز عملية التعلم التنظيمي وأىدافها

1

وؽلكن أف نؤكد من خبلؿ ىذا الشكل ،بأف التعلم التنظيمي ىو نشاط يستطيع من خبللو الفرد أو اجلماعة بناء ادلعرفة
واكتساهبا من خبلؿ ذبارب العمل ،أي أف التعلم وادلعرفة رديفاف ال يفًتقاف .وبالتايل ،يصبح القوؿ دائما بأف إدارة ادلعرفة ىي
إدارة التعلم ،أو بتعبَت آخر ىي االدارة اليت تعتمد على التعلم من أجل التميز .ووفقا ذلذا ادلنظور يصبح التعلم التنظيمي عملية
تقوـ من خبلذلا ادلؤسسات بتعزيز قدراهتا على العمل الفاعل وادلؤثر" .2لكن كيف ػلدث التعلم التنظيمي؟ لئلجابة عن ىذا
التساؤؿ ،غلب أف ضلدد من الذي يتعلم ،وىل الكل قابل للتعلم؟
إف ادلؤسسات ىي عبارة عن أشخاص معنوية ،ليس ذلا وجود يف ذاهتا ،وإظلا تتجسد من خبلؿ ما تتضمنو من عناصر مادية
وبشرية .فادلؤسسة تضم مباف وذبهيزات سلتلفة كما تضم عناصر بشرية متنوعة اخلربات وادلهارات ،وكذلك تتدفق بُت مستوياهتا
ادلختلفة ادلعلومات وأنواع ادلعارؼ واخلربات ادلتداولة من خبلؿ اتصاالت البشر بعضهم ببعض داخل ادلؤسسة وخارجها .3وعليو
فادلؤسسة ليست ىي من يتعلم ،كما أف عناصرىا ادلادية غَت قابلة للتعلم الفتقادىا القدرة على اإلدراؾ واإلحساس بادلتغَتات
واالستجابة ذل ا .ولكن العنصر البشري الذي يشغل وظائف ادلؤسسة واألفراد الذين يتعاملوف معها من اخلارج ىم الذين يتعلموف.
فإذا اعتربنا بأف التعلم التنظيمي ىو عملية اكتشاؼ وتصحيح األخطاء يف ادلؤسسات ،فإف ىذا يفيد بأف ىذه األخَتة تتعلم من
خبلؿ األفراد الذين يعملوف هبا ،فهم وكبلء للتغيَت فيها .وقد يكونوا قوى ميسرة أوعائقة لؤلداء ،وذلك من خبلؿ تفاعلهم مع
بيئة ادلؤسسة واليت قد تتكوف من عدة عناصر يطلق عليها نظاـ التعلم التنظيمي .ومن مت فإف ادلؤسسة ادلتعلمة ىي تلك اليت تتيح
للعاملُت فيها وادلتعاملُت معها ظروؼ تؤدي هبم إىل اكتساب أظلاط جديدة من السلوؾ تنعكس بشكل إغلايب على أساليب
العمل والتعامل والتفاعل سواء داخل ادلؤسسة أويف عبلقتها دبحيطها.
 1عامر بن خضير الكبيسي":إدارة المعرفة وتطور المنظمات :الطموحات والتحديات" دورية اإلدارة العامة ،مجمد رقم ،49العدد الرابع ،عدد خاص ،نونبر  ،2009ص:
103
 2نفس المرجع السابق ،ص 126 :
 3عمي السممي  " :إدارة التميز  :نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة " دار غريب لمطباعة والنشر ،القاىرة  ، 2002 ،ص 20 :
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وتبدأ عملية تعلم الفرد بتعرض اإلنساف إىل مواقف اخلربة والتجربة ،فيبدأ يف التفكَت وتدبر ادلوقف اجلديد زلاوال الكشف
عما بو من عوامل وقوى مؤثرة مستندا يف ذلك على خرباتو السابقة .وبناء على ذلك ،يصل إىل تكوين استنتاجات زلددة أو
مفاىيم تفسر لو ادلوقف اجلديد ،وتبُت لو ما غلب عليو عملو إزاء ما يعتمل يف ىذا ادلوقف .وانطبلقا من ذلك ،يعمد اإلنساف
إىل اختبار صحة ادلفاىيم اليت توصل إليها من خبلؿ تطبيقها دبمارسة سلوؾ جديد أوتعديل سلوكو القدًن .فإذا ربققت صحة
مفاىيمو يتمسك بالسلوؾ اجلديد أوادلعدؿ ،وإف ثبت لو عدـ صحة تلك ادلفاىيم تعود عجلة التعلم للدوراف مرة أخرى .فداخل
ادلؤسسات ،تكوف مواقع العمل ىي أكرب مكاف يتعرض فيو العنصر البشري للتجارب واخلربات .ومن مت ،فإف الغالبية من التعلم
الفردي للعاملُت ربدث أثناء العمل .كما أف التعلم يتحدد إىل مدى بعيد بتأثَت التفاعل االجتماعي النشط يف مواقع العمل .ومن
مت ،يتصف التعلم بالدرجة األوىل بكونو اجتماعيا وتفاعليا وليس انفراديا سلبيا .1إذف ،ػلدث التعلم التنظيمي إذا تعلم أعضاء
ادلؤسسة وادلتعاملُت معها .وؽلكن أف نلخص ىذه العملية من خبلؿ أربع مكونات متداخلة ومرتبطة ببعضها وىي اليت يعرب عنها
الشكل التايل :
تحصيل المعرفة
توزيع المعمومات

التعمم التنظيمي

الذاكرة التنظيمية

تفسير المعمومات

شكل رقم  : 02مكونات عملية التعلم التنظيمي

2

يتضح من خبلؿ الشكل أعبله ،أف ىناؾ أربعة مكونات متداخلة ترتبط بعملية تعلم ادلنظمة ىي  :ربصيل ادلعرفة ،توزيع
ادلعلومات ،تفسَتىا مث الذاكرة التنظيمية  .وانطبلقا من كل ما سبق ،طللص إىل أف التعلم التنظيمي ينشأ وينتشر داخل ادلؤسسة
بكل مستوياهتا بدرجة أكرب وأسرع ،كلما اذبهت اإلدارة إىل مزيد من تطبيق منهجية إدارة ادلعرفة .فقد رأينا بأف إدارة ادلعرفة تسعى
إىل رصد مصادر ادلعرفة اخلارجية والداخلية وربليلها وتفسَتىا للتعرؼ على ما تنطوي عليو من تغَتات ذلا تأثَت على عمليات
ادلؤسسة .وبذلك ،تعترب عملية الرصد والتحليل ىذه ىي البداية احلقيقية للتعلم التنظيمي .ونستطيع القوؿ ،بأف ادلؤسسة اليت
تستثمر يف تنمية آليات البحث عن مصادر ادلعرفة وربليلها مث إتاحتها دلواردىا البشرية ،إظلا هتيء البيئة ادلناسبة لنشأة وظلو التعلم
التنظيمي .وبالنظر ألعلية التعلم ،فإف إخفاؽ العديد من برامج تطوير ادلؤسسات يرجع إىل عدـ قدرهتا على إدراؾ ادلعٌت احلقيقي
1
2

عمي السممي ،مرجع سابق ،ص 22 :
ىدى صقر  " :اإلدارة الشاممة لممعرفة ورأس المال الذىني" مؤتمر إدارة المعرفة في حقبة العولمة ،القاىرة 20 – 18 ،فبراير  ،2003ص 6 :
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ذلذه العملية التعلم .ويتحقق التعلم عندما تكوف ادلؤسسة قادرة على خلق ادلعارؼ اجلديدة ادلكتسبة حبيث ال ؽلكن ذلا أف تتقدـ
إال إذا تعلمت شيئا جديدا.
من ىنا ،يتضح بأف عمل ية التعلم ال تقتصر فقط على اكتساب ادلعرفة بل تتطلب أيضا ضرورة التطبيق واالستفادة من تلك
ادلعارؼ ادلكتسبة .وبصيغة أخرى ،فاكتساب ادلعارؼ يعترب شرطا أساسيا ولكنو غَت كاؼ حلدوث التعلم ،فهذا األخَت لو شقاف
 :شق يتعلق باكتساب ادلعرفة ،واآلخر يتعلق بتطبيق تلك ادلعرفة .وىذا ما يتجسد من خبلؿ التدريب ادلبٍت على القدرات ،فماذا
نقصد بو؟ وكيف يعمل يف تطوير مهارات العنصر البشري؟
 .2-1-1دور التدريب المبني على القدرات في إدارة المعرفة
يعترب مدخل التدريب ادلبٍت على القدرات ،مفهوـ حديث نسبيا ال على ادلستوى النظري وكذلك على مستوى ادلمارسة.
ونسبة حلداثتو فمن غَت ادلستبعد أف تكتنفو بعض الضبابية وأف تتشكل حولو بعض الصعوبات من حيث ضبط أركانو وبياف
مقوماتو وربديد انعكاساتو .وكما ىو معروؼ ،فإف مفهوـ التدريب ادلبٍت على القدرات ىو عبارة عن ترمجة حرفية للمصطلح
اإلصلليزي »  .« Competency–Based Trainingوعليو ،فإف الكلمة ادلفتاحية ىي كلمة »«Competency
وترادؼ "قدرة"" ،مقدرة"" ،كفاءة" ،أىلية"" ،جدارة" يف اللغة العربية كما ورد يف معجم ادلغٍت الكبَت .ويتضمن لساف العرب
شرحا للقدرة بأهنا  " :قوة سبكن من أداء فعل " ،والقدرة ترتبط دائما دبا ؽلكن أف يقوـ بو الفرد وليس ما يعرفو ،وأف تكوف يف
سياؽ ونتاج لعملية تعلم مع ضرورة توافر معايَت لقياس مستوى القدرة يف نقطة زمنية معينة .1ويف أدبيات منظمة العمل الدولية
صلد العديد من اإلشارات للقدرة بأهنا سلوكيات زلددة للقياـ بنشاط ما بفعالية وصلاح تاـ وليس رلرد احتماؿ للنجاح .2والقدرة
تستند على مبدأ القياـ بكل األشياء الصحيحة وليس القياـ ببعضها بشكل صحيح.3
وعلى ضوء ما تقدـ ،فإف القدرة عبارة عن حزمة ادلعارؼ وادلهارات واالذباىات البلزمة ألداء العمل وفق معايَت زلددة.
وتأسيسا على ذلك ،فإف التدريب ادلبٍت على القدرات عبارة عن " :عملية منظمة ومستمرة مرتبطة بالتوجو االسًتاتيجي
للمؤسسة ،زلورىا الفرد ،وىدفها إكسابو مهارات ومعارؼ واذباىات تؤدي إىل تغَتات سلوكية وفنية وذىنية توصل إىل األداء
ادلتميز" .وعليو ،فإف مضامُت مفهوـ التدريب ادلبٍت على القدرات تتمثل يف: 4
 ضرورة ربط القدرات بتحقيق األىداؼ االسًتاتيجية؛ارتكاز العملية التدريبية على الفرد؛ ضرورة أف ينتج عن التدريب مستوى معياري من ادلعارؼ وادلهارات واالذباىات. 1تقرير مجموعة عمل المؤىبلت المينية الوطنية  :المجمس القومي لممؤىبلت الوطنية (بريطانيا) ، 1986 ،ص 3 :
 2فتحي صالح خميل " :التدريب المبني عمى القدرات  :المفيوم والمزايا" ندوة استراتيجيات اإلحبلل وتكوين الصف الثاني من القيادات اإلدارية ،ورشة عمل ،ربط المسار
الوظيفي بالمسار التدريبي ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة  12 – 9 ،ماي  ،2004ص 5 :
3
L. Norman : « Five Levels of Competency », This article first appeared in HR Reporter Canadian, www.sales.org/docs/
FiveLevelsCompetency.pdf. p : 1
 4رشا مصطفى عوض  " :دراسة إدارة كبار موظفي الخدمة المدنية في البمدان العربية في عالم متغير في ظل الممارسات الدولية الرائدة" ،المركز العربي لؤلبحاث
ودراسة السياسات ،فبراير  ،2012الدوحة ،ص 74 :
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فادلعرفة وحدىا ال تكفي ىنا ،بل البد من دعمها دبهارة فعلية وىذه ىي الفلسفة اليت يستند عليها مدخل التدريب ادلبٍت
على القدرات وما ؽليزه عن التدريب العادي والذي كثَتا ما يقاس فيو التطور بالوحدات الزمنية واجتياز الدورة باحلضور واالنتظاـ.
بينما النهج الذي ضلن بصدده يعتمد التمكن والرباعة كوحدة للتطوير.
ويرتكز التدريب ادلبٍت على القدرات على منهج بات معروفا وشائع االستخداـ يف رلاؿ اإلدارة احلديثة للموارد البشرية وىو
منهج "بناء ظلوذج القدرات" .وبالرغم من أف جذور ىذا األخَت ؽلكن أف تعود إىل مدرسة اإلدارة العلمية "لفردريك تايلور"
ودراسات الوقت واحلركة ،إال أف بدايتو احلقيقية ارتبطت جبهود العامل يف علم النفس "ديفيد ماكبللند" يف أوائل السبعينات من
القرف ادلاضي ،حيث صمم أوؿ ظلوذج للقدرات لوزارة اخلارجية األمريكية بغرض استخدامو الختيار ضباط اتصاؿ للعمل يف
اخلارج من ذوي القدرات العالية .ومازالت الطريقة اليت اتبعها يف بناء ذلك النموذج ىي ادلستخدمة غالبا لدى اجلهات ادلتخصصة
من مكاتب استشارية وخرباء واختصاصيُت.
وتتمثل ىذه اخلطوات يف اآليت:1
 ربديد معايَت األداء ادلعياري اختيار العينة تشكيل فريق اخلرباء القياـ دبسح متطلبات القدرة للوظائف إجراء ادلقاببلت تصميم ظلوذج القدراتلقد أصبح بناء ظلوذج القدرات متطلبا أساسيا لتفعيل العملية التدريبية دبا ؽلكنها من ربقيق األىداؼ احملددة بكفاءة وفعالية
عالية .ودبا أف القدرات ترتبط باألىداؼ االسًتاتيجية ،فهذا يعٍت أف الربنامج التدرييب موجو ضلو االذباه الصحيح لبناء الرأس ادلاؿ
البشري .ويساىم ىذا النموذج بشكل إغلايب يف ربديد االحتياجات التدريبية وخاصة التطويرية منها واليت تتعدى حدود
االحتياجات االعتيادية واحتياجات حل مشاكل العمل القائمة .كما يوفر مادة غنية لتصميم ادلنهاج التدرييب ادلتوائم سباما مع
األىداؼ واالحتياجات التدريبية .ويصبح تقييم التدريب يف ىذه احلالة أكثر موضوعية ،وربديد اجلدوى من التدريب ردبا أكثر
سهولة .والتدريب باستخداـ القدرات ىو يف الواقع عملية زلددة الكتساب القدرة والكفاءة واليت تؤدي إىل اإلصلاز العايل وادلتميز.
وتتكوف ىذه العملية بالنسبة للفرد من عناصر معينة تتضمن اآليت :
 -ربديد القدرات ادلطلوبة لتحقيق أداء متميز يف الوظيفة أو رلموعة وظائف؛

1

Richard Mansfeild : « Practical Questions Fir Building Competency, Models » Paper presented at Competency-Based
Management, Cinference , Ottawa, Novembre 2000, P : 5
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 التقييم الذايت للقدرات احلالية ومقارنتها بالقدرات ادلطلوبة لؤلداء العايل ،وعلى ضوء ذلك يقرر الفرد رلاالت التحسُتوالتطوير؛
 مبلحظة ودراسة أمثلة وظلاذج من األداء ادلتميز ومن مت السعي للحصوؿ على ادلعارؼ ادلرتبطة دبستوى ذلك األداء؛ ادلمارسة بتطبيق القدرات ادلطلوبة يف بيئة تعلم شبيهة بالواقع الذي ؽلارس فيو الوظيفة ؛ التغذية الراجعة واليت من خبلذلا ػلصل الفرد على الدعم الذي ؽلكنو من ادلضي قدما يف اكتساب القدرات ادلطلوبة ؛ ربديد األىداؼ وخطط العمل اليت سوؼ تتيح للفرد فرصة تطبيق القدرات ادلكتسبة يف رلاؿ العمل؛ توفَت الدعم من قبل الرؤساء وادلشرفُت للفرد حىت يتمكن من تطبيق ادلهارات والقدرات اليت اكتسبها من مناسبة التعلميف األداء اليومي دلهاـ وظيفتو.
أما بالنسبة للمؤسسة ،فبلبد أف يتم التدريب ادلبٍت على القدرات يف إطار متكامل انطبلقا من أسس علمية صحيحة
وتسخر لو اإلمكانيات البلزمة ،ويوفر لو الدعم الكامل حىت ػلقق األىداؼ ادلرجوة منو .والشكل التايل يوضح ادلكونات
األساسية ذلذا ادلدخل التدرييب:
تحديد القدرات المطموبة

التقييم

التغذية ال راجع ة

تصميم البرنامج

تنفيذ البرنامج

المتابعة

الشكل رقم  : 3ادلكونات األساسية للتدريب ادلبٍت على القدرات

1

وبإتباع ىذه اخلطوات وادلراحل يتشكل اإلطار العاـ للتدريب ادلبٍت على القدرات والذي إذا ما خطط لو ونفذ بشكل
سليم ،ؽلكن أف يساىم يف ذباوز بعض العقبات اليت ربد من فعالية التدريب .وشلا الشك فيو ،أف تتأكد يوما بعد يوـ أعلية
التدريب وفوائده كمتطلب أساسي لصَتورة وتطوير ادلؤسسات على اختبلؼ أنواعها .فالتدريب تفرضو التغَتات يف البيئة الداخلية
واخلارجية للمؤسسات ،األمر الذي يستلزـ اتباع اسًتاتيجيات تواكب متطلبات التغيَت واليت من أعلها التدريب الذي يؤدي إىل
1

فتحي صالح خميل  :مرجع سابق ،ص 10 :
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خلق قاعدة صلبة من الكفاءات القادرة على التعامل الفعاؿ مع مفاىيم حديثة يأيت على رأسها إدارة ادلعرفة اليت ىي موضوع
دراستنا.
فمقارنة بُت ادلدخل التقليدي للتدريب ومدخل التدريب ادلبٍت على القدرات طللص إىل اآليت: 1
 يف ادلدخل التقليدي يكوف الًتكيز على ادلعرفة وادلعلومات بينما يف التدريب ادلبٍت على القدرات يكوف الًتكيز علىادلضامُت ادلتعلقة باألداء ادلعياري ادلتميز وما يتطلبو ذلك من توليفة اخلربة وادلعرفة واالذباىات؛
 إف أىداؼ ادلدخل التقليدي تتسم بالعمومية ،األمر الذي غلعل من العملية نشاطا عاما وغَت متكامل يفتقر إىل معايَتللقياس والتقييم .بينما صلد أف أىداؼ التدريب ادلبٍت على القدرات تتسم بالدقة والتحديد مؤدية بذلك إىل نشاط تدرييب زلدد
ودقيق ومن عملية تدريبية متكاملة؛
 غالبا ما يتم تصميم الربامج التدريبية وفق ادلدخل التقليدي خارج ادلؤسسة بواسطة خرباء أو معاىد .بينما يتطلبالتدريب ادلبٍت على القدرات ضرورة تصميم الربامج التدريبية داخل ادلؤسسة ،وىذا ما يتماشى وأىداؼ إدارة ادلعرفة؛
 يف ادلدخل التقليدي يتم التقييم بناء على قياس حجم ادلعرفة ادلكتسبة وبالوحدات الزمنية .بينما يكوف التقييم يفالتدريب ادلبٍت على القدرات على أساس القدرات ادلكتسبة حقا واألداء الفعلي للمعارؼ؛
 يتمثل دور ادلدرب يف التدريب التقليدي كمصدر للمعرفة بينما يكوف دوره يف التدريب ادلبٍت على القدرات دبثابة معُتيساعد ادلتدرب الستكماؿ قدراتو على مستوى األداء؛
 يف التدريب التقليدي يتم التعلم خارج نطاؽ العمل بينما يتم يف نطاؽ العمل والوظيفة أو يف بيئة متشاهبة حسبمدخل التدريب ادلبٍت على القدرات.
وعليو ،تركز إدارة ادلعرفة على كل منهما بشكل متكامل .فالتدريب التقليدي يساعد على اكتساب ادلعرفة ونقلها .يف حُت
يعزز التدريب على القدرات عملية تطبيقها بشكل فعاؿ ،كما يشجع العاملُت على التطوير الذايت واستثمار مجيع الفرص وربويلها
إىل زلطات تعلم .وعموما ،طللص إىل أف مدخل التعلم والتدريب ؽلثبلف إضافة حقيقية للجهود احلثيثة وراء تطوير القدرات
وصقلها دلقابلة متطلبات تطبيق إدارة ادلعرفة يف ادلؤسسات .وال ؽلكن إغفاؿ دورعلا اإلغلايب يف تعزيز عمليات إدارة ادلعرفة ،وكذا
تنمية ادلوارد البشرية بتوجهات جديدة وأساليب فعالة لتقليص اذلوة ما بُت ادلعارؼ ادلكتسبة والقدرات العملية.
 .2-1التحفيز
يتسم السلوؾ اإلنساين بالًتكيب والتعقيد ،خاصة يف زمن تعددت مثَتاتو وتشابكت عوامل بيئتو ،واختلفت أشكاؿ
ضغوطاتو ،شلا جعل اإلنساف يقع ربت رمحة ىذه ادلثَتات ،حىت أصبحت تساىم بقدر كبَت يف إنتاج ضغوطات نفسية وجسدية
 1نفس المرجغ السابق ،ص 61 :
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وذىنية متباينة ،األمر الذي كاف لو انعكاس سليب كبَت على طبيعة سلوكو.1ودبا أف العنصر البشري يشكل عامبل أساسيا داخل
اذليكل اإلداري وخاصة يف دورة ادلعرفة وعملياهتا ،فإف التفكَت والبحث عن إمكانية ربفيزه أضحى من األولويات .ومن ادلمكن
ربفيز اإلنساف إلنتاج ادلعرفة دلواجهة الطلب ادلتزايد عليها عن طريق شلارسة بعض ادلؤثرات الداخلية واخلارجية على صناع ادلعرفة
الذي من ادلفًتض أف يكوف أحد أىم أعماؿ إدارة ادلعرفة .وعليو ،ؽلكن القوؿ ،بأف ربقيق اإلنتاج ادلعريف يستدعي ربريك دوافع
استثنائية قادرة على استنفار ادلعارؼ الكامنة لدى صناع ادلعرفة .2فما ادلقصود من التحفيز؟ وما مدى تأثَته على عمليات إدارة
ادلعرفة؟ ىذا ما سنتطرؽ إليو من خبلؿ التايل.
 .1-2-1ماهية التحفيز
قبل زلاولة ربديد مفهوـ التحفيز ،ال بد من التأكيد على أف أي زعم يروـ تقدًن تعريف واحد وأحادي للتحفيز ىو ادعاء
اختزايل مردود .ومرد ذلك يعود إىل الطابع الذايت للتحفيز من حيث اتصالو باإلنساف ،وكيف أف ىذا األخَت بدوره يتقلب
ويتحوؿ يف انتظاراتو وتصوراتو وسلوكاتو بشكل يومي أو حىت آين ،إىل حد يصعب جدا معو احلسم يف فهمو بشكل هنائي .األمر
الذي غلعل كل زلاولة لتقدًن التحفيز موضوعيا ىي يف الواقع تناوؿ إجرائي دبواصفات وخصائص نسبية .قد ال تصدؽ أو
تنسحب على سياقات مغايرة خبصوصيات خاصة وسلتلفة .ومنها مثبل طبيعة التحفيز ذاهتا ،والكيفية اليت ؽلكن هبا قياس
استحقاؽ ىذا التحفيز بُت الفئة العمالية الواحدة وداخل نفس ادلؤسسة وبنفس شروط وظروؼ العمل واإلنتاج .وعملية التحفيز
هتم اإلدارة من جهة ،وادلوظف من جهة أخرى ،كما تعود على االثنُت بالنفع الشامل.
لغويا ،نقوؿ حفز حفزا أي حثو وحركو ومنو ،يتضح أف التحفيز يدؿ على تلك العوامل اخلارجية اليت تدفع الفرد إىل احلركة
والقياـ بعمل ما .ونقوؿ لذلك ربفز أي هتيأ للمضي فيو .3أما اصطبلحيا ،فقد عرؼ التحفيز على أنو  " :تلك اجملهودات اليت
تبدذلا اإلدارة حلث العاملُت على زيادة إنتاجيتهم ،من خبلؿ إشباع حاجاهتم احلالية وخلق حاجيات جديدة لديهم والسعي ضلو
إشباع تلك احلاجات شريطة أف يتميز ذلك باالستمرارية والتجديد" .4فعملية التحفيز ،ىي عملية زلاولة لتقريب وتقارب بُت ما
هتدؼ اإلدارة الوصوؿ إليو من صلاح سَت العمل اإلداري وبُت ما يتعلق باحلاجات وادلتطلبات اليت يهدؼ ادلوظفوف إىل إشباعها
وربقيقها من خبلؿ مزاولتهم لوظيفة معينة.
وبصفة عامة ،يعرؼ علماء النفس عملية التحفيز بأهنا " :دفع الفرد الزباذ سلوؾ معُت أو إيقافو أو تغيَت مساره" .وتعرؼ
احلوافز بأهنا" :اإلمكانيات ادلتاحة يف البيئة احمليطة بالفرد ،واليت ؽلكن احلصوؿ عليها أو استخدامها لتحريك دوافعو ضلو سلوؾ
معُت وأدائو لنشاط أو أنشطة زلدودة بالشكل واألسلوب الذي يشبع رغباتو أو حاجاتو أو توقعاتو" .5وادلبلحظ أف مجيع ىذه
 1فؤاد القاضي  " :السموك التنظيمي واإلدارة" الطبعة األولى ،سنة  ،2006ص 15 :
 2لمياء جوينات " :تنمية الموارد البشرية في المكتبات ومراكز المعمومات في الوطن العربي في ضوء إدارة المعرفة" نحو جيل جديد من نظم المعمومات
والمتخصصين ،رؤية مستقبمية ،أعمال المؤتمر العشرين لئلتحاد العربي لممكتبات والمعمومات  11 – 9 ،دجنبر  ،2009مكتبة الممك عبد العزيز العامة  ،الرياض –
 ، 2009/1430ص .1212 :
 3المنجد في المغة واإلعبلم ،بيروت ،دار المشرق ،طبعة  31سنة .1991
 4محمد الصيرفي  " :إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية"  ،الطبعة الولى ،دار قنديل ،األردن ،2003 ،ص 297 :
 5عبد الحق عقمة " :تأمالت حول بعض مجاالت عمم اإلدارة"  ،2005مطبعة دار القمم ،الرباط  ،ص 39 :
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التعريفات متقاربة من حيث داللتها ،وتشَت يف رلملها إىل أف احلوافز ،ىي رلموعة ادلؤثرات اخلارجية اليت تعدىا اإلدارة هبدؼ
التأثَت على سلوؾ العاملُت لديها من أجل رفع كفاءهتم وإنتاجيتهم من خبلؿ إشباع الرغبات واحلاجات.
إذف ىنا ،من جهة ،تعترب احلوافز اإلدارية يف حقيقتها وسائل خارجية توجد يف البيئة اإلدارية ،تستغلها لتلبية حاجات
ودوافع موظفيها قصد الرفع من مردوديتهم وربسُت أدائهم الوظيفي .ومن جهة أخرى ،أمجع العلماء السلوكيوف على أف مردودية
الفرد ىي نتيجة تفاعل عاملُت أساسُت علا ،قدرات الفرد وحفزه .لذا من الضروري تزويده باخلربات وادلهارات األساسية البلزمة
ألداء عملو .فإذا كاف التدريب ؽلد ادلوظف بالعديد من ادلهارات األساسية اليت تؤثر على سلوكو وتصرفاتو ويظهر أثرىا على
مستوى األداء وطرقو ،فإف التحفيز يلعب نفس الدور من حيث تشجيع األفراد على العمل أكثر وبشكل جدي وفعاؿ .فاذلدؼ
األساسي للتحفيز ،ىو زيادة مستوى اإلنتاج عند األفراد .ويف رلاؿ ادلعرفة ،يتمثل ذلك باالرتقاء بادلستوى ادلعريف ،وزيادتو
للمحافظة على دؽلومة ادلعرفة واستمراريتها .ويتحقق ذلك عن طريق التفاعل ما بُت احلفز والقدرات . 1من ىنا ،ؽلكن االستنتاج
بأف اختيار األفراد ذوي القدرات الفكرية العالية قد ال يكفي لضماف إنتاج ادلعرفة بادلستوى ادلطلوب .وإظلا ػلتاج إىل عامل آخر
يعد من واجبات إدارة ادلعرفة بادلستوى ادلطلوب ،وىو إغلاد احلفز الكايف لديهم حىت ؽلكن الوصوؿ إىل ربقيق مستوى ادلعرفة
ادلطلوبة.
وفيما ؼلص ترتيب وتصنيف احلوافز فبل غلب االنطبلؽ من طبيعة احلاجات اليت غلب إشباعها لدى ادلوظف ،بقدر ما
غلب االنطبلؽ من تقسيم احلوافز وترتيبها حسب ما تنتظره اإلدارة من ىذا احلافز .وىكذا صلد أف احلوافز تتباين وزبتلف :
 من حيث طبيعتها ،وظليز فيها بُت احلوافز ادلادية وىي ما يدفع للموظفُت بشكل نقدي أوعيٍت من أجل العمل علىزيادة معدالت إنتاجهم يف شكل مباشر أو غَت مباشر ،حبيث تعترب العبلوات وادلشاركة يف األرباح والتأمُت الوظيفي واالجتماعي
كلها حوافز مادية .2واحلوافز ادلعنوية 3وىي اليت هتدؼ إىل إشباع حاجات ادلوظف بإثبات ذاتو وربقيق أىدافو وطموحاتو
النفسية ،وكذا حاجاتو لبلحًتاـ لفسح اجملاؿ إلبداعاتو ومهاراتو اإلدارية والفنية.
وقد أبرزت الكثَت من الدراسات والبحوث ادليدانية قيمة احلوافز ادلعنوية يف رلاؿ العمل بل وصلاحها يف بعض األحياف على
احلوافز ادلادية حيث أف ىذه األخَتة ال تكفي دبفردىا لتحقيق أىداؼ اإلدارة .ذلك ألف احلوافز ادلعنوية تعطي للعامل شعورا بأف
ما يقدمو ىو تقدير للجهد الذي يبذلو.
 من حيث من تطبق عليهم ،وظليز فيها بُت احلوافز الفردية وىي اليت توجو للفرد بغية مكافأتو على رلهوداتو وسلوكاتواجليدة إلصلاز العمل .ويطبق ىذا النوع من احلوافز بزيادة معدالت اإلنتاج وخاصة إذا كاف العمل يأخذ نظاـ األقساـ بادلؤسسة.
وال يعتمد بصورة مباشرة على قسم أو أقساـ أخرى ،حيث يكوف ذلا تأثَت عندما يستطيع ادلوظفوف أف يعملوا يف استقبلؿ عن

1
2
3

لمياء جوينات  :مرجع سابق ،ص 1212 :
عمي السممي " :تطور الفكر التنظيمي"  ،وكالة المطبوعات ،الكويت ،الطبعة الثانية 1980 ،ص 311 :
عبد الحق عقمة ،مرجع سابق ،ص 41 :
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بعضهم البعض .ومن أبرز صور دفع احلوافز الفردية طريقة احلافز النقدي الفردي .1احلوافز اجلماعية ىي تلك اليت تقدـ للعاملُت
كمجموعة ،وليس للفرد باعتباره كائنا مستقبل .وهتدؼ إىل حفز وتشجيع العمل اجلماعي وكذلك زيادة اإلنتاجية ومستوى كفاءة
أداء العاملُت كمجموعة.
 من حيث فعاليتها ،وتنقسم إىل حوافز إغلابية وىي عبارة عن فرص ،توفرىا اإلدارة للموظف لتشجيعو على العمل جبدوربفزه على االبتكار واإلبداع .وحوافز سلبية ىي عبارة عن وسائل تستخدـ لردع العاملُت من القياـ بأعماؿ أو تصرفات معينة
لضماف حسن سَت اإلنتاج وأداء العمل بالشكل الطبيعي ادلعتاد ،وىذه الوسائل تعترب من قبيل العقوبات اليت توقع على العاملُت
الذين يؤدوف عملهم دبستوى أقل شلا ىو مقدر أو متوقع منو.
 من حيث آثارها ،2وتنقسم إىل نوعُت حوافز مباشرة ويقصد هبا الوسائل واألساليب اليت تشجع العاملُت على سرعةاإلصلاز ودقة األداء يف العمل وىي بدورىا تضم احلوافز ادلادية وادلعنوية واحلوافز العينية ،مثل العبلج الطيب اجملاين ،اخلدمات
االجتماعية والثقافية والرياضية وغَتىا .واحلوافز غَت ادلباشرة تتمثل يف توفَت اجلو ادلناسب للعمل بعد إزالة العقبات والصعوبات اليت
تعًتض سَت العمل وربسُت العبلقات بُت اإلدارة والعاملُت وخلق نوع من التفاىم والتعاوف ادلشًتؾ بينهما .وىنا يعترب التدريب
والتكوين من احلوافز غَت ادلباشرة اليت تؤدي إىل دقة العمل واستخداـ الوسائل العلمية يف إصلاز العمل .فالتكوين ادلستخدـ من
أجل تنمية ادلهارات للعاملُت ،وبرامج التكوين الفعالة ربقق الزيادة يف اإلنتاج وتزيد من الكفاية اإلنتاجية للعامل وزبفض من
دورات العمل.3
انطبلقا شلا سبق ،حاولنا أف نقف عند ماىية التحفيز من حيث تعريفو كمفهوـ وكذا الوقوؼ على أنواعو .فما بُت احلوافز
ادلباشرة وغَت ادلباشرة ،اإلغلابية والسلبية ،الفردية واجلماعية ،ادلادية وادلعنوية ،أي نوع ىو األقدر على حفز الفرد إىل استخراج
معارفو واستخدامها يف أداء مهامو ،خاصة منها الضمنية؟ ىذا ما ارتأينا تناولو يف الفرع ادلوايل.
 .2-2-1التحفيز وعمليات إدارة المعرفة
تتكوف عمليات ادلعرفة من رلموعة رئيسية من النشاطات ىي التشخيص ،ربديد ادلعرفة ،التوليد ،التوزيع والتطبيق .فالعمل
الرئيسي إلدارة ادلعرفة يًتكز حوؿ مجيع ىذه النشاطات بكل ما تتضمنو من حيثيات وفرضيات إضافة إىل األفراد الذين يقوموف
هبذه األنشطة وكذلك توفَت التقنيات البلزمة .ودبا أف األفراد يشكلوف احملور األكثر أعلية يف ادلعرفة ،فإف تطبيق سياسات ربفيزية
مناسبة يكوف ذلا األثر األكرب يف تفجَت الطاقات ادلعرفية الكامنة لدى أفراد ادلعرفة ،ويف مجيع عمليات ادلعرفة ،وىذا ما سنعمل
على توضيحو من خبلؿ التايل.

 1عبد العزيز شنيق  " :الحوافز والفعالية التنظيمية  :المؤسسة المينائية لسكيكدة نموذجا " مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في تنمية وتسيير الموارد البشرية ،كمية
الحقوق والعموم االجتماعية ،جامعة  20أوت 55سكيكدة ،السنة الجامعية  ،2008-2007ص 12 :
 2أحمد عادل راشد ،مرجع سابق ،ص 308 :
 3عبد العزيز شنيق ،مرجع سابق ،ص 16 :
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 مرحلة تشخيص وتوليد المعرفة  :يقصد بتشخيص ادلعرفة ،ربديد ادلعرفة احلرجة بالنسبة للمؤسسة ،أي ربديد ادلعارؼاليت ربتل األعلية األعلى لدى ادلؤسسة .وكذلك ربديد العناصر البشرية اليت سبتلك اإلحاطة ادلعرفية هبا ويستعاف يف ذلك دبا يسمى
خريطة ادلعرفة . 1فممارسة السياسة التحفيزية ادلناسبة يف مرحلة التشخيص من شأهنا أف تؤدي إىل ربديد نوعية ادلعرفة ادلطلوبة
بدقة أكرب ،بالشكل الذي يهتم بتوحيد اجلهود البلزمة وتوجيهها لتوفَت ادلعرفة ادلطلوبة األمر الذي سيسهم بالتايل يف ربديد
مصادرىا بدقة أكرب وأيضا إغلاد األسلوب األكثر مبلءمة للحصوؿ على ادلعرفة ادلطلوبة .وىذا ؼلتزؿ كثَتا من الوقت واجلهد
وادلوارد ادلالية.
أما فيما يتعلق بتوليد ادلعرفة ،فخلقها يذىب يف ابداعها وابتكارىا من خبلؿ مشاركة فرؽ العمل ومجاعات العمل الداعمة
لتوليد رأمساؿ معريف جديد يف قضايا وشلارسات جديدة يساىم يف تصريف ادلشكبلت وإغلاد حلوؿ ذلا يف صورة ابتكارية مستمرة.
كما تزود ادلؤسسة بالقدرة على التفوؽ واإلصلاز .فتوفَت احلوافز ادلناسبة يساعد بشكل كبَت على تفجَت الطاقات اإلبداعية الكامنة
شلا يساىم وبشكل كبَت يف توليد ادلعرفة.
مرحلة تخزين المعرفة وتطبيقها  :تعٍت عملية خزف ادلعرفة ،تلك العمليات اليت تشمل االحتفاظ واإلدامة والبحثوالوصوؿ واالسًتجاع وادلكاف ،وتشَت عملية خزف ادلعرفة إىل أعلية الذاكرة التنظيمية ،فادلؤسسات تواجو خطرا كبَتا نتيجة لفقداهنا
للكثَت من ادلعرفة اليت ػلملها األفراد الذين يغادروف لسبب أو آلخر .ومن ىنا بات خزف ادلعرفة واالحتفاظ هبا مهم جدا السيما
للمؤسسات اليت تعاف من معدالت عالية لدوراف العمل اليت تعتمد على التوظيفي واالستخداـ بصيغة العقود ادلؤقتة واالستشارية
لتوليد ادلعرفة فيها ألف ىؤالء يأخذوف معرفتهم الضمنية غَت ادلوثقة معهم ،أما ادلوثقة فتبقى سلزنة يف قواعدىا .2لذا تلعب احلوافز
دورا فاعبل يف عملية زبزين ادلعرفة وحفظها بطريقة تسهل استخدامها والرجوع إليها ،وأيضا ينعكس إغلابا على توزيعها وتقامسها.
ىذه العملية مهمة وتتطلب شلارسات ربفيزية مناسبة تشجع العاملُت على تقاسم ادلعرفة واستخداـ معارؼ اآلخرين ،وقد تلجأ
بعض ادلؤسسات إىل ربط عملية التقييم والًتقية دبدى تقاسم ادلعرفة.
ويف جانب آخر ،تتعرض آخر عملية من عمليات ادلعرفة الستخداـ ادلعرفة وتطبيقها .فليست ادلؤسسات اليت سبتلك أفضل
معرفة ىي من تضمن ربسُت األداء الوظيفي ،بل تلك اليت تستخدـ ادلعرفة على أحسن وجو لتأمُت ادليزة التنافسية .فادلؤسسات
ربتاج إىل استعماؿ ادلعرفة احلالية لكي تصبح منتجة وإىل استدامة التغذية الراجعة القائمة على "التعلم بالعمل" اليت تشرؾ تطبيق
ادلعرفة بصورة جديدة .3ومن الناحية العملية ،غلب على ادلديرين والقادة بذؿ جهود جبارة لتطبيق ادلعرفة وذلك باستخداـ احلوافز
البلزمة حبيث غلب أف تشمل مجيع العاملُت ال سيما ادلطلوب منهم استخدامها ،وذلك من أجل تطبيقها بالشكل ادلطلوب.
إذف ،ادلعرفة من دوف تطبيق ال تعٍت شيئا ،ومن غَت التطبيق السليم ذلا فبل جدوى منها .فهذه العملية بالنسبة للمعرفة ىي مهمة
جدا لضماف النتائج وكسب ادليزة التنافسية اليت تسعى إليها ادلؤسسة .وقد ترتبط عملية تطبيق احلوافز ىنا بالثواب والعقاب،
1
2
3

طارق عمي حماز  " :إدارة المعرفة" األكاديمية العربية المفتوحة بالدانمارك ،ص 14 :
الزيادات محمد عواد ":اتجاىات معاصرة في إدارة المعرفة" ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،الطبعة السادسة ،عمان ،األردن ،سنة  ،2008ص99 :
المجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا " :منيجية إدارة المعرفة  :مقاربة تجريبية في قطاعات مركزية في دول اإلسكوا األعضاء" ،مرجع سابق ،ص 13 :
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فهناؾ عقاب للموظف الذي ال يلتزـ بتطبيق ادلعرفة كما ىو زلدد .كما أف ىناؾ ثواب للموظف الذي يطبق ادلعرفة كما ىو
مطلوب لتعزيز السلوؾ اإلغلايب اذباه ادلعرفة.1
وعموما ،من وجهة نظرنا ،صلد بأف اختيار األفراد ذوي القدرات الفكرية العالية ،ىو أمر جيد جدا داخل إدارة ادلعرفة ،لكنو
ال يكفي لضماف إنتاج ادلعرفة بادلستوى ادلطلوب ،وحينما نقوؿ إنتاج ادلعرفة ،فإننا نقصد بو تلك ادلعرفة الضمنية غَت الصرػلة
الكامنة لدى الفرد .من ىنا تأيت ضرورة إغلاد عملية التحفيز الضرورية وادلناسبة للحفاظ على ادلستوى ادلعريف ادلوجود من جهة،
ولتجديد ادلعرفة ادلتوفرة وتطويرىا من جهة أخرى.
وبالعودة إىل أنواع التحفيز اليت سبق وأف تطرقنا إليها أعبله ،صلد بأف كل نوع منها ىو قد يدفع بالفرد إىل استخداـ
ادلعارؼ اليت يكتمنها ،وقد ال توفق يف ذلك ،فتصبح تلك احلوافز بغرض ربسُت وثَتة أداء العمل ال غَت .لذا نذىب إىل طرح
آخر ،ىو أف التحفيز وحده غَت كاؼ الستثارة ادلعارؼ الضمنية للفرد ،بل غلب أف تصاحبو اسًتاتيجية التمكُت .ىذا األخَت
الذي يعد من أبرز ادلفاىيم اإلدارية احلديثة ،ونظرا ألعليتو البارزة على أكثر من مستوى سنتطرؽ لو الحقا يف النقطة ادلوالية.
 -2تأصيل ثقافة التفكير واإلبداع
يعترب تأصيل ثقافة اإلبداع وتطويره من ادلوضوعات ادلهمة اليت غلب على ادلؤسسة أف تعتٍت هبا .حيث أف ادلؤسسات
الناجحة وادلتميزة يف أدائها وإصلازاهتا ،ىي تلك اليت تعطي لئلبداع جانبا من اىتمامها .إذ أهنا تعمل على تبٍت أساليب متميزة
لتحريك وربفيز قدرات مواردىا البشرية اإلبداعية وتشجيع السلوؾ اإلبداعي لديهم ،كما أهنا توفر لؤلفراد كافة مستلزمات اإلبداع
وسبنحهم السلطات والصبلحيات اليت ػلتاجوهنا لًتمجة السلوؾ اإلبداعي إىل إبداعات فعلية .وألف قيمة ادلؤسسات احلديثة،
أصبحت تكمن يف ادلوجودات غَت ادللموسة أي ادلوارد البشرية ،األمر الذي ػلتم االىتماـ بإدارة ادلعرفة ادلكتنزة يف عقوؿ ىذه
ادلوارد ،وصوال إىل االبتكار واإلبداع الذي تنشده ادلؤسسات .فكيف تؤثر إدارة ادلعرفة على تعزيز وتنمية القدرة على اإلبداع؟
لئلجابة عن ىذا التساؤؿ ،سوؼ نبحث من جهة يف طبيعة العبلقة بُت إدارة ادلعرفة واإلبداع ،مث سنتطرؽ من جهة أخرى
لآلليات اليت ستساىم يف ربفيز ادلوارد البشرية على اإلبداع.
 .1-2إدارة المعرفة والعملية اإلبداعية
يعترب اإلبداع من القضايا ادلعاصرة اليت أخذت جل اىتماـ الباحثُت يف عادلنا ادلعاصر ،وقد اتسمت بالتعقيد والتشابك من
حيث ماىيتها ومنهجيتها ،وما يؤثر فيها من دوافع نفسية وعوامل بيئية خارجية ،وقد اىتم بعض السيكولوجيُت اىتماما بالغا
بدراسة القدرات اإلبداعية .فشدة ادلنافسة احلالية تتطلب من ادلؤسسات أف تكوف عالية القدرة على ادلنافسة من خبلؿ إبداع
مستمر مرتبط بالوصوؿ السريع إىل األسواؽ دبنتجات وخدمات جديدة ترضي بل تبهر الزبائن وادلرتفقُت .ىذا األمر يدعو

1

لمياء جوينات  :مرجع سابق  ،ص 1213 :
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ادلؤسسات أف تعمل يف رلالُت متناقضُت علا االستقرار واحلركية لذا فإهنا ربتاج إىل بناء مصادر عوائدىا ادلستقبلية من خبلؿ
تعظيم توليد األفكار ادلتأنية من معرفة رصينة لتصب يف صَتورة عمليات إبداعية تقدـ منتجات وخدمات شلتازة.1
ودبا أف اإلبداع يعد من أكثر ادلصطلحات شيوعا يف الوقت الراىن يف أدبيات اإلدارة بل ومنذ عقود خلت .غَت أف ربطو
بادلعرفة وبإدارهتا كمفهوـ إداري ،ىو اجلديد فيو .لذا سنحاوؿ إلقاء الضوء يف ىذا ادلطلب على جوانب ربط ادلعرفة بعد توليدىا
بإطار العمليات اإلبداعية يف ادلؤسسة .وبذلك سنعمل على إظهار العبلقة الًتابطية والسببية بُت إدارة ادلعرفة واإلبداع .لذا سنعمل
على التطرؽ لئلبداع أوال كمفهوـ ،على أف نتناوؿ عبلقتو بإدارة ادلعرفة كنقطة ثانية.
 .1-1-2المفاهيم األساسية لإلبداع
تطرؽ الباحثوف دلفهوـ اإلبداع من زوايا سلتلفة تبعا لتباين فلسفة كل منهم ونظرتو إىل اإلبداع ،ومل يكن ىناؾ تعريف واضح
زلدد ،وقد يرجع ذلك إىل كثرة اجملاالت اليت شاع فيها مفهوـ اإلبداع من جهة ،وإىل مناىج الباحثُت واىتماماهتم العلمية والثقافية
ومدارسهم الفكرية من جهة ثانية ،وتعدد جوانب الظاىرة اإلبداعية من جهة ثالثة .فمنهم من نظر إليو من خبلؿ مراحلو ،ومنهم
من نظر إليو من زاوية أنو عملية ومنهم من ركز يف تعريفو لئلبداع على السمات واخلصائص اليت سبيز األشخاص ادلبدعُت ،ومنهم
من ركز على البيئة ادلبدعة .2فلغة وكما جاء يف لساف العرب ،من بدع وبدع الشيء أو ابتدعو ،يعٍت أنشأ وبدعو ،3وجاء يف
ادلعجم الوسيط" :بدعو بدعا أي أنشأه على غَت مثاؿ سابق ،واإلبداع عند الفبلسفة إغلاد الشيء من العدـ ،واالبتداعية  :نزعة
يف مجيع فروع الفن تعرؼ بالعودة إىل الطبيعة وإيثار احلس والعاطفة على العقل وادلنطق وتتميز باخلروج عن أساليب القدماء
باستحداث أساليب جديدة" .4انطبلقا شلا سبق ،طللص إىل أف اإلبداع لغة يعٍت " :اخًتاع الشيء أو إنشاؤه على غَت مثاؿ
سابق ،واستحداث أساليب جديدة بدؿ األساليب القدؽلة ادلتعارؼ عليها ،فهو خروج عن ادلألوؼ ونقيض للتقليد واحملاكاة".
واصطبلحا ":ىو تلك العملية اليت يًتتب عليها ظهور فكرة أو منتج أو خدمة جديدة ؽلكن تبنيها من قبل العاملُت يف
ادلؤسسة أو فرضها عليهم من قبل أصحاب القرار ،حبيث تسفر عن تغيَت يف بيئة أو عمليات أو سلرجات ادلؤسسة" .5إذف فهو
نشاط يقود إىل إنتاج يتصف باجلدية واألصالة والقيمة من أجل اجملتمع .وعندما يستخدـ مصطلح اإلبداع مقرونا باإلدارة أو
ادلؤسسة ،فإنو ػلمل مضامُت وتفسَتات متعددة .وبالتايل ،ؽلكن أف نقوؿ عنو أنو ":رلموعة التغَتات اليت من ادلمكن أف تطرأ
على اذليكل والعمل والسلوؾ التنظيمي ،أو عملية استثمار األفكار اجلديدة وتطويرىا وتطبيقها يف ادلؤسسة" .بصيغة أخرى،

1
2
3
4
5

طاىر محسن منصور الغالي ":دور توليد المعرفة في تعزيز اإلبداع المنظمي" ،مرجع سابق ،ص 177 :
أحمد الخطيب ومعايعة عادل  " :اإلدارة اإلبداعية لمجامعات  :نماذج حديثة" الطبعة األولى ،عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ص60 :
جمال الدين محمد بن مكروم بن منظور " :لسان العرب " مجمد  8دار صادر لمطباعة والنشر ،بيروت  ،1990ص 6 :
إبراىيم أنيس وآخرون  " :المعجم الوسيط " مجمع المغة العربية  ،الجزء األول  ،الطبعة الثانية ،القاىرة  ، 1972ص 43 :
عبد الرحمان أحمد ىيجان " :المدخل اإلبداعي لحل المشكالت" أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية ،الرياض 1420ىـ ،ص 283 :
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يشكل اإلبداع " :القدرة على إغلاد أشياء جديدة قد تكوف أفكارا ،أو حلوال ،أو منتجات أو خدمات أو طرقا وأساليب عمل
مفيدة" .1وؽلكن أف ظليز إذف بُت نوعُت أساسُت لئلبداع وعلا :
 اإلبداع التكنولوجي  :وؼلص اإلنتاج أو التحسُت يف ادلنتوجات أو طرؽ الفن اإلنتاجي؛ اإلبداع التنظيمي  :وؼلص إدماج وتغيَت إجراءات وطرؽ جديدة يف التسيَت.ويعترب ىذا النوع األخَت من اإلبداع غَت مادي ويهدؼ إىل ربويل وإعادة تنظيم طرؽ وأساليب التسيَت وادلعارؼ ادلكتسبة
من أجل جعل سلوؾ ادلؤسسة واألفراد أكثر اغلابية وفعالية من أجل الرفع من أداء ادلؤسسة.
ودبا أننا بصدد البحث عن أثر إدارة ادلعرفة على العنصر البشري ،فإف ىذا النوع من اإلبداع ىو الذي سنركز عليو أكثر،
وذلك لعبلقتو الوطيدة دبوضوعنا .وإذا وصفنا اإلبداع على أنو قدرة ادلؤسسات على اعتماد مداخل إدارية مبتكرة تتلقى التجارب
األمثل من األفراد الع املُت ،وربفيزىم الستثمار قدراهتم لتحقيق األىداؼ ادلؤسسية .فإنو بذلك يتميز دبجموعة من اخلصائص
واليت ؽلكن أف نذكرىا على الشكل التايل : 2
 اإلبداع ظاىرة فردية ومجاعية  :أي أنو ليس حكرا على األفراد فحسب ،بل العملية اإلبداعية قد تظهر على مستوىالفرد أو اجلماعة أو ادلؤسسة .فعلى مستوى الفرد ،اإلبداع ىو الذي يتم التوصل إليو من قبل أحد ادلبدعُت ،والذي يتميز بقدرات
إبداعية أعلها :
 اخلصائص العقلية  :وادلتمثلة يف احلساسية يف تلمس ادلشكبلت والطبلقة وادلرونة؛
 اخلصائص النفسية  :وادلتجسدة يف الثقة بالنفس ،والقدرة العالية على ربمل ادلسؤولية والقدرة على نقد الذات والتعرؼ
على عيوهبا.
 اإلبداع ظاىرة إنسانية عامة وليست خاصة بأحد  :فهو ليس حكرا على اخلرباء والعلماء واألخصائيُت .بل إف كلإنساف عاقل سوي ىو إنساف مبدع وتنطوي شخصيتو على عناصر إبداعية بغض النظر عما إذا كاف الفرد اإلنساين يعي ذلك أـ
ال يعيو .ولكن توجد فروؽ حسب الفطرة اليت فطره اهلل عليها وحسب البيئة اليت يعيش ويتأثر هبا ،فقد تكوف بيئة مشجعة على
اإلبداع أو بيئة زلبطة .لذلك ،فإف من مهاـ إدارة أي مؤسسة أف تعي ىذه احلقيقة وأف تعمل على تنمية روح اإلبداع لدى
العاملُت وادلواطنُت ،وتفتح اجملاؿ أماـ أي بوادر إبداعية وتقوـ بتوظيفها يف أطر مؤسسية ترعاىا وتطورىا

.3

 -اإلبداع كالشخصية يرتبط بالعوامل ادلوروثة كما ؽلكن تربيتو وتطويره.4

 1ماىر زكي حسن نسمان  " :التمكين اإلداري وعالقتو بإبداع العاممين اإلداريين في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة" دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير من كمية
االقتصاد والعموم اإلدارية ،جامعة األزىر ،غزة ،2011 ،ص 32 :
 2نفس المرجع السابق ،ص 35 :
 3محمد العازمي  " :القيادة التحويمية وعالقتيا باإلبداع اإلداري  :دراسة مسحية عمى العاممين المدنيين بديوان وزارة الداخمية" رسالة ماجستير ،قسم العموم اإلدارية،
كمية الدراسات العميا ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،2006 ،ص 57 :
 4نفس المرجع السابق  ،ص 57 :
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انطبلقا من ىذه اخلصائص ،يتضح لنا بأف اإلبداع ىو مصدر أساسي ومهم لنجاح ادلؤسسة يف ظل ادلنافسة الشرسة،
وكذلك ديناميكية بيئة األعماؿ ،وما ربملو من فرص وهتديدات وظهور التكتبلت االقتصادية ،وبالتايل ،ىناؾ رلاالت كثَتة
لبلىتماـ باإلبداع من أجل تكوين معارؼ سواء يف بناء االسًتاتيجيات أو يف ابتكار األساليب واألنظمة أو يف تنظيم ادلهارات
وقدرات العاملُت .فهناؾ رلاالت متعددة ومتنوعة ؽلكن ربويلها إىل فرص إبداعية وتعظيم قدرات وإمكانيات التنظيم اإلداري.
ويبقى السؤاؿ ىنا ،ىو كيف تتم العملية اإلبداعية عند الفرد؟
فالعملية اإلبداعية ىي تغيَت إدراكي سريع نسبيا ،وربوؿ فكري عندما يكتشف الفرد فكرة جديدة .فهي سلسلة من
اخلطوات اليت يقوـ هبا الشخص ادلبدع ،واليت تبدأ بالشعور بادلشكلة وربديدىا وتعريفها وتبُت مظاىرىا ،مث وضع التصورات
واحللوؿ ادلبلئمة ذلا .فقد قاـ كل من "أوسبورف" و "بارنز" يف اخلمسينيات من القرف العشرين إىل توضيح العملية اإلبداعية عن
طريق تقدًن ظلوذج عرؼ بعملية حل ادلشكبلت بطرؽ إبداعية ،والذي يعد ادلدخل الرئيسي لربامج حل ادلشكبلت إبداعيا،
وادلتمثلة يف احلساسية للمشكلة ،ربديد ادلشكلة ،مجع ادلعلومات عنها ،طرح احللوؿ ،مث فحصها واختيارىا ،بعدىا يتم ذبريبها
والقبوؿ هبا .وقاـ " تريفنجر" دبراجعة ىذا النموذج منذ الثمانينيات من القرف ادلاضي ،وأيده "ديفز" إذ أكد أف العملية اإلبداعية
تتضمن سلسلة من اخلطوات وادلراحل اليت يقوـ الفرد بأدائها ،تتمثل يف توضيح ادلشكلة وربديدىا ،مث العمل عليها والوصوؿ إىل
نتائج تتسم باحلداثة . 1وتبقى نظرية "واالس" 2من أقدـ النظريات اليت تناولت العملية اإلبداعية ،وحددت أربع مراحل لتطورىا،
واليت تتمثل يف: 3
 مرحلة اإلعداد  :وىي اخللفية ادلعرفية الشاملة ادلتعمقة يف ادلوضوع الذي يبدع فيو الفرد .وتوصف ىذه ادلرحلة على أهنامرحلة مجع ادلعلومات ،والبحث عن ادلشكلة يف مجيع االذباىات والنواحي .وتتطلب استخداـ اخللفيات النظرية لغايات اإلعداد
ادلعريف واستخداـ الذاكرة ،وإجراء القراءات ادلختلفة يف ادلوضوع احملدد .ويتم بعد ذلك القياـ بعدة زلاوالت للعمل على حل
ادلشكلة ولكن تبقى ادلشكلة قائمة .وؽلكن أف نفسر ىذه ادلرحلة على أهنا مرحلة اإلعداد ادلعريف والتفاعل مع ادلعرفة ،لغايات
تعريف ادلشكلة بشكل زلدد وواضح ،والعمل على حلها.
 مرحلة االحتضان  :تعد ىذه ادلرحلة حالة ما بُت الشعور والبلشعور ،وىي حالة من القلق واخلوؼ البلشعوري والًتددعند القياـ بالعمل ،وال بحث عن حلوؿ .فهي مرحلة ترتيب ،وترقب وانتظار ،للتوصل إىل حل مبدع للمشكلة بعد التفكَت يف كل
االحتماالت ادلمكنة .وتشَت خربات األشخاص ادلبدعُت إىل أف إصلازاهتم ادلبدعة ربدث بصورة أكرب خبلؿ األوقات اليت يركزوف
فيها على موضوع آخر ،وىذا يؤكد أف كثَتا من عمليات التفكَت ربدث يف مستوى ما قبل الوعي ،وىي أصعب مراحل التفكَت
اإلبداعي .وتتميز ىذه ادلرحلة باجلهد الكبَت الذي يبذلو الفرد ادلبدع حلل ادلشكلة ،وتظهر قبل أف يبدأ التفكَت الفعلي ،أي يف
مرحلة ما قبل الوعي .وذلك راجع لكوف التفكَت يف ادلشكلة زلدود اإلطار وغَت واع وغَت متسلسل ،على الرغم من وجود
 1منتدى ميارات التفكير والتفكير اإلبداعي ،دورة مدرب إيبلف ترين المعتمد 14 – 4 ،ماي www. Forum. Illaftrain.co.uk 2013
Wallas 1926, Université Om Al Quoura, Arabie Saoudite, http : // uqu.edu.SA/page/ar/125167.
 3وداد حسن حسين أبوىين  ":الثقافة التنظيمية وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين" ،متطمب تكميمي
لمحصول عمى درجة الماجستير في التربية ،جامعة األزىر ،كمية التربية ،غزة  ،فمسطين ،سنة  ،2010ص57 - 56 :
2
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العمليات العقلية .وبناء عليو ،فإف ىذه ادلرحلة تكوف غامضة وسلفية ،مث يبدأ الصراع ،وىذا يزوؿ عند ظهور أوؿ شعاع من
شعاعات اإلذلاـ .وؽلكن تدعيم ىذه ادلرحلة من خبلؿ توفَت فرص لبلسًتاخاء والتأمل والتحرر من القيود والضغوط.
 مرحلة اإلشراق  :تسمى ىذه ادلرحلة بالومضة اإلبداعية أو شرارة التفكَت ،وىي اللحظة اليت يتم فيها انبثاؽ شرارةاإلبداع اليت تتولد فيها فكرة جديدة تسفر عن حل ادلشكلة .ووصفها الكثَتوف بلحظة اإلذلاـ.
 مرحلة التحقيق  :ىي مرحلة اختبار الفكرة وذبريبها .هبدؼ ربقيق اإلنتاج ادلبدع الذي ػلظى بالرضى االجتماعي.وبالتايل فإف العملية اإلبداعية ال تنتهي عادة دبجرد حدوث اإلشراؽ والتوصل إىل حل ادلشكلة .بل إف ىناؾ حاجة وضرورة لبذؿ
ادلزيد من اجلهد الواعي وادلتابعة .للتغلب على العقبات اليت قد تعًتض عادة األفكار اإلبداعية وترمجتها إىل إنتاج إبداعي.
وليس بالضرورة أف ؽلر الفرد ادلبدع جبميع ادلراحل األربعة السابقة بشكل متسلسل ،فالتداخل بُت ىذه ادلراحل وارد .وتعد
العملية اإلبداعية عند "فرؽلاف" طريقة لتناوؿ واستخداـ ادلعارؼ بطريقة حساسة هبدؼ البحث يف ادلشكبلت وإغلاد احللوؿ
والوصوؿ إىل النتائج .وتعترب مجيع ادلهارات العقلية مهمة للوصوؿ إىل اإلبداع ووقوع العملية اإلبداعية .ويستخدـ اإلنساف ادلبدع
نفس الطرؽ اليت يستخدمها الفرد العادي ،وىذه الطرؽ تعتمد على ادلشاعر وادلنطق ،وعلا ادلكوناف األساسياف للعملية اإلبداعية
عند "فرؽلاف" .1فادلشاعر تقودنا وتوجهنا بصدؽ ،وما يشعر بو الفرد بأنو صحيح ؽلكن أف يكوف صادقا ،ويوثق هبذه ادلشاعر
كأي اسًتاتيجية متعلمة بشكل واعي.أما ادلنطق فَتاقب القرارات اليت يتخذىا األفراد ،ويتفحص مدخبلت ادلشاعر اليت مت
توظيفها بشكل واعي .وبالرغم من أف إحدى أشكاؿ ادلعرفة (ادلشاعر وادلنطق) ؽلكن أف تكوف مسيطرة على األخرى ،فإف
االنسجاـ والتناسق يف استخدامها يعترب أساسي وجوىري للتعبَت عن ادلوىبة .فالقدرة على التنسيق بُت ىذين النوعُت من ادلعارؼ
تتطور من خبلؿ ادلمارسة واخلربة ،وتتبلور من خبلؿ احلساسية الداخلية ،وىذا يقود إىل تألق ادلوىبة.2
وككل العمليات اليت تتم داخل اإلدارة ،ؽلكن أف يقف يف وجو ربقيق اإلبداع وتشجيعو رلموعة من العقبات تتمثل يف
ادلعوقات ادلادية حبيث تكوف ادلؤسسة غَت قادرة على اإليفاء دبتطلبات عملية اإلبداع من تكنولوجيا ادلعلومات وأماكن خاصة
وحوافز مادية ،مجود القوانُت واألنظمة ،مقاومة التغيَت وذلك بالتمسك بالعادات والتقاليد ادلألوفة هنجا أساسيا داخل ادلؤسسة،
وغياب التشجيع من ادلؤسسة على ذبريب األشياء اجلديدة واخلوؼ من اخلطأ ،وغَتىا من العقبات.3
 .2-1-2عالقة إدارة المعرفة باإلبداع
سنعمل على مستوى ىذه ادلرحلة على اظهار العبلقة الًتابطية والسببية بُت إدارة ادلعرفة واإلبداع التنظيمي فادلعرفة ىي
ادلصدر األكيد للميزة التنافسية .وعندما تتغَت األسواؽ وتزداد التقنيات ويزداد عدد ادلنافسُت وتتقادـ ادلنتجات بسرعة ،تولد
ادلؤسسات الناجحة ادلعرفة اجلديدة باستمرار ،مث تنشرىا داخل التنظيم وذبسدىا على ضلو سريع يف ادلنتجات واخلدمات اجلديدة
1
2
3

نفس المرجع  :ص 58 :
منتدى ميارات التفكير والتفكير اإلبداعي  :مرجع سابق ،بدون صفحات.
الفاعوري رفعت عبد الحميم " :إدارة اإلبداع التنظيمي" ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،بحوث ودراسات ،2005 ،مرجع سابق  ،ص 120 :
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وتبدع باستمرار .وهبذا اخلصوص ،تبقى ادليزة الرئيسية للمؤسسة ادلكثفة معرفيا ،ىي القدرة على حل ادلشاكل ادلعقدة عرب احللوؿ
االبتكارية واإلبداعية .لكن الغموض الذي يكتنف العبلقة بُت ادلعرفة وخاصة الضمنية واإلبداع ،كوهنا قد ال تكوف حامسة يف
اإلبداع .فبعض األعماؿ اليت تتطلب التعلم العايل دلدة طويلة ،تكوف ادلعرفة الصرػلة فيها مفيدة أكثر من اإلبداع .وعلى الرغم من
أف العبلقة تشَت إىل أف االبداع شيء مطلوب عندما تكوف ادلعرفة غَت كافية ويقل ادليل لو عندما تتوافر ادلعرفة ،إال أنو غلب أف ال
نتوسع يف ىذه النظرة ألف ادلعرفة الصرػلة ردبا توفر يف أغلب األحياف قاعدة لئلبداع .1فحث وتنشيط ىذا األخَت ،يتطلب فضاء
رحبا وواسعا تتكامل فيو مداخل ومناىج عديدة حبيث تصبح العمليات اإلبداعية متجذرة وحالة معاشة باستمرار يف ادلؤسسة .وما
يفًتض العمل عليو ،وىو إغلاد مناخ صحي يساىم يف توليد ادلعرفة على ادلستوى الفردي والفرقي ادلؤسسي وأف توضع ىذه ادلعرفة
يف سياقات مناسبة إلنشاء واستغبلؿ األفكار اإلبداعية.2
وؽلكن أف نرى أف انعكاسات ادلعرفة ادلباشرة قد تظهر على نوعية اخلدمات اليت كلما كانت مبدعة كلما كانت قاعدهتا
ادلعرفية سبتاز بصفات عديدة ،منها أف استخدامها يزيدىا إبرازا وتطورا ،ويزداد ادلستهلك ذلا استخداما ،وتتكيف للظروؼ بصورة
أكرب من سواىا .كما أف األعماؿ ادلعتمدة على ادلعرفة تزيد من إمكانية تلبية متطلبات وحاجات ادلرتفق .إضافة إىل ذلك ،تعرؼ
حالة إبداع اخلدمة تكامبل معرفيا عرب دمج كل من ادلعرفة ادلبلئمة (ادلعلومات واخلربة) للتأثَت على تصميم وتطوير اخلدمة ،وادلعرفة
ادلرتبطة بوظائف سلتلفة للمؤسسات مثل البحث والتطوير وادلالية ،وتتضمن أيضا رلاالت ادلعرفة األقل وضوحا مثل اخلربة اإلدارية.
ويعترب تسخَت ادلعرفة اجلماعية من خبلؿ نشرىا يف األقساـ ادلختلفة من األمور الصعبة ،لكنو من جهة أخرى ،ىو حاسم إلبداع
اخلدمة .والصعوبة يف تكامل ادلعرفة متأيت يف احلقيقة من كوف أغلبها ضمنية وسلتصة لكنها ضرورية لئلبداع .3
وقد أشار  Druckerأيضا إىل طبيعة العبلقة بُت ىذين ادلتغَتين أي ادلعرفة واإلبداع عندما يقوؿ ،أف عمل االبداعات
عرب التاريخ كاف معتمدا على ادلعرفة اجلديدة .وعلى الرغم من أف ليس كل االبداعات ادلعتمدة على ادلعرفة مهمة ،إال أهنا كانت
زبتلف يف معدالت الوقت الذي تأخذه ويف معدالت اخلسارة ويف إمكانية توقعها .فاإلبداعات ادلعتمدة على ادلعرفة ذلا عمر
أطوؿ وتفوؽ األخرى ،وعلى الرغم من صعوبتها لكن ؽلكن ادارهتا وتسويقها أكثر من األنواع األخرى من اإلبداع .وأشارت
دراسة " " Druckerأف ىناؾ فجوة بُت توليد ادلعرفة وبُت عكسها لبلستخداـ يف ابتكار خدمات جديدة ،وأكدت الدراسة
على أف تلك االبداعات ربتاج إىل العديد من أنواع ادلعرفة كي تكوف فعالة وعلى ضرورة التجانس بُت تلك األنواع ادلختلفة
للمعرفة.4
فتوليد معرفة ذات جودة عالية ليس ىدفا حبد ذاتو ،بل ضرورة استخداـ ىذه ادلعرفة للنهوض بقدرات اإلبداع يف ادلؤسسة.
وإذا كاف اإلبداع ادلؤسسي ؽلثل جهودا حثيثة تقوـ هبا ادلؤسسة إلغلاد منتجات وخدمات ترضي الزبائن وادلرتفقُت ،فإف ىذا
 1حسين عجبلن حسين ":إستراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات األعمال"  ،إثراء لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،األردن ،2008،ص.48 :
 2الغالي طاىر محسن ،صالح أحمد عمي  " :التطور التنظيمي ،مدخل تحميمي لممفاىيم والعالقات ،واالستراتيجيات والعمميات والمناىج والتقنيات" دار وائل لمنشر،
عمان ،األردن ،2010 ،ص 156 :
 3ربحي مصطفى عميان " :إدارة المعرفة " الطبعة األولى ،دار صفاء لمنشر والتوزيع  ،األردن ،2008 ،ص 125 :
 4بيتر داركر  " :تحديات اإلدارة في القرن الواحد والعشرين " ،خبلصات كتب المدير ورجل األعمال ،إصدار الشركة العامة لئلعبلم العممي) ،شعاع( القاىرة ،السنة
السابعة ،العدد  ، 15غشت .1999
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اإلبداع ينطلق من قدرات ابتكارية فردية وفرقية ومؤسسية .وىذا يعٍت وجود رصيد معريف صريح وضمٍت لدى ىؤالء العاملُت يف
ادلؤسسة كأفراد ورلموعات .إف توافر رصيد معريف حقيقي ومناسب يف ادلؤسسة يتيح ذلا أف تدمج بشكل فعاؿ ىذه ادلعرفة مع
رلمل عمليات اإلبداع.1
وعندما تستخدـ ادلعرفة كوسيلة لتعزيز االبداع يف ادلؤسسة ،ينبغي ىنا أف ظليز بُت جانيب العرض والطلب يف إدارة ادلعرفة،
فاسًتاتيجيات العرض سبيل إىل الًتكيز فقط على توزيع ونشر ادلعرفة ادلتوفرة .ومن مث ،ينعكس سياؽ ضعيف لتحسُت التعلم
واإلبداع يف ادلؤسسة .أما جانب الطلب فَتكز على تلبية حاجات ادلؤسسة من ادلعرفة اجلديدة ،لذا سبيل إىل التعلم واإلبداع .وعلى
الرغم من أنو يف ىذه العملية يؤدي الفرد دورا مهما ،إال أف االبداعات تنبثق من جهود اجملموعات وليس األفراد .وأف ادلعرفة
اجلديدة ىي اليت يكوهنا األفراد ادلتعاونُت يف رلموعات والذين يبدعوف األفكار اجلديدة ويطبقوهنا ،ويف ىذا اجملاؿ تؤثر على عملية
االبداع التنظيمي العوامل التالية :
 السياسة ،أف سياسة تكوين ادلعرفة ونشرىا واستخدامها يف ادلؤسسة يكوف ذلا تأثَتا كبَت يف ادلعدؿ االمجايل لئلبداع يفالعمل؛
 التنوع الفكري ،وىو الدرجة اليت تدعم فيها ادلؤسسة تعدد األفكار حىت ادلختلفة منها واليت سيكوف ذلا تأثَت يف اإلبداع،وادلؤسسات ادلتنوعة معرفيا وفكريا تكوف أكثر قدرة على االبداع من غَتىا؛
 الًتابط ،ذلك أف كثافة االتصاؿ بُت األفراد واجملموعات تؤثر يف معدؿ ونوعية االبداع.ولتأكيد العبلقة الًتابطية بُت إدارة ادلعرفة واإلبداع على مستوى ادلؤسسة ،سيكوف ادلفتاح الرئيسي للميزة التنافسية
للمؤسسات ،ىو كيف تستطيع ادلؤسسات االبتكار وادلشاركة دبعرفتها .ففي إطار تشخيص ادلشكبلت واحلاالت اليت تواجو
الشركات توفر ادلعلومات وطريقة التأمل والتحقق من إمكانية تنويع بدائل احلل ادلناسبة ذلذه ادلشكبلت وبطرؽ ابداعية غَت مألوفة.
وكذلك األمر بالنسبة إىل مراحل حضانة ىذه ادلعلومات والتبصر فيها ،حيث أف وجود عاملُت معرفيُت ذوي قدرات ومهارات
وخربات عالية يسهم بتوليد إبداع منظمي يعزز قدرات ادلؤسسة التنافسية ،فخط سَت توليد احلكمة من خبلؿ ادلعلومات يصب
حتما بقدرات إدارية وفنية عالية ذبذر اإلبداع يف ادلؤسسة .2وؽلكن اف نظهر العبلقة بُت إدارة ادلعرفة واإلبداع بتعريف اإلبداع على
أنو عملية ربويل ادلعرفة اجلديدة إىل منتجات أو خدمات جديدة ،ودبا غلعلو مصدرا خللق القيمة وزيادة اإلنتاجية ومصدرا لتحويل
ادلخزوف ادلعريف للمؤسسة إىل سلع وخدمات تليب حاجة ادلستفيد.3

 1طاىر محسن منصور الغالبي  ،مرجع سابق ،ص 193 :
 2محمد عواد الزيادات ":اتجاىات معاصرة في إدارة المعرفة" دار الصفاء لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،األردن –  2008ص .380 :
 3كمثوم بنثامر ،فراحتية العيد" :اإلستثمار في وأس المال البشري وأثره عمى إدارة اإلبداع في المنظمات المتعممة ،دراسة حالة :مجموعة عنتر تراد إلنتاج
اإللكترونيات بوالية برج بوعريريج" منشورات مجمة جامعة الشمف  -الممتقى الدولي حول :رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية في اإلقتصاديات الحديثة –
13و 14دجنبر  .2011ص 12 :
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وعموما تسهم إدارة ادلعرفة يف تعزيز اإلبداع من خبلؿ نشر ادلعرفة بُت رلاالت ومستويات ادلؤسسة لتحسُت عمليات
اإلبداع ،إضافة إىل ابتكار معارؼ جديدة إلبداع خدمات شليزة .بصيغة أخرى ،إذا كانت إدارة ادلعرفة تعمل على ربفيز العملية
اإلبداعية داخل ادلؤسسة ،فإف عملية ابتكار وإبداع اخلدمات تتم من خبلؿ ادلعرفة ،وىذا ما غلعلنا نقوؿ بأف عبلقة إدارة ادلعرفة
واإلبداع ىي عبلقة تأثَت وتأثر .ولعل الشكل التايل ،يعرب بشكل جلي عن ىذه العبلقة.

استقطاب
المؼرفة
وتىليدها

إدارة المؼرفة

تىجه القيادة
لإلبداع

خزن المؼرفة

نشر المؼرفة
وتؼميمها

التشجيغ
المنظمي
لإلبداع

الشكل رقم  : 4عبلقة إدارة ادلعرفة باإلبداع

تنمية القدرة
ػلى
اإلبداع

1

غَت أف ربط الرصيد ادلعريف للمؤسسة بالعمليات اإلبداعية يبقى قاصرا من دوف توافر اآلليات ادلناسبة لتحفيز ادلوارد البشرية
على اإلبداع .فما ىي اآلليات الكفيلة بذلك؟ ىذا ما سنتطرؽ إليو من خبلؿ التايل.
 .2-2آليات تحفيز الموارد البشرية على اإلبداع
كما سبق وأف خلص نا ،اإلبداع عملية مهمة جدا لنجاح ادلؤسسة .وصلاح ىذه األخَتة يأيت من صلاح إدارهتا واألفراد العاملُت
فيها .فبدوف اإلبداع تبقى ادلؤسسة على حاذلا دوف تقدًن أي جديد ،شلا يؤدي إىل تدىور ادلؤسسة وفشلها .واحلاجة لئلبداع
موجودة دائما عند مجيع ادلؤسسات ألعليتو يف مواكبة تغَتات البيئة اخلارجية اليت تؤثر على ادلؤسسة بشكل كبَت مثل التغَت
والتطور التكنولوجي اليت غلب على إدارة ادلؤسسة معرفتها وتلبيتها بالشكل ادلطلوب .وأف التغيَت ادلستمر يف أساليب العمل
ادلؤسسي ،والبعد عن اجلمود والروتُت اإلداري ،يدفع اإلدارة إىل تشجيع اإلبداع والبحث عن كل ما ىو جديد ،وإىل اتباع
أسلوب جديد للموائمة بُت الوضع احلايل والوضع ادلرغوب فيو .من ىنا ،تظهر أعلية وجود آليات لتأصيل ثقافة اإلبداع داخل
 1كامل شكير الوطيفي ":أثر إدارة المعرفة في تنمية القدرة عمى اإلبداع  :بحث تطبيقي في جامعة كربالء" ،جامعة بابل ،اإلدارة واالقتصاد ،مجمة كمية اإلدارة
واالقتصاد لمدراسات االقتصادية  ،عدد  ، 322سنة  ،2009موقع المجمة األكاديمية العممية العراقية  ، www.iasj.netص 243 :

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 00يونيو/حزيران - 2012المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

23

أثر إدارة المعرفة عمى العنصر البشري

د.أسماء شطيبي

ادلؤسسة .وىذا ما ؽلكن أف يتأتى من خبلؿ آلييت التمكُت وربقيق الرضا الوظيفي .وحىت نلمس كيف يؤثر كل من التمكُت
والرضا الوظيفي على العملية اإلبداعية سنتطرؽ ذلذين العنصرين من خبلؿ التايل.
 .1-2-2التمكين اإلداري
يعد التمكُت اإلداري أحد ادلفاىيم التنظيمية احلديثة الذي توليو ادلؤسسات يف عصر ادلعرفة أعلية خاصة وتعتربه من العوامل
األساسية لتميزىا وصلاحها يف بيئة تنافسية ،شلا جعلها تويل العاملُت فيها جل عنايتها من حيث تدريبهم وصقل قدراهتم
وتفويضهم مزيدا من الصبلحيات الزباذ القرارات وحل ادلشكبلت ومنحهم مزيدا من احلوافز اليت تسهم يف سد احتياجاهتم
ادلختلفة ،وتشجعهم على ادلبادرة واإلبداع وادلشاركة الفاعلة يف إدارهتا .1وتتعدد اجملاالت وحقوؿ ادلعرفة اليت تتعرض دلفهوـ
التمكُت ،ودبراجعة األدبيات صلد بأف ىناؾ أنواعا عديدة من التمكُت ،سبكُت سياسي ،ثقايف وسبكُت األفراد وىذا ما سيهم
موضوعنا الذي ضلن بصدده.
وهبذا يعترب سبكُت العاملُت أحد ادلداخل اذلامة لتحسُت جودة اخلدمات وزيادة اإلنتاجية ،والرضا الوظيفي لديهم ،وااللتزاـ
التنظيمي وىذا ما سيؤدي إىل الفعالية يف األداء بادلؤسسة .ولغة نقوؿ مكن الشيء ،أي جعل لو عليو سلطانا ،وأمكنو من الشيء
أي جعل لو عليو سلطانا وقدرة وسهل ويسر عليو ،كما يعٍت القدرة واالستطاعة .2أما من الناحية االصطبلحية فهذا ادلعٌت ال
ؼلتلف كثَتا عن ادلعٌت اللغوي .فالتمكُت ينظر لو على أنو  " :ربرير اإلنساف من القيود وتشجيع الفرد وربفيزه ومكافأتو على
شلارسة روح ادلبادرة واإلبداع" .3ويف ىذا السياؽ ،يعرؼ التمكُت اإلداري على أنو " :اسًتاتيجية تنظيمية هتدؼ إىل إعطاء
العاملُت الصبلحيات وادلسؤوليات ومنحهم احلرية ألداء العمل بطريقتهم من غَت تدخل مباشر من الرئيس ،مع توفَت ادلوارد كلها
وبيئة العمل ادلناسبة لتأىيلهم مهنيا وسلوكيا ألداء العمل مع الثقة التامة هبم" .4وبصيغة أخرى ،ىو عدـ القياـ باألشياء على
أساس القوانُت اجلامدة حبيث ينظر أصحاب التمكُت إىل القوانُت على أهنا وسائل مرنة لتحقيق غايات ادلؤسسة وأىدافها.
لكن ادلدير البَتوقراطي التقليدي ينظر إىل ىاتو القوانُت على أهنا غاية ووسيلة معا .لذلك ،تعمل البَتوقراطية على كبح
مجاح اإلبداع والتفكَت ادلستقل .على عكس التمكُت الذي ػلرر الفرد من الرقابة الصارمة والتعليمات اجلامدة والسياسات احملددة،
ويعطيو احلرية يف ربمل ادلسؤولية عن التصرفات واألعماؿ اليت يقوـ هبا ،وىذا بدوره ػلرر إمكانيات الفرد ومواىبو الكامنة اليت
حتما ستبقى غَت مفعلة ومستقلة يف ظل البَتوقراطية اجلامدة .فبل ؽلكن االستفادة من مواىب الفرد وقدراتو وإمكانياتو ،ال
للمؤسسة وال للفرد نفسو شلا يؤدي إعلاؿ القدرات وضياعها.5
 1المعاني أيمن عودة وأخو رشيدة  ،عبد الحكيم عقمة " :التمكين اإلداري وأثاره في إبداع العاممين في الجامعة األردنية  :دراسة ميدانية تحميمية" المجمة األردنية في
إدارة األعمال ،2009 ،ص 234 :
 2نفس المرجع ،ص 15 :
 3يحيى ممحم " :التمكين كمفيوم إداري معاصر" قسم إدارة األعمال جامعة اليرموك ،إربد ،المممكة األردنية الياشمية ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،بحوث ودراسات،
 ،2006ص 6 :
 4حسن الطراونة  " :العالقة بين التمكين اإلداري وفاعمية عممية اتخاذ الق اررات لدى مدراء المدارس الحكومية في إقميم جنوب األردن" ،رسالة ماجستر غير منشورة،
جامعة مؤثة ،األردن ،2006 ،ص .65 :
 5نفس المرجع السابق ،ص 7 :
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وعموما ،صلد أف ىناؾ مسارين سلتلفُت سباما للخروج بتعريف واضح .األوؿ ،ينظر إىل التمكُت على أنو سلوؾ ادلشرؼ
الذي ؽلكن مرؤوسيو من أداء مهامهم .والثاين ،ينظر إىل التمكُت على أنو حالة نفسية للمرؤوس تنتج عن التمكُت الذي يقدمو
ادلشرؼ ،ويركز ىذا ادلسار على اإلدراؾ الناتج عن ادلرؤوس ذلذه العملية ،وىكذا يبدو أف ادلسارين يهتماف بأسباب ونتائج
التمكُت معا .1فمن خبلؿ ىذه التعريفات ادلتباينة ،يتبُت أف سبكُت العاملُت يؤدي إىل الشعور باالنتماء ادلعنوي للمؤسسة .كما
يكسب األفراد القدرة الذاتية على ادلبادرة واإلبداع ،وارتفاع مستوى والئهم وانتمائهم لتحمل ادلسؤولية بثقة وروح عالية ،وتفاعلهم
مع العمل من أجل إشباع ادلت طلبات األساسية يف إطار قيم وغايات ادلؤسسة ،وىذا ما يًتؾ آثارا إغلابية على نفسية ادلرؤوسُت.2
ويوجد ارتباط قوي بُت التمكُت واإلبداع ،فادلؤسسات الناجحة تشجع روح اإلبداع من خبلؿ التمكُت ،وذلك ال يتم إال بدفع
مقومات االستقبللية والريادية إىل رلمل اذلرـ التنظيمي .وتوفَت ىذه ادلقومات لدى ادلوظف ادلباشر الذي يعمل على خطوط
العمل األمامية ،أو يواجو ادلرتفقُت وجها لوجو ،وػلاوؿ حل مشاكلهم .وكما يقوؿ "توـ بيًتز" و"وترماف" يف كتاهبما "البحث
ادلتميز" يكمن سر اإلبداع يف تفجَت طاقات البشر ،وسبكينهم من األداء حبرية وشفافية .3وبالرغم من ىذا االرتباط فإف التمكُت
واإلبداع ؼلتلفاف شأنو يف ذلك شأف اختبلفو عن التفويض ،4ادلشاركة واإلندماج  .فإذا كاف التمكُت من الناحية اللغوية يعٍت
إعطاء السلطة أو احلكم أو القدرة ،فهو بذلك ال يعٍت تفويض صبلحيتو كما ال يعٍت مشاركة العاملُت يف اجتماعات سلتلفة ،وإظلا
يقصد بو إعطاء صوت حقيقي للعاملُت من خبلؿ بناء وتصميم العمل بطريقة سبكن مساحة للموظف بازباذ قرارات هنائية ذلا
عبلقة بتحسُت العمليات الوظيفية اليت زبصو ضمن مقاييس وأطر إرشادية زلددة ،أو ىو عملية منح العاملُت وتزويدىم بادلهارات
واألدوات وادلعلومات والسلطة ،وادلسؤولية ادلتعلقة بعملهم ،ليتمكنوا من تصميم عملهم واستخداـ ادلعلومات والتفاعل مع
اآلخرين ،وازباذ القرارات ادلناسبة دوف احلاجة إىل موافقة مسبقة من القائد أو ادلدير.5
وعليو ،فالتمكُت ػلدث عندما يعطى لؤلشخاص أو اللجاف موارد وحرية يف حل ادلشكبلت ،وتنفيذ احللوؿ اليت يروهنا دوف
احلاجة إىل احلصوؿ على موافقة من أعلى .ويسمح التمكُت من خبلؿ ىذا ادلفهوـ ،بأف تكوف فرؽ العمل قادرة على مواجهة
التحديات ،واقتناص الفرص واالستمرار يف التحسُت ادلستمر من أجل ربقيق الكفاءة والفعالية من دوف الرجوع إىل ادلستويات
األعلى .6فتمكُت العاملُت يؤدي إىل ربسُت األداء ،رضا العاملُت ،االلتزاـ ،الفعالية ،وإدارة األزمات بفعالية .فادلؤسسات اإلدارية
اإلدارية أصبحت تعمل يف ظل التقدـ التكنولوجي نفس العمل السابق بأفراد أقل .ولذلك ،فإهنا يف حاجة إىل تيسَت الفرص لكل
عضو من أعضاء الفريق ليساىم بأكرب جهد شلكن يف ربقيق أىداؼ ادلؤسسة ،وعلى الرغم من اىتماـ ىذه ادلؤسسات بتحقيق
 1ماىر زكي حسن نسمان ،مرجع سابق ،ص 12 :
 2محمد البعدوي  " :أساليب القيادة الفعالة  :مقاربة وظيفية لمتعريف بصفات وميارات القائد الناجح في سياق المفيوم الجديد لمسمطة" ،دار السبلم لمطباعة والنشر
والتوزيع ،الرباط  ،2010ص 108 :
 3يحيى ممحم  :مرجع سابق ،ص 278 :
 4إن تفويض السمطات يعد مفيوما محدودا وقاص ار عن مفيوم التمكين ومقتضياتو .وتفويض السمطة يقتصر عمى منح المرؤوس سمطات محددة من قبل الرئيس ،الذي
يمكنو استردادىا في أي وقت شاء ،ضمن أسس وقواعد رسمية محددة .كما تفتقد عممية التفويض لمتطمبات أساسية ال تتوافر إال في التمكين؛ مثل الشعور الذاتي
بالمسؤولية والثقة بالنفس ،وقيمة الواجب المناط بالموظف ،ومستوى تأثير العمل في تحقيق نتائج لممؤسسة ،ولآلخرين ،إضافة إلى الشعور باالستقبللية ،وحرية
التصرف .وىذا ينطمق من أعمى إلى أسفل من خبلل التسمسل الرئاسي ونطاق اإلشراف التقميدي .مأخوذ من المدىون موسى توفيق " :نموذج مقترح لتمكين العاممين
في المنشآت الخاصة كأداة إلدارة الجودة الشاممة "  ،مجمة االقتصاد واإلدارة ،جامعة الممك عبد العزيز ،جدة ،مجمد  ،13عدد  ،2ص 52 :
 5المدىون موسى توفيق  :مرجع سابق  ،ص 77 :
 6سيد اليواري  " :المدير الفعال  :الكفاءات المحورية " مكتبة عين شمس ،2006 ،القاىرة ،ص 229 :
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النمو وتقلي ص السلبيات ،فإف ذلك يؤكد أيضا على أعلية إطبلؽ الطاقات لدى األفراد بتوفَت القيادة ذات الرؤية الثاقبة ،لتهييء
البيئة ادلناسبة للعمل ،والتعامل مع ادلتغَتات ،ومعاملة أفراد ادلؤسسة على أنو أصل قيمي غلب استثماره .وعموما ؽلكن أف نسرد
أسباب جلوء ادلؤسسات إىل التمكُت كالتايل:1
 حاجة ادلؤسسة إىل االستجابة للظروؼ وادلتغَتات الطارئة؛ عدـ انشغاؿ اإلدارة العليا باألمور التقليدية ،وتركيزىا على القضايا االسًتاتيجية طويلة األجل؛ ضرورة االستغبلؿ األمثل جلميع ادلوارد ادلتاحة ،خاصة ادلوارد البشرية للحفاظ على تطور ادلؤسسة وسبيزىا؛ أعلية احلد من التكاليف وسرعة ازباذ القرارات؛ إطبلؽ قدرات األفراد اإلبداعية واخلبلقة؛ تقوية جوانب الرضاء واالنتماء والتحفيز الوظيفي.ويقوـ التمكُت اإلداري على رلموعة من الركائز نذكر أعلها :
 المعرفة والمهارة  :سبثل ادلعرفة وادلهارة أعلية كبَتة على اعتبار أف كل منها يعترب مقوما أساسيا من مقومات سبكُت
العاملُت .فمن خبلؿ ادلعرفة ،ؽلكن منح ادلوظفُت حرية يف التصرؼ مث ادلشاركة ،مث التمكُت ،فكلما زادت خربة الفرد ،وزادت
مهاراتو ومكتسباتو ادلعرفية ،زادت قدرتو على تأدية مهاـ عملو بكفاءة واقتدار ،واستقبللية أكرب .كما تعد ادلعرفة سبلحا مهما
يعتمد عليو ادلوظف يف عملية ازباذ القرار ،ويف حل مشاكل العمل .2ويف ىذا اإلطار ،مت تصنيف ادلعرفة على أساس من يقدموف
أفكارا مهمة وأفكار غَت مهمة .فاألوىل ،ىي تلك األفكار اليت تساىم يف تغيَت األفراد أو اجلماعات أو ادلؤسسات .أما الثانية
فهي األفكار البسيطة وغَت ادلهمة واليت تتضمن تعديبلت طفيفة وغَت جوىرية يف طريقة العمل .3فالنظرة التقليدية إزاء ىذه
التصنيفات ،تعترب أف معظم ادلوظفُت ىم فقط مستخدمُت وليسوا مبدعُت لؤلفكار ،وإذا حدث وكانوا مبدعُت ،فإهنم يبدعوف
أفكارا بسيطة وغَت مهمة .وىكذا ،إذا أرادت ادلؤسسات أف تكوف ناجحة ،فعليها أف تشجع موظفيها على إبداع ادلعرفة
واستخدامها بشكليها ادلهم وغَت ادلهم ،وخلق األفكار الكبَتة والصغَتة على حد سواء .وأف تكافئهم وتشجعهم على ذلك .من
خبلؿ إعطاء ادلوظف حرية يف التفكَت واستقبللية يف العمل وفرصا للتمكُت ،وتشجع روح ادلخاطرة وعدـ قمع احملاولة واخلطأ.4
وعلى الرغم من وجود ادلعرفة وادلهارة فإهنا ال تكفي وحدىا من أجل سبكُت العاملُت يف ادلؤسسات ،لذلك تنضم إىل عنصر ادلعرفة
عناصر أخرى أساسية ،منها االتصاؿ وتدفق ادلعلومات فكيف ذلك؟
 االتصال وتدفق المعلومات  :بعد استعراض دور ادلعرفة وادلهارة كمتطلب ضروري وحيوي من متطلبات سبكُت
العاملُت ،فإف العنصر الثاين الذي ال يقل أعلية ىو االتصاؿ وتدفق ادلعلومات وتداوذلا وادلشاركة الفاعلة هبا عرب مستويات ادلؤسسة
 1أفندي عطية " :تمكين العاممين مدخل لمتحسين والتطوير المستمر " المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية  :القاىرة ،2003 ،ص 25 :
 2يحيى ممحم  ،مرجع سابق ،ص 59 :
3
; ”Davenport.D.H : « Knowledge Work and the future of management chapter in a Book, The Future of Leadeschip
2001 Jossy-Bass , CA pp 67-77.
4
Ibid : P : 67 - 77
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مجيعها .فاالتصاؿ ىو أحد ادلفاىيم النسبية اليت تشمل أغلب اجملاالت ادلتعددة دبا فيها إدارة ادلعرفة واإلبداع .فهو وسيلة أو طريقة
إليصاؿ معلومات أو أفكار معينة للطرؼ اآلخر ،وذلك هبدؼ إقناعو بفكرة ما بعدة وسائل منها ما ىو لفظي وغَت لفظي،
ومنها ما ىو كتايب أو إليكًتوين أيضا .ويف ىذا اإلطار ،فعملية االتصاؿ يف ادلؤسسات الناجحة ىي عملية مكثفة يعزز فيها مبدأ
اإلبداع وال تتم بشكل مومسي أو دوري أو بشكل نادر وإظلا تتم بشكل دائم ،حبيث ال يوجد حواجز بُت رئيس ومرؤوس وال
يوجد رمسيات يف اخلطاب وال خوؼ من ادلسؤوؿ ألف مصلحة ادلؤسسة والعمل ىي لكل من ادلسؤوؿ وادلرؤوس .فقد يقف ىذا
األخَت يف اجتماع ما ،ويوقف الرئيس عن احلديث أي يقاطعو دوف شلانعة ودوف أف تكوف مشاعر معادية بُت الطرفُت..
ويف ىذا السياؽ ،يعلق كل من "توـ بيًتز" و"وترماف" يف كتاهبما "البحث عن التميز" على ادلمارسات اليت ربدث يف
ادلؤسسات غَت الناجحة ،مؤكدين أف الرؤساء ال غلتمعوف بالدوائر األقل ،أو نادرا ما ػلصل ذلك دوف أجندة رمسية .وادلديروف
وادلوظفوف يتخاطبوف فيما بينهم من خبلؿ اخلطابات الرمسية ،وما تزاؿ عملية االتصاؿ عرب اإلنًتنيت زلدودة وال تكاد ذبد ذلك
احلوار بُت أعضاء ادلؤسسة عرب اإلنًتنيت ،على الرغم من أف ىذه التقنية تتوافر لكل موظف ،ولكن دوف استثمارىا بالشكل
األمثل.1
من ىنا ،نستنتج بأف انعداـ اللقاءات واالجتماعات التلقائية وانعداـ حوار الفرد مع اآلخر وغيابو عنو لفًتة زمنية طويلة
يؤدي إىل االبتعاد عن احلوار ادلفتوح وادلكشوؼ .وكلما طالت الفًتة الزمنية ،زادت مقتضيات الرمسية واالحًتاـ ادلبال فيو بُت
الرئيس وادلرؤوس ،وانعدمت بالنهاية الشفافية والوضوح والصراحة وانعكس ذلك على روح اإلبداع .لذلك على اإلدارة أف تبتكر
السبل الكفيلة باحلوار ادلكثف واللقاء على أسس غَت رمسية دلناقشة أمور مهمة وجدية ،وعدـ انقطاع ادلسؤوؿ عن اجتماعات
ادلرؤوسُت يف اإلدارات .ىنا ،قد تتشكل لدى ادلوظفُت الدافعية والرغبة القوية حلل ادلشاكل اليت يواجهوهنا بسبب الشعور
بادلسؤولية والتمكُت .وىذا األمر ىو الذي يدفعهم تطوعا وعفويا للشعور باحلاجة ادلاسة لبللتقاء والتواصل من أجل حل ادلشاكل
وتقدًن أفكار جديدة ،ومن أجل التعلم وادلساعدة اجلماعية حلل ادلشاكل وتقدًن إبداعات جديدة .وىذا ما يتطلب توافر مناخ
تنظيمي مشجع على روح اإلبداع واالعتماد على الذات والتوازف يف األىداؼ وعدـ قمع احملاولة والتجربة والسماح هبامش من
ادلخاطرة واخلطأ .ويف ىذا اإلطار صلد بأف أوىل أولويات ادلدير الناجح ىو لقاؤه ادلتكرر يف ادلستويات اإلدارية ادلختلفة .لبث الروح
ادلعنوية يف نفوسهم ونقل رسالة ادلؤسسة وغاياهتا وأىدافها إليهم حىت يتبنوىا بشكل صحيح .ويؤكد ىذا برامج تطرح حاليا يف
أدبيات االتصاؿ مثل اإلدارة على ادلكشوؼ 2واإلدارة بالتجواؿ ..3وعموما ،يعترب االتصاؿ نقطة جديرة بالعناية واالىتماـ ،ذلك
1

Peters and Waterman : « Insenrch of Excellence », New York, 1982, P : 34
 2يعد مفيوم اإلدارة عمى المكشوف من المفاىيم ذات العبلقة بتدفق المعمومات وتداوليا داخل المؤسسة ،واذ استطاعت المؤسسة تطبيق مفيوم اإلدارة عمى المكشوف
فإن ىذا سيساىم مساىمة كبيرة في دعم مشروع التمكين في المؤسسة ،ألن المعمومات وتدفقيا تعد من أىم مقومات التمكين وخاصة عندما تتدفق المعمومات بطريقة
قائمة عمى مبدأ محكم ومدروس كنظام اإلدارة بالمكشوف .ويقصد بيذا النظام ،فتح سجبلت المؤسسة لمعاممين واطبلعيم عمى األرقام الميمة ومصارحتيم بإنجازات
واخفاقات ومشاكل المؤسسة .مأخوذ من يحيى ممحم" :التمكين كمفيوم إداري معاصر" :مرجع سابق ،ص .65 – 63 :
 3ىي أسموب من أساليب االتصال غير الرسمية ،حيث يتعامل المدير مع المرؤوسين مباشرة من خبلل التجول بينيم والتحدث إلييم وقضاء بعض الوقت معيم ،وييدف
ىذا األسموب إلى كسر الحواجز الرسمية والسمطوية بين القائد والمرؤوسين وتعزيز العبلقات الشخص ية مع المستويات المختمفة والحصول عمى المعمومات مباشرة من
مصادرىا الرئيسية دون تصفية أو تحريف أو تدخل من قبل اإلدارات المختمفة .وىذا األسموب يتطمب شرطا أساسيا لنجاحو ،وىو الثقة بين القائد والمرؤوسين .فيو يقوم
عمى مبدأ بسيط ولكنو ميم في نتائجو وما يحققو من ف وائد لممؤسسة عندما يتجول المسؤول في المواقع المختمفة في المؤسسة ،ليس بيدف المراقبة والتحكم والسيطرة
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أف غيابو قد يقيد عملية اإلبداع واالبتكار وكذا تدفق ادلعلومات .وباإلضافة للعنصرين السابقُت ،صلد الثقة كمقوـ ثالث أساسي
يف التمكُت وىو الذي سنتناولو يف التايل.
 الثقة  :تعترب الثقة مقوما جوىريا من مقومات التمكُت .فحسب "فرانسيس فوكوياما" ،الثقة ىي أىم رأس ماؿ
اجتماعي ،وأف العجز يف ىذا الرأس ادلاؿ يعد أخطر من العجز يف ميزاف مدفوعات الدوؿ .1ويرى "ىارث" ،أف الثقة ىي
استعداد الفرد للتعامل مع اآلخرين معتقدا بكفاءهتم ،أو أمانتهم ،أو صدقهم ،واىتمامهم دبصلحتو ،وعدـ توقع إساءهتم .فهي
شعور متبادؿ بُت القائد وادلرؤوسُت ،وثقة الناس يف القائد ىي دليل صلاحو ،وىي إحدى أىم نتائج التمكُت .ويتحقق اكتساب
الثقة من خبلؿ االىتماـ باآلخرين ،وأف تكوف إىل صفهم فيما ػلدث ذلم من خَت أوشر ،وتشاركهم علومهم ومشاكلهم حىت
ربظى بثقتهم ،تلك الثقة اليت قد تبٌت كالبناء من خبلؿ استمرار االىتماـ والتواصل والعبلقة القائمة على النفع ادلتبادؿ .2ومن
أىم العوامل اليت ؽلكن أف تدعم الثقة وتعززىا بُت أفراد ادلؤسسة نذكر التمتع بالكفاءة وادلهارة ،كما اف العمل اجلماعي سيؤدي
إىل الثقة ادلتبادلة بُت أعضاء الفريق وكذلك بُت اإلدارة والفريق ،وبُت الفرؽ ادلختلفة .وىذا بدوره يؤدي إىل تفعيل عملية التعلم
والتجديد وإنتاج ادلعرفة وتداوذلا وادلشاركة يف ادلعلومات وانسياهبا بشكل حر يؤدي إىل ربقيق ميزة تنافسية للمؤسسة .ومن مت،
يؤدي إىل تشجيع اإلدارة على التخلي عن بعض صبلحياهتا للفرؽ ومنحها مزيدا من التمكُت بعد الثقة اليت تؤدي إىل التمكُت
ومنح األفراد مزيدا من احلرية واالستقبللية .3باإلضافة إىل عامل ثالث يتمثل يف اإلحساس باإلنتماء إىل ادلؤسسة ،حيث تعتمد
الثقة على مدى استعداد العاملُت يف ادلؤسسة للوقوؼ خلف أىدافها وغاياهتا .والذي لن يتحقق دوف رؤية مشًتكة ألعلية ىذه
األىداؼ من وجهة نظر العاملُت ،كما يتطلب وجود أفراد دبواصفات الريادة ومؤسسات بأشكاؿ منبسطة أفقية يف ىيكلها
التنظيمي ،وكذا مديروف يشرفوف على عدد أكرب من ذي قبل بسبب توافر ادلوظف والعامل صاحب ادلعرفة واخلربة وبتوفَت برامج
التمكُت اليت تؤدي إىل ربقيق نتائج عالية يف مستويات األداء.4
 الحوافز المادية والمعنوية  :ػلتاج التمكُت إىل من يساعد ويتحمل مزيدا من األعباء وخاصة ربمل ادلسؤولية
وادلشاركة والتفكَت اخلبلؽ والعصف الذىٍت  .وعلى الرغم من أف ىذه األمور قد تكوف حبد ذاهتا حوافز تساىم يف رفع معنويات
العاملُت وشعورىم دبعٌت أرقى وأرفع حلياهتم ،إال أف التمكُت ليس دبنحة رلانية ،بل فيو مشاركة يف ادلخاطر وزلاسبة على النتائج
وربمل ادلسؤولية بشكل يساوي التفويض ادلعطى للموظف .ودبا اف األمر كذلك ،فبلبد من نظاـ للحوافز يشجع العاملُت على
ربمل ادل سؤولية بشكل صحيح ،وىذه احلوافز مرتبطة بشكل مباشر بأداء العاملُت .دبعٌت آخر ،أف من يستثمرالتمكُت يف ربقيق

فحسب وانما بيدف أساسي وىو بث الحماس ورفع الروح المعنوية لدى العاممين من خبلل احتكاك القيادة بيم وشعورىم باىتمام القيادة بما يقومون بو من أعمال".مأخوذ
من يحيى ممحم  :مرجع سابق ،ص.71-70 :
1
Fukuyama.F, Trust : Trust « The Social virtues and the creation of prosperity » London ; Hamish Hamilton ; 1995.
 2مطر بن عبد المحسن الجميمي " :األنماط القيادية وعالقتيا بمستويات التمكين من وجية نظر موظفي مجمس الشورى" ،دراسة مقدمة استكماال لمتطمبات
الحصول عمى درجة الماجستير في العموم ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،سنة  2008ص 50 :
 3يحيى ممحم ،مرجع سابق  ،ص 76 – 75 :
 4كوزس وبوسنر  " :القيادة تحد" ترجمة مكتبة جرير ،الرياض ،سنة  ،2004ص 287 :
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نتائج أداء متفوقة ػلصل على حوافز أكرب ،وىذا يؤدي إىل ادلنافسة بُت ادلمكنُت ضلو ربمل أفضل ادلسؤولية والكفاءة واإلبداع
والتفكَت اخلبلؽ.1
يف ضوء ما سبق ،نرى أف التمكُت ال ينشأ من فراغ ،وإظلا ػلتاج إىل مقومات أساسية ،ىذه األخَتة ربتاج إىل تأصيل
وتعميق داخل ادلؤسسة .فالثقة وادلعرفة وادلشاركة يف الرؤية وادلعلومات ،ربتاج إىل تغيَت يف نوايا اجلميع ومعتقداهتم وسلوكياهتم
إلصلاح مفهوـ التمكُت .من ىنا ،نستنتج أف للتمكُت فوائد ذات أبعاد متعددة تشكل كبل من ادلوظف الذي يستشعر معٌت
الوظيفة وادلهاـ اليت يقوـ هبا .وتكوف عملية التمكُت بالنسبة لو السبيل لتنمية قدرات وربقيق ذاتو والشعور باحًتاـ اإلدارة لو .أما
من ناحية أخرى ،فإف سبكُت األفراد فيها يؤدي إىل تنمية ادلؤسسة بشكل أفضل وقدرة أكرب على التطوير والتجديد ومواكبة
التغيَتات البيئية ادلتسارعة ومستجدات القرف اجلديد .ىذا ،ألف ادلوظف ادلمكن أكثر استعدادا للتكيف مع برامج ادلؤسسة يف
التغيَت والتطوير ،وأكثر قابلية للمشاركة يف ىذه الربامج ،ال بل من ادلمكن أف يساعد يف عملية اإلبداع والتجديد من خبلؿ ما
يتمتع بو من روح ادلبادرة وربمل ادلسؤولية ،فيكوف عنصر دعم وتعزيز لرؤية ادلؤسسة وربقيقها للتميز والتفوؽ السياسي .ودبا أف
التمكُت يقود الفرد إىل الشعور باالنتماء ادلعنوي للمؤسسة ،وبالتايل ػلقق الرضا الوظيفي لفريق العمل ككل ،وىذا أيضا يشكل
واحدا من انعكاسات إدارة ادلعرفة على اإلدارة.
 .2-2-2دور الرضا الوظيفي في اإلبداع
يعترب الرضا الوظيفي أحد ادلوضوعات اليت حظيت باالىتماـ منذ بداية القرف احلايل ،منطلقُت يف ذلك من فكرة مفادىا ،أف
الرضا الوظيفي قد يؤدي إىل زيادة الفعالية واإلبداع ،األمر الذي يؤثر إغلابا على ادلؤسسة ككل .ويف ىذا اإلطار يرى "سبيتاؾ"
بأف ادلوظفُت الراضُت ىم عادة أكثر إبداعا وأكثر والء ألىداؼ ادلؤسسة.2
وخضع مفهوـ الرضا الوظيفي لرؤى فكرية عديدة مستمدة من التطورات يف العوامل البيئية اخلاصة بو واجملسدة لو .وذلذا
تباينت أفكار الباحثُت حياؿ صياغة تعريف زلدد لو ،وذلك بتباين قيمهم ومعتقداهتم .وبالتايل قد يكوف من الصعب إغلاد
تعريف شامل لو ،نظرا لكونو ظاىرة سيكولوجية يكتنفها الكثَت من الغموض ،لتعدد ادلتغَتات والعوامل ادلؤثرة فيها وكذا ،النتائج
ادلتوقعة يف تلك العوامل .ولقد تطور مفهوـ الرضا الوظيفي من كونو شعورا ػلملو الفرد ضلو عملو إىل مفهوـ مركب ػلدد مكونات
الرضا الوظيفي وجوانبو ادلتعددة.
ويعد "سوبر" من أوائل الذين حاولوا التعامل مع ىذا ادلفهوـ ،فهو يرى بأف مفهوـ الرضا للفرد ،يتوقف على ادلدى الذي
يكوف فيو الفرد منفذا لقدراتو وميولو ومساتو الشخصية وقيمو .كما يتوقف أيضا على موقعو العملي وعلى طريقة احلياة ،اليت
يستطيع هبا أف يلعب الدور الذي يتمشى مع ظلوه وخربتو .3ويبقى الرضا الوظيفي مسألة نسبية وليس مطلقة ،لكونو ينشأ من
 1يحيى ممحم ،مرجع سابق  ،ص 77 :
 2مزياني الوناس  " :محددات الرضا الوظيفي وآثاره عمى المؤسسات في ظل النظريات المعرفية والسموكية" مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد الثاني، 2011 ،
ص  ،2 :مأخوذ عن موقع جامعة ورقمة بالجزائر www.univ-ouargla.dz
3
Super.P.A : « Theory of vocational Development », the american psychologist, Vol . N° 7.1953 , P : 841.
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عناصر ونواح وظيفية متعددة ،وىو بذلك يشكل " :زلصلة جملموعة من الظروؼ الفيزيولوجية والنفسية والبيئية اليت تدعو الفرد إىل
القوؿ بأنو راض عن عملو ،ونضيف ىنا بأف الرضا الوظيفي ىو حاؿ التفاعل بُت حاجات الفرد ادلتغَتة باستمرار وإدراكو ادلتعثر
لوظيفتو من ناحية أخرى".1
وإذا نظرنا إىل الرضا بأنو مفهوـ متعدد األبعاد ،صلد بأف ذلك يتمثل يف الرضا الذي يستمده ادلوظف من وظيفتو ومجاعة
العمل اليت يعمل معها ورؤسائو الذين ؼلضعوف إلشرافهم ،والبيئة اليت يعمل فيها .وىكذا ،نستطيع أف نقوؿ بأف ىناؾ ثبلثة أبعاد
ذلذا الرضا وىي كالتايل: 2
الرضا بسياسات العمل يف ادلؤسسة؛الرضا بعبلقات العمل؛الرضا بالعمل ذاتو.ومن البديهي أنو ليس من الضروري أف يرتبط الرضا بكل ىذه األبعاد ،إذ من ادلمكن أف ػلقق الفرد درجة رضا مرتفعة ذباه
بعد سياسات العمل ،لكن درجة الرضا لديو تكوف منخفضة ذباه بعدي الرضا بعبلقات الزمبلء يف بيئة العمل أو بالعمل ذاتو،
وقد يكوف العكس صحيحا عند موظف آخر يشغل الوظيفة نفسها ،وهبذا يتعُت على ادلؤسسة اليت هتدؼ إىل تنمية الرضا
الوظيفي لدى العاملُت فيها ربديد األبعاد اليت يشكو منها العاملوف ويتطلعوف إىل ربسينها.
وتوجد العديد من النظريات اليت تفسر ظاىرة وجود الرضا الوظيفي من عدمو ،وتعترب النظريات اليت تناولت احلوافز نظريات
مفسرة للرضا الوظيفي أيضا .3ذلك أف كبل منهما ،يعداف عملية واحدة متداخلة األبعاد الرتباطهما مجيعا دبشاعر ادلوظف وميولو
وتوقعاتو .ويف ىذا السياؽ ،صلد اف كبل من نظرييت " ماسلو" 4و"ألدرفَت" 5تنبثقاف من مصدر واحد تقريبا ،إذ أهنما تفسراف
السلوؾ من منظور احلاجات وأعليتها يف ربقيق دافعية الفرد واستمرارىا وؼلتلفاف يف ادلضموف والعمليات .إذ أف الباحث "ألدرفَت"
حدد ثبلثة مستويات للحاجات يف حُت حددىا "ماسلو" يف مخسة مستويات ،غَت أننا صلد اذباه ادلسار يف إشباع احلاجات عند
"ماسلو" يبدأ من أد ىن ادلستويات إىل أعبلىا ،بيد أف التقدـ يف ادلسار عند "ألدرفَت" يبدأ من أدىن إىل أعلى مستوى مع إمكانية
ازباذ الفرد سبيبل عكسيا من أعلى إىل أسفل مستوى ،وذلك دلا يعجز الفرد عن ربقيق ادلستوى األعلى ودلا تعًتضو صعوبات،
حينها غلرب الفرد على النزوؿ إىل حاجات ادلستوى األدىن لكي يستويف حاجتو إىل اإلشباع يف ذات ادلستوى ،غَت اف األخذ
بنظرية "ماسلو" يف رلاؿ التنظيم صعب ،فاإلصرار على ربديد مستوى احلاجة لدى كل فرد يف التنظيم غلعل من مهمة الدافعية
والتحفيز وبالتايل ربقيق الرضا الوظيفي مشكلة صعبة للغاية .ولكن األمر يف نظرية "ألدرفَت" أيسر بكثَت ،إذ أف الفرد الذي
1

Hopkims, Anne, H. « Job satisfaction in the public sector», Rowman and Akahhled Totaway N.J 1982.
مأخوذ من عبد المحسن بن صالح حيضر وابراىيم عمر بن طالب ،مرجع سابق ،ص 25 :
 2إيناس فؤاد نواوي فممبان  " :الرضا الوظيفي وعالقتو بااللتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين والمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعميم بمدينة مكة المكرمة"،
متطمب تكميمي لنيل درجة الماجستير في قسم اإلدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرى ،سنة  ،2010ص 39 :
 3إيناس فؤاد نواوي فممبان  :مرجع سابق ،ص 42 :
 4لمعرفة المزيد ،أنظر أسماء شطيبي  " :إدارة المعرفة ودورىا في تحسين األداء الوظيفي" ،رسالة لنيل شيادة الدكتوراه ،جامعة عبد المالك السعدي ،كمية العموم
القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة ،سنة  ،2013ص 213 :
 5قدم أولدفير في سنة  ، 1972نظرية الحاجات ذات المستويات الثبلثة ىي الوجود ،االنتماء ،النمو  ،مأخوذ من إيناس فؤاد نواوي فممبان :مرجع سابق ،ص54 :
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تسمح لو قدراتو بإشباع حاجاتو يف مستوى معُت يبحث تلقائيا عن إشباعو عند مستوى أقل ،وعلى ىذا يتمكن من النمو
واالرتقاء والتحسن ،وادلرونة يف تكييف عبلقاتو مع الواقع من اجل إشباع حاجاتو ولو بالتحايل .ومن االنتقادات اليت توجو لنظرية
"ماسلو" كذلك ىو ما ػلدث لسلوؾ الفرد إذا توالت إشباعاتو حىت يصل إىل ادلستوى األعلى من احلاجات "ربقيق الذات" ،ىل
تتوقف إصلازاتو ودوافعو أـ أننا نسعى إىل رباشي وصوؿ الفرد إىل ىذا ادلستوى حىت تضمن استمراريتو يف األداء؟.
أما عن نظرية "ىَتزبرغ" فهي تبدو أهنا ليست نظرية مستويات بادلعٌت التقليدي .فرائدىا يرى أف هتيئة مستوى مناسب من
الدافعية ىو الذي ػلقق أعلى مستوى من اإلنتاجية من جانب الفرد ،فلو ىيأنا ظروؼ العمل بشكل صلعل فيو الفرد ينتقل من
مستوى البحث عن أساسيات احلياة إىل مستوى الدافعية الذاتية لتمكنا من جعل حركة الفرد ذاتية وتلقائية )الرضا الوظيفي(.
ولكي يستمر الفرد يف ىذا ادلستوى غلب االىتماـ دبا ؽلكن أف نسميو باإلثراء الوظيفي أو إثراء العمل دبعٌت أف صلعل من العمل
شيئا مثَتا للفرد ومصدرا إلشباع حاجاتو.1
أما النظرية ادلعرفية فًتكز على النزعة العقبلنية ،وقد ربقق إطارا شامبل لفهم طبيعة السلوؾ البشري ادلعقد مقارنة بغَتىا من
النظريات ادلتناولة ،غَت أنو ال ؽلكننا اجلزـ بأهنا أحاطت بكل ما يتعلق بالرضا الوظيفي ،ألف إمكانية التعديل أمر قائم ،والتغيَت
مسة النمو ألي نظرية خاصة واف اجلوانب ادلعرفية موضوعية يف تفسَت العبلقات بُت عناصرىا بشكل مقنع ومربر ،ومهما يكن ،ذلا
الفضل يف الًتكيز على أعلية احلاضر وعلى تقدير أعلية متغَتات ادلوقف اليت قد تؤدي إىل احلصوؿ على ميزات أو جزاء مقارنة
بنظرية احلاجات من جهة ومعرفة ادلستويات التفضيلية للمعززات بالنسبة لكل فرد كحالة خاصة من جهة أخرى زيادة على أف
النظرية ادلعرفية ميزت يف زلتواىا بُت نوعُت من اإلثابة للفرد وىي ادلكافأة اخلارجية واإلثابة الداخلية ،يف حُت مل يقدـ ظلوذج
احلاجات توضيحات كافية لطبيعتو على األداء .يف حُت ركزت نظرية احلاجات على أعلية الفروؽ الفردية غَت أف النظرية ادلعرفية مل
توليها اىتماما كافيا.2
غَت أف النظرية السلوكية صلدىا تفسر األداء باعتباره مرتبطا بالتعزيز وتتجاىل العبلقة بُت تقدير الفرد لذاتو واألداء الناجح،
وتعترب أف كل من مفهوـ تقدير الذات ،ربديد األىداؼ أو اإلحساس باإلصلاز عند صلاح الفرد يف أدائو أهنا مفاىيم معرفية انفعالية
داخلية وىي مكونات افًتاضية ال ؽلكن التثبت منها ،وعليو فالعبلقة بُت األداء واإلصلاز ودورعلا يف تنشيط دوافع العمل عقيمة
وفق ىذا االذباه.3
وطللص إىل القوؿ بأف كل التوجهات النظرية ادلتناولة ذلا مزايا وعيوب ،غَت أف أقرهبا إىل الصواب قد يكوف النموذج ادلقًتح
الذي قدمو "يورتر والولر" وتعرؼ بنظرية التعاوف حيث يرى رائدىا أف درجة الرضا عند الفرد تتحدد بالفارؽ بُت ما ينتظره عند
ربقيقو لعمل ما أي األجر الذي يتقاضاه وما غلب أف ػلصل عليو يف نظره ،وإذا تعارض توقع ادلوظف مع أجرتو حاؿ ذلك على

1
2
3

مزياني الوناس  :مرجع سابق ،ص 14 :
نفس المرجع السابق  ،ص 14 :
سنان الموسوي " :اإلدارة المعاصرة ،األصول والتطبيقات " دار مجدالوي لمنشر والتوزيـع ،الطبعة األولى ،عمان األردن ،2004 ،ص 230 :
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عدـ رضاه عن عملو . 1وكل ما سبق ال ؽلنع من زلاولة تدعيم ىذا النموذج بنتائج النظريات السالفة الذكر حىت نصل إىل نظرية
شاملة متكاملة للرضا الوظيفي ،وذلك باالعتماد على معرفة آراء واذباىات العاملُت ضلو التنظيم ،تصميم صندوؽ لتقدًن
االقًتاحات ،اعتماد سياسة الباب ادلفتوح من اإلدارات ،وضع نظاـ مدروس حلل النزاعات واالعتماد على سياسة التأىيل للعاملُت
يف سلتلف ادلستويات.
فالرضا الوظيفي ،يعرب عن مدى إشباع احتياجات الفرد .وبذلك يتحقق ىذا النوع من الرضا من خبلؿ عوامل متعددة،
منها ،عوامل شخصية مثل السن ،مستوى التعليم ،أعلية العمل بالنسبة للعامل وادلستوى اإلداري للوظيفة واحلالة الصحية وادلزاجية
والسمات الشخصية ،وىذه العوامل مجيعها ذات أثر بال على رفع رضا الفرد .وأخرى متعلقة بظروؼ العمل كنوع العمل ،وطبيعة
وظيفتو أو مهنتو كعمل روتيٍت أو متنوع ،ابتكاري أو عادي ،واألمن ،والتقدـ يف العمل ،إضافة إىل األجر والراتب والرئيس وزمبلء
العمل وساعات العمل .ىذه العوامل من شأهنا أف ذبعل الفرد راضيا عن عملو راغبا فيو زلققا لطموحاتو وميوالتو ادلهنية،
مستخدما يف ذلك كل مهاراتو وأفكاره اإلبداعية .وسنعمل على توضيح تأثَت بعض ىذه العوامل على الرضا الوظيفي:2
 فقد أظهرت بعض الدراسات أنو توجد عبلقة ارتباطية موجبة بُت السن وبُت درجة الرضا الوظيفي ،إذ أنو كلما زاد عمرالفرد كلما زادت درجة رضائو عن العمل ،وكلما سبسك بو واستقر فيو ،أما بالنسبة دلستوى التعليم وتأثَته على رضا الفرد فقد
بينت بعض البحوث أف ادلوظف األكثر تعلما يكوف أقل رضا عن عملو من ادلوظف األقل تعلما حيث تكوف طموحات األوؿ
مرتفعة عن اآلخر الذي يكوف يف العادة قانعا بعملو راضيا بو.
 بالنسبة للمستوى اإلداري صلد أف العاملُت الذين ػلتلوف مناصب إدارية مرتفعة يكوف رضاىم الوظيفي أعلى من أولئكالذين ىم أقل منهم يف ادلستوى اإلداري؛
 أما من حيث ادلستوى الوظيفي ،فكلما ارتفع ادلستوى الوظيفي للفرد زاد رضاه الوظيفي ،نظرا دلا تتضمنو الوظائفالعليا من إشباع دلختلف حاجات الفرد ،بينما يف ادلستويات الوظيفية الدنيا تلعب احلاجات ادلادية دورا أكثر أعلية يف ربديد الرضا
الوظيفي.
 ك ما أنو كلما كاف العمل ىو مركز حياة ادلوظف أي أنو مهم جدا بالنسبة لو من أجل معيشتو ومعيشة أسرتو ،كلماكانت درجة الرضا ذلذا العامل عن العمل أكثر من درجة رضا ادلوظف الذي يعترب مركز حياتو يف أشياء خارج العمل ،أي أف ىذا
العمل ال يعترب مهما بالنسبة لو؛
 إضافة إىل أف ىناؾ عوامل مهنية ترتبط بالرضا الوظيفي ،والعوامل الغالبة يف ىذه الناحية ىي  :األجر ،زمبلء العمل،نوع العمل والًتقي.

1
2

نفس المرجع السابق :ص 231 :
سبلمة عادل " :االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة عين شمس" ،مجمة كمية التربية ،العدد  ،23ص128 :
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ويبلحظ أنو يصعب على اإلدارة التحكم يف العوامل الشخصية حملاولة رفع مستوى الرضا الوظيفي لؤلفراد .أما بالنسبة لتأثَت
ظروؼ العمل على رضا العا ملُت فقد أظهرت بعض الدراسات وجود عبلقة طردية قوية موجبة بُت الراتب والرضا الوظيفي أي أنو
كلما زاد الراتب كلما زاد الرضا لؤلفراد ونفس األمر ينطبق على العبلقات بُت الرئيس والزمبلء وادلشرفُت ،وبُت الرضا الوظيفي،
فكلما كانت العبلقة جيدة كلما ارتفع مستوى الرضا للفرد ،وعليو ،ؽلكن لئلدارة أف تلعب دورا مهما يف تعديل ىذه العوامل أو
بعضها من أجل رفع درجة الرضا الوظيفي للعاملُت.1
وبالرجوع إىل العوامل اليت ترتبط بالرضا الوظيفي صلد بأنو يأيت يف مقدمتها تلك اليت تتعلق بقدرات ومؤىبلت ومهارات
ادلوظفُت .فالطرؽ اليت تستخدـ إل دراؾ األشياء ،وكل ما يتعلق باألساليب ادلعرفية تعزز حرية التفكَت والقدرة على التحكم يف
ادلعرفة ،وتشكيلها وبالتايل تسفر عن اإلثراء الفكري باإلبداع .من ىنا صلد بأف األفراد ىم سلتلفوف يف مستوى نشاط وآليات
العمل الذىٍت ادلوظفة يف اإلدارة .وىنا يتحدد مستوى العمل الذىٍت من خبلؿ طبيعة البٌت ادلعرفية اليت طورىا الفرد عرب تفاعبلتو
مع اخلربات اليت لديو ،مث مستوى العمليات الذىنية ادلوظفة واليت ربدد عادة دبهارات ادلوظف واسًتاتيجياتو ادلعرفية ادلتطورة .ومن
مجلة ىاتو العمليات الذىنية ،صلد اإلبداع الذي يتطلب توافر سلزوف معريف مهم يساعد ادلوظف على توليد أفكار جديدة ومبتكرة
تتفتق عن تفكَته اإلبداعي الذي ينم عن أصالة األفكار وسبيزىا وتفردىا بصفات سبيزىا عن باقي األفكار وتعرب عن القدرة على
توليد األفكار بشكل مرف يكوف ادلوظف معو قادرا على تغيَت حالتو العقلية لكي تتناسب وادلوقف اإلبداعي اخلاص بو.
ونظرا دلدى البعد الفكري لعملية اإلبداع ،يتضح بأهنا ال ؽلكن أف تستكمل مبلزلها لدى ادلوظف إف كاف ىذا األخَت ال
يشعر برضا تاـ عن عملو .وبالتايل ،طللص إىل أنو كلما أدرؾ ادلوظف ألعلية ما تقدمو لو وظيفتو من فرص ومزايا ،كلما شعر
باألماف .وكلما تلقى االعًتاؼ والتقدير لعملو ،كلما ساعد ذلك على ربريك الفكر اإلبداعي لديو ،وبالتايل إنتاج أفكار مبدعة،
مبتكرة ،وشليزة.
الخاتمة :
إف ادلؤسسات يف بيئة العمل ادلعاصرة ،ذبد نفسها أماـ منافسة شديدة قائمة على أسس غَت تقليدية ،فقدرهتا على النجاح
أصبحت مرىونة وبد رجة كبَتة على إمكانياهتا يف تطبيق مفهوـ إدارة ادلعرفة بشكل جيد .يف ىذا اإلطار ،عملنا من خبلؿ ادلقالة
التطرؽ ألثر إدارة ادلعرفة على ادلوارد البشرية بادلؤسسة وافًتضنا أف ذلك سيتم من خبلؿ أمرين مهمُت علا  :مناقشة إشكالية إدارة
ادلعرفة وتكوين الرأمساؿ ادلعريف .مث تأصيل ثقافة التفكَت واإلبداع داخل ادلؤسسة.
ففيما يتعلق بالنقطة األوىل يبدو أف األمر ليس سهبل أماـ ادلؤسسة يف تكوين رأمساؿ معريف ،نظرا لطبيعة ادلعرفة ذاهتا كمورد
اسًتاتيجي مهم يتسم بعدـ ادللموسية وصعوبة القياس وسرعة الزواؿ والفقداف ،فضبل عن صعوبة إغلاد أشخاص لديهم االستعداد
وادلطاولة وادلثابرة ادلستمرة حلمل ىذه ادلعرفة واستخدامها لصاحل ادلؤسسة.

1

مصطفى شاويش  " :إدارة الموارد البشرية ،إدارة األفراد" ،عمان دار الشروق ،الطبعة  ،2004 ،3ص 114 :
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وعليو ،خلصنا إىل أف إدارة ادلعرفة تسهم بشكل كبَت يف تكوين الرأمساؿ ادلعريف وذلك عرب تطوير مهارات وخربات ادلوارد
البشرية للمؤسسة  ،إضافة إىل ربفيزىا .وىكذا ،وجدنا بأف تطوير تلك ادلهارات يتم من خبلؿ آليات التعلم التنظيمي والتدريب
ادلبٍت على القدرات اليت تعترب مفاىيم مًتابطة ومتكاملة تساعد على اكتساب ادلعرفة ونقلها بُت األشخاص وكذا تطبيقها بالشكل
الفعاؿ.
فالتعلم التنظيمي ،يساىم يف تكوين عامل ادلعرفة الذي يتمتع بادلهارة وادلعرفة والقدرة على النهوض بادلؤسسة اليت يعمل
فيها ،كما يساعد على تراكم اخلربات وتبادؿ ادلهارات .فإذا كانت مؤسسة ما ال تتعلم ،فهي تبٍت حاجزا يعيق عملية التعلم،
والذي قد يتمثل يف اخلوؼ من ادلخاطرة ،وادلخرج الوحيد كذلك ىو إزالة كل ما يقف أماـ التعلم بتبديد اخلوؼ من ادلخاطرة.
علما أف أكثر ادلديرين قدرة على التعلم ىو ادلدير أو ادلوظف الذي يواجو ذبارب فاشلة يف مؤسستو ،ولكنو يستخدـ ىذه
التجارب كوسيلة من أجل التعلم .كما أنو غلب انتقاء وتعيُت العاملُت الذين ؽلتلكوف القابلية والرغبة يف التعلم ،فبل يكفي تعيُت
العاملُت ادلدربُت فقط أومن لديهم التخصصات اجلامعية اجليدة والشهادات العالية ،ولكن ال بد من تعيُت من تتوافر لديهم القدرة
واإلرادة على أف يتعلموا ويعلموا ،وتكوف عملية التعلم لديهم عملية مستمرة من خبلؿ اخلطأ والتجربة ومن خبلؿ ادلخاطرة
والتجريب وادلمارسة واحملاولة ادلستمرة .وإىل جانب التعلم التنظيمي خلصنا إىل حقيقة مفادىا ،أف التدريب ؽلثل إضافة حقيقية
للجهود احلثيثة وراء تطوير القدرات وصقلها دلقابلة متطلبات تطبيق إدارة ادلعرفة داخل ادلؤسسات .كما ال ؽلكن إغفاؿ دوره
اإلغلايب يف تعزيز عملها ،وبالتايل تنمية ادلوارد البشرية وتأىيلها بتوجهات جديدة ،وأساليب فعالة لتقليص اذلوة ما بُت ادلعارؼ
ادلكتسبة وطريق التعلم والقدرات العملية من خبلؿ التدريب .ويف ادلقابل وجدنا بأف توليد ادلعرفة وربقيق اإلنتاج ادلعريف يستدعي
ربفيز األفراد من أجل استخداـ معارفهم الضمنية ،وتوصلنا ىنا إىل أف نوعا واحدا من التحفيز ال يكفي وإظلا يتطلب األمر وجود
سياسة ربفيزية واضحة حىت ربقق اذلدؼ ادلنشود .كما ينبغي أف يولوا القادة األعلية الضرورية إلدارة ادلعرفة ويستوعبوا القيمة
ادلضافة اليت من شأهنا أف ربققها للمؤسسة.
أما خبصوص النقطة الثانية وادلتعلقة بتأصيل ثقافة التفكَت واإلبداع ،فاإلشكاؿ ادلطروح سبثل يف كيفية تأثَت إدارة ادلعرفة على
تعزيز وتنمية القدرة على اإلبداع ،وتطرقنا إىل البحث عن طبيعة العبلقة بُت إدارة ادلعرفة واإلبداع ،وجدنا بأهنا عبلقة تفاعلية،
ذلك أف إدارة ادلعرفة تسهم يف تعزيز اإلبداع وابتكار معارؼ جديدة إلبداع خدمات شليزة .فإذا كانت من جهة تعمل على ربفيز
العملية اإلبداعية داخل ادلؤسسة ،فإف ىذه األخَتة ىي تتم من خبلؿ ادلعرفة أصبل .فاإلبداع ال يأيت من فراغ وإظلا يتحقق من
خبلؿ ادلعرفة والتعلم واالطبلع على ذبارب سلتلفة دلساعدة العقل على التفكَت اخلبلؽ والتجديد ومن مث اإلبداع.
وخلصنا إىل أف ىناؾ آليات تعمل على ربريك ملكات اإلبداع لدى ادلورد البشري وربدثنا عن التمكُت والرضا الوظيفي
كآليتُت لتحفيز ادلوارد البشرية على اإلبداع ،ووجدنا بأف عملية اإلبداع ال تستكمل مبلزلها لدى ادلوظف إال إذا كاف ىذا األخَت
يشعر بالرضا التاـ عن عملو ،ومن ىنا نستخلص أنو كلما أدرؾ ادلوظف ألعلية ما تقحمو لو وظيفتو من فرص ومزايا ،كلما شعر
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باألماف .وكلما تلقى االعًتاؼ والتقدير لعملو كلما ساعد ذلك يف ربريك الفكر اإلبداعي لديو .وبالتايل إنتاج أفكار مبدعة،
مبتكرة وشليزة.
كما استنتجنا بأف للتمكُت فوائد ذات أبعاد متعددة هتم كبل من ادلوظف الذي يستشعر معٌت الوظيفة وادلهاـ اليت يقوـ هبا.
وتكوف عملية التمكُت بالنسبة لو السبيل لتنمية قدراتو وربقيق ذاتو والشعور باحًتاـ اإلدارة لو .أما من ناحية اإلدارة فإف سبكُت
األفراد فيها يؤدي إىل تنمية ادلؤسسة بشكل أفضل وقدرة أكرب على التطوير والتجديد ومواكبة التغيَتات البيئية ادلتسارعة
ومستجدات القرف اجلديد ،ىذا ألف ادلوظف ادلمكن يكوف أكثر استعدادا للتكيف مع برامج ادلؤسسة يف التغيَت والتطوير ،وأكثر
قابلية للمشاركة يف ىذه الربامج ال بل من ادلمكن أف يساعد يف عملية اإلبداع والتجديد من خبلؿ ما يتمتع بو من روح ادلبادرة
وربمل ادلسؤولية ،فيكوف عنصر دعم وتعزيز لرؤية ادلؤسسة وربقيقها للتميز والتفوؽ السياسي.
المراجع
المراجع باللغة العربية
 - Iالكتب العامة

 إبراهيم أنيس وآخرون " :ادلعجم الوسيط" اجلزء األوؿ  ،الطبعة الثانية ،رلمع اللغة العربية ،القاىرة . 1972

 أحمد الخطيب ومعايعة عادل  " :اإلدارة اإلبداعية للجامعات  :ظلاذج حديثة" الطبعة األوىل ،عماف ،األردف ،عامل الكتب احلديث للنشر
والتوزيع.

 بيتر داركر  " :ربديات اإلدارة يف القرف الواحد والعشرين"  ،خبلصات كتب ادلدير ورجل األعماؿ ،إصدار الشركة العامة لئلعبلـ العلمي) ،شعاع(
القاىرة ،السنة السابعة ،العدد  ، 15غشت .1999
 جمال الدين محمد بن مكروم بن منظور" :لساف العرب "رللد  8دار صادر للطباعة والنشر ،بَتوت .1990

 سنان الموسوي" :اإلدارة ادلعاصرة ،األصوؿ والتطبيقات" دار رلدالوي للنشر والتوزي ػػع ،الطبعة األوىل ،عماف األردف.2004 ،
 سيد الهواري " :ادلدير الفعاؿ  :الكفاءات احملورية" مكتبة عُت مشس ،القاىرة.2006 ،

 عبد الرحمان أحمد هيجان" :ادلدخل اإلبداعي حلل ادلشكبلت" أكادؽلية نايف العربية للعلوـ األمنية ،الرياض 1420ىػ.
 عبد الحق عقلة" :تأمبلت حوؿ بعض رلاالت علم اإلدارة"  ،2005مطبعة دار القلم ،الرباط.
 علي السلمي" :تطور الفكر التنظيمي" ،وكالة ادلطبوعات ،الكويت ،الطبعة الثانية.1980 ،

 الغالي طاهر محسن ،صالح أحمد علي " :التطور التنظيمي ،مدخل ربليلي للمفاىيم والعبلقات ،واالسًتاتيجيات والعمليات وادلناىج والتقنيات"
دار وائل للنشر ،عماف ،األردف.2010 ،

 فؤاد القاضي " :السلوؾ التنظيمي واإلدارة" الطبعة األوىل ،سنة .2006
 كوزس وبوسنر" :القيادة ربد" ترمجة مكتبة جرير ،الرياض ،سنة .2004

 محمد البعدوي" :أساليب القيادة الفعالة  :مقاربة وظيفية للتعريف بصفات ومهارات القائد الناجح يف سياؽ ادلفهوـ اجلديد للسلطة" دار السبلـ
للطباعة والنشر والتوزيع ،الرباط .2010
 محمد الصيرفي  " :إدارة األفراد والعبلقات اإلنسانية"  ،الطبعة الوىل ،دار قنديل ،األردف ،2003 ،ص 297 :

 كامل بربر" :إدارة ادلوارد البشرية وكفاية األداء التنظيمي" ادلؤسسة اجلامعػية للدراسات والنشػر ،بَتوت ،لبناف.1997،
 - IIالكتب المتخصصة

حسين عجالن حسين" :إسًتاتيجيات اإلدارة ادلعرفية يف منظمات األعماؿ" إثراء للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،األردف2008 ،
 ربحي مصطفى عليان" :إدارة ادلعرفة " الطبعة األوىل ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،األردف.2008 ،
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 سعيد بن حمد الربيعي" :التعليم العايل يف عصر ادلعرفة:التغَتات والتحديات وآفاؽ ادلستقبل" ،عماف ،دار الشروؽ.2008 ،

 سالمة عادل" :االلتزاـ التنظيمي والرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية جبامعة عُت مشس" ،رللة كلية الًتبية ،العدد  ،23بدوف سنة.
 سكوت ،وآخرون" :نظرية ادلنظمة  :ربليل ادلكونات واآلداء" ،أونتاريو ،مؤسسة رتشارد أروين للنشر.1981 ،

 علي السلمي" :إدارة التميز  :ظلاذج وتقنيات اإلدارة يف عصر ادلعرفة" ،دارغريب للطباعة والنشر ،القاىرة.2002 ،
الزيادات محمد عواد" :اذباىات معاصرة يف إدارة ادلعرفة" ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،الطبعة السادسة ،عماف ،األردف ،سنة .2008

 - IIIاألطروحات والرسائل

 أسماء شطيبي" :إدارة ادلعرفة ودورىا يف ربسُت األداء الوظيفي" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف العاـ ،برسم سنة  ،2013كلية العلوـ
القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة.
 إيناس فؤاد نواوي فلمبان " :الرضا الوظيفي وعبلقتو بااللتزاـ التنظيمي لدى ادلشرفُت الًتبويُت وادلشرفات الًتبويات بإدارة الًتبية والتعليم دبدينة مكة
ادلكرمة" ،متطلب تكميلي لنيل درجة ادلاجستَت يف قسم اإلدارة الًتبوية والتخطيط جبامعة أـ القرى ،سنة .2010

 حسن الطراونة " :العبلقة بُت التمكُت اإلداري وفاعلية عملية ازباذ القرارات لدى مدراء ادلدارس احلكومية يف إقليم جنوب األردف" ،رسالة
ماجسًت غَت منشورة ،جامعة مؤثة ،األردف.2006 ،
 ماهر زكي حسن نسمان " :التمكُت اإلداري وعبلقتو بإبداع العاملُت اإلداريُت يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستَت،كلية
االقتصاد والعلوـ اإلدارية جامعة األزىر ،غزة.2011 ،

 محمد العازمي " :القيادة التحويلية وعبلقتها باإلبداع اإلداري  :دراسة مسحية على العاملُت ادلدنيُت بديواف وزارة الداخلية" رسالة ماجستَت ،قسم
العلوـ اإلدارية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية.2006 ،
 مطر بن عبد المحسن الجميلي" :األظلاط القيادية وعبلقتها دبستويات التمكُت من وجهة نظر موظفي رللس الشورى" ،رسالة ماجستَت يف
العلوـ ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية ،سنة .2008
 عبد العزيز شنيق":احلوافز والفعالية التنظيمية :ادلؤسسة ادلينائية لسكيكدة ظلوذجا" ،رسالة ماجستَت يف تنمية وتسيَت ادلوارد البشرية ،جامعة 20
أوت 55سكيكدة ،كلية احلقوؽ والعلوـ االجتماعية ،السنة اجلامعية .2008-2007

 عبد اهلل وليد المدلل" :تطبيق إدارة ادلعرفة يف ادلؤسسات احلكومية الفلسطينية وأثرىا على مستوى األداء ،دراسة تطبيقية على مؤسسة رئاسة رللس
الوزراء" ،رسالة ماجستَت يف إدارة األعماؿ ،كلية التجارة ،اجلامعة اإلسبلمية – غزة.2012 ،

 وداد حسن حسين أبوهين " :الثقافة التنظيمية وعبلقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري ادلدارس الثانوية دبحافظات غزة من وجهة نظر ادلعلمُت"،
رسالة ماجستَت يف الًتبية ،جامعة األزىر ،كلية الًتبية ،غزة ،فلسطُت ،سنة .2010
 - IVالمقاالت

 أفندي عطية" :سبكُت العاملُت مدخل للتحسُت والتطوير ادلستمر" ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية  :القاىرة.2003 ،

 رشا مصطفى عوض " :دراسة إدارة كبار موظفي اخلدمة ادلدنية يف البلداف العربية يف عامل متغَت يف ظل ادلمارسات الدولية الرائدة" ،ادلركز العريب
لؤلحباث ودراسة السياسات ،الدوحة ،فرباير .2012

 سالم أكرم" :ادلنظمة ادلتعلمة ،منظمات التعلم قاعدة االبتكارواخلربة" ،رللة احلوار ادلتمدف ،العدد .2008 ،2297

 طاهر محسن منصور الغالبي" :دور توليد ادلعرفة يف تعزيز اإلبداع ادلنظمي" ،رللة دراسات إدارية ،اجمللد  ،4العدد  ،7إدارة األعماؿ يف كلية
اإلدارة واالقتصاد ،جامعة البصرة ،العراؽ ،يوليوز .2011

 عامر بن خضير الكبيسي" :إدارة ادلعرفة وتطور ادلنظمات :الطموحات والتحديات" دورية اإلدارة العامة ،رللد رقم  ،49العدد الرابع ،عدد خاص،
نونرب .2009

 الفاعوري رفعت عبد الحليم":إدارة اإلبداع التنظيمي"،ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،حبوث ودراسات.2005 ،

 فتحي صالح خليل " :التدريب ادلبٍت على القدرات :ادلفهوـ وادلزايا" ندوة اسًتاتيجيات اإلحبلؿ وتكوين الصف الثاين من القيادات اإلدارية ،ورشة
عمل ،ربط ادلسار الوظيفي بادلسار التدرييب ،ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاىرة  12 – 9 ،ماي .2004
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د.أسماء شطيبي

أثر إدارة المعرفة عمى العنصر البشري

 كامل شكير الوطيفي " :أثر إدارة ادلعرفة يف تنمية القدرة على اإلبداع حبث تطبيق يف جامعة كرببلء" ،جامعة بابل ،اإلدارة واالقتصاد ،رللة كلية
اإلدارة واالقتصادي للدراسات االقتصادية ،عدد  ،322سنة  ،2009موقع اجمللة األكادؽلية العلمية العراقية.

 لمياء جوينات " :تنمية ادلوارد البشرية يف ادلكتبات ومراكز ادلعلومات يف الوطن العريب يف ضوء إدارة ادلعرفة" ضلو جيل جديد من نظم ادلعلومات
وادلتخصصُت ،رؤية مستقبلية ،أعماؿ ادلؤسبر العشرين لئلرباد العريب للمكتبات وادلعلومات 11 – 9 ،دجنرب  ،2009مكتبة ادللك عبد العزيز العامة ،
الرياض – .2009/1430
 المدهون موسى توفيق " :ظلوذج مقًتح لتمكُت العاملُت يف ادلنشآت اخلاصة كأداة إلدارة اجلودة الشاملة" ،رللة االقتصاد واإلدارة ،جامعة ادللك
عبد العزيز ،جدة ،رللد  ،13عدد .2

 المعاني أيمن عودة وأخو رشيدة ،عبد الحكيم عقلة " :التمكُت اإلداري وأثاره يف إبداع العاملُت يف اجلامعة األردنية :دراسة ميدانية ربليلية" اجمللة
األردنية يف إدارة األعماؿ.2009 ،

 مزياني الوناس " :زلددات الرضا الوظيفي وآثاره على ادلؤسسات يف ظل النظريات ادلعرفية والسلوكية" رللة العلوـ اإلنسانية واالجتماعية ،العدد
الثاين ،2012،مأخوذ عن موقع جامعة ورقلة باجلزائر .www.univ-ouargla.dz
 منى محمد هاكوز وفادي جورج قعوار " :اسًتاتيجيات التميز يف األداء احلكومي" أشغاؿ ادلؤسبر السنوي العاـ الرابع يف اإلدارة :القيادة اإلبداعية
لتطوير وتنمية ادلؤسسات يف الوطن العريب – اجلمهورية العربية السورية ،دمشق  16 – 13 ،أكتوبر .2003
 هدى صقر " :ادلنظمة ادلتعلمة يف عصر تكنولوجي ا ادلعلومات" ،ادلؤسبر العلمي السابع والعشروف إلحصاء وتطبيقات علوـ احلاسب واالستثمار يف
رلاؿ وتقنيات اإلدارة احلديثة ،القاىرة.2002 ،

هدى صقر" :اإلدارة الشاملة للمعرفة ورأس ادلاؿ الذىٍت" مؤسبر إدارة ادلعرفة يف حقبة العودلة ،القاىرة 20 – 18 ،فرباير .2003

 يحيى ملحم " :التمكُت كمفهوـ إداري معاصر"قسم إدارة األعماؿ جامعة الَتموؾ ،إربد ،ادلملكة األردنية اذلامشية ،ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية،
حبوث ودراسات.2006 ،

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا" :منهجية إدارة ادلعرفة :مقاربة ذبريبية يف قطاعات مركزية يف دوؿ اإلسكوا األعضاء".
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- Peters and Waterman: « Insearch of Excellence » New York:1982.
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دور االستعمار في تشكيل جيوسياسية الدولة المغربية
Colonialism and the formation of the Moroccan Geopolitics
الباحث إدريس قسيم
 ادلغرب. فاس.كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
driss.kssim@usmba.ac.ma
:ملخص
تسلط ىذه الورقة الضوء على جيوسياسية الدولة ادلغربية من خالل الًتكيز على دور االستعمار باعتباره أحد أىم الظواىر اليت رمست معامل العالقات الدولية ووجهتها
 وى مدة كانت كافية،  فادلغرب من الدول اليت خضعت زأزيد من أربعُت سنة االستعمار الررنس.منذ مطلع القرن الثامن عشر إىل غاية منتصف القرن العشرين
.لتثبيت االرتباط اجليوسياس للمغرب بالغرب سواء على مستوى عقيدتو يف السياسة اخلارجية أو على مستوى خياراتو وتوجهاتو الكربى
 ازأول ىو على دور العامل الصراع يف مرحلة أوىل بُت القوى االستعمارية واليت انتهت بإقرار نظام احلماية على:ويف ىذا اإلطار مت الًتكيز على عنصرين أساسيُت
 يناقش، والعنصر الثاين. ويف مرحلة ثانية بُت فرنسا والواليات ادلتحدة ازأمريكية من جهة وبُت ىذه ازأخَتة واالرباد السوفيايت من جهة أخرى،1912 ادلغرب سنة
من خاللو ىذا البحث اخليارات اجليوسياسية اليت تبناىا ادلغرب خالل السنوات ازأوىل لالستقالل واليت مثلت خيارات ذاتية من قبيل الدور ادلغريب يف حركة عدم
 وى التوجهات اليت ما لبثت أن مت التخل نتيجة عوامل ذاتية وأخرى موضوعية لصاحل تثبيت خيار االرتباط اجليوسياس.االضلياز والتوجو ضلو القارة اإلفريقية
.بالغرب
. الغرب، السياسة اخلارجية، اجليوسياسية، االستعمار، ادلغرب:الكلمات المفتاحية
Abstract :
This paper highlights the geopolitics of the Moroccan state by focusing on the role of Colonialism as one
of the most important phenomena that characterizes and orients the international relations since the beginning of
the eighteenth century until the middle of the twentieth century. Morocco is one of the countries that have
undergone more than forty years of French colonization, a period that was sufficient to solidify Morocco's
geopolitical links with the West, both at the level of its foreign policy’s doctrine and in the level of its choices and
major orientations.
In this context, two main elements were emphasized: the first was the role of the conflict factor in the
first phase between the colonial powers, which ended with the adoption of the protection regime in 1912, and in a
second stage between France and the United States of America and the latter and the Soviet Union. The second
element discusses the geopolitical options adopted by Morocco during the early years of independence, which
represented self-choices such as the Moroccan role in the Non-Aligned Movement and the orientation towards the
African continent. Which have been abandoned as a result of subjective and objective factors in favor of stabilizing
the option of geopolitical engagement in the West
Keywords: Morocco, Colonialism, Geopolitics, Foreign Policy, Occident.
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مقدمة:
ىناك العديد من العوامل اليت شكلت رلتمعة أساس الظاىرة االستعمارية ،ويتعلق ازأمر بالتصاعد احلاد وادلطرد خالل
النصف ازأول من القرن التاسع عشر للوسائل التقنية يف أوربا أكثر من أي مكان آخر ،يضاف إىل ذلك التنافس احملتدم بُت
الدول ازأوربية حول القوة واذليمنة إقل يميا وعادليا .ىذا التنافس امتد ليشمل كل ما من شأنو أن يشكل مساحة للتأثَت اجليوسياس
حول العامل ،ويعزز ىذا الطرح التحوالت ادلتكررة وادلتسارعة اليت حدثت طوال ىذه احلقبة على مستوى حيازة اجملاالت الًتابية
واحلدود وازأحالف اليت ؽلكن اعتبارىا مؤشرات حقيقية على التنافس ادلذكور باعتباره عامال من عوامل بروز السلوك
االستعماري.1
ويف أوج ىذه ادلعطيات الدولية اليت واكبها ربول جوىري يف التشكيالت السياسية االقتصادية ،كان ادلغرب يف حالة
ضعف ذكتها الصراعات الداخلية وجلتها حالة العزلة الدولية ،واالقتصاد اذلش والدولة ادلهددة باإلفالس ،وى كلها عوامل جعلت
ادلغرب عرضة بدوره دلوجة استعمارية ولتدخل واضح يف شؤونو الداخلية.2
تسمح الرًتة ادلمتدة من  1800إىل  1956على فهم تأثَتات وتداعيات االستعمار على جيوسياسية الدولة ادلغربية
عامة وعلى سياستو اخلارجية حلقبة ما بعد االستقالل بشكل خاص ،ذلك أن ىذه احلقبة تعترب أىم مرحلة يف التاريخ احلديث
للمغرب كانت فيها سياستو اخلارجية زلددة وخاضعة بالدرجة ازأوىل للعوامل اخلارجية.3
إشكالية البحث:
ػلظى ادلغرب دبوقع جغرايف متميز إذ ينتم إىل فضاءات جيوسياسية متعددة .وىو بذلك خضع خلمس تأثَتات
متباينة :التأثَت اإلفريق  ،تأثَت ادلشرق العريب ،التأثَت ادلتوسط  ،التأثَت ازأوريب والتأثَت ازأطلس  .إن فهم طبيعة ودرجة كل تأثَت
على حدة تستوجب من جهة ضرورة القيام بعملية فحص تارؼل دقيق ومعمق للخلرية والًتاكم اللذان وجها سلوك الدولة ادلغربية
ذباه كل فضاء على حدة ،ومن جهة أخرى زلاولة اإلجابة على السؤال ادلركزي :إىل أي حد استطاع ادلغرب ربديد توجهاتو
اخلارجية بنرسو بناء على مصلحتو الوطنية وعلى معطياتو التارؼلية ،خاصة إذا علمنا أن كل التأثَتات السالرة الذكر تلخص رلمل
الصراعات التارؼلية وادلعاصرة الكربى بُت الشرق والغرب ،بُت الشمال واجلنوب وبُت احلضارات اإلسالمية والغربية ،واليت كان
االستعمار أحد أبرز ذبلياهتا وأركاهنا الرئيسية.

AL BURSAN Ahmed Salim, The superpowers and the Maghreb : political, economic and strategic relations, Doctoral

1

Thesis, University of Durham, Philosophy Departement, 1992, p.36.
2

الخديمي عالل ،المغرب في مواجية التحديات الخارجية  ،1947-1851أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،2006 ،ص.5 .
BERRAMDANE Abdelkhalek, Le Maroc et l’Occident, Karthala, Paris, 1987, p.12.
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من ىذا ادلنطلق ،فإن ىدف ىذه الورقة ىو ربليل الظاىرة االستعمارية باعتبارىا أحد العوامل ادلؤسسة وادلوجهة
للسلوك اخلارج للمغرب .وتكمن أعلية ىذا النوع من الدراسات يف كونو يدخل ضمن نطاق تركيك مدخالت السياسة اخلارجية
ادلغربية ،وىو ادلستوى من البحث الذي مل ػلظ بعد باالىتمام العلم وازأكادؽل الالزم.
فرضيات الدراسة  :من خالل ازأفكار ادلطروحة يف اإلشكالية ،ؽلكن إمجال فرضيات ىذه الورقة فيما يل :
-1

لدى ادلغرب عمق تارؼل على مستوى حضوره يف الساحة الدولية ،وأصل ذلك ىو أنو مل ينرك يتراعل مع

كل التحوالت التارؼلية الكربى .وبتغَت ادلعطيات والسياقات اجليوسياسية كان وضع ادلغرب بدوره يتذبذب ما بُت القوة اإلقليمية
أو كما يسميها بعض الباحثُت قوة إمربيالية ،وبُت القوة الضعيرة.
-2

يف رلال السياسة اخلارجية ادلغربية ،يتم االستناد إىل ادلميزات اليت يوفرىا ادلوقع اجلغرايف ،وعلى الرغم من أن

ذلك ؽلثل معطى واقعيا ال ؽلكن إنكاره إال أن ذلك قد أثر يف حيثيات أخرى مثل خضوعو زأزيد من أربعة عقود من االستعمار،
وكذلك حالة العزل االسًتاتيج نتيجة عدم قدرتو التحكم بشكل كل أو جزئ يف بعض رلاالتو احليوية بسبب الصراع احملتدم
بُت قوى كربى متعددة حول ادلغرب مل يكن ىذا ازأخَت فاعال أو مؤثرا فيو.
-3

خالل السن وات ازأوىل لالستقالل ،كان لدى ادلغرب خيارات ذاتية على مستوى السياسة اخلارجية ،ذبلت من

خالل اخلطاب السياس اخلارج ومن خالل ادلواقف من سلتلف القضايا الدولية.
-4

ىناك رلموعة من العوامل اخلارجية اليت أثرت بشكل جذري يف توجهات السياسة اخلارجية ادلغربية خالل

ادلرحلة التأسيسية ،أي خالل السنوات ازأوىل لالستقالل وىذه العوامل مرتبطة بالدرجة ازأوىل بتأثَتات ادلرحلة االستعمارية.
التحديد المفاهيمي للدراسة
انطالقا من عنوان وموضوع ىذا البحث تعترب كل من اجليوسياسية واالستعمار مراىيم مرتاحية ذلذا البحث ،ازأمر الذي يستدع
ضرورة الوقوف عندىا قصد تقريب القارئ من اإلطار العام الذي يوجو ىذا ادلوضوع.
بالنسبة دلرهوم اجليوسياسية البد من اإلشارة إىل أن تعريرها ينطوي على صعوبات ذبد أصلها أوال يف طبيعة احلقل ادلعريف نرسو،
ذلك أن العالقة بُت اجلغرافيا والسياسة (سواء يف شقها الداخل أو اخلارج ) ال تنضبط دلنهج أو إيديولوجيا أو مدرسة فكرية أو
مقاربة واحدة ،وثانيا زأن بنية اجملتمع الدويل وطبيعة العالقات الدولية نرسها تظل مستها ازأساسية التغَت والتحول من حقبة إىل
أخرى ومن نظام سياس إىل آخر .1وعند احلديث عن اجليوسياسية ،وجب التمييز بُت اإلطار النظري الصرف وبُت اإلطار
التطبيق أو ادلمارسة.2

Gearóid Ó Tuathail, Thinking critically about geopolitics, The Geopolitics Reader, Routledge, London and New York,

1

1998, p. 1.

Ibid., p. 4.
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على ادلستوى النظري ،ربيل اجليوسياسية إىل دراسة تأثَت ونروذ ادلالمح اجلغرافية من مواقع ادلناطق والدول وادلصادر إضافة إىل تأثَت
الطوبوغرافيا وادلناخ وادلساحة واذلجرة وأحجام الدول وأشكاذلا والدؽلغرافيا وما شابو ذلك على سياسات الدول اخلارجية وأفعاذلا
كعامل مساعد للكراءة والقدرة السياسية.1
أما فيما يتعلق باجلانب التطبيق للجيوسياسية ،فه شلارسة سياسية تروم تكييف قدرات وقوة الدولة وفق معطياهتا اجلغرافية ووفق
اندماجها اإلقليم واجلهوي وعالقاهتا الدولية.2
على مستوى آ خر ػليل مرهوم االستعمار حبسب سول برنار كوىُت إىل قيام دولة (مساىا بالدولة ازأم) دبد سيادهتا على أراض
دولة أخرى ونقل ثقافتها ومؤسساهتا وأفرادىا إليها.3
منهج الدراسة :يعتمد ىذا البحث على مدخلُت منهجيُت:
أوال :ادلدخل التارؼل  ،وىو منسجم إىل حد بعيد مع طبيعة ادلوضوع .ىذا ازأخَت الذي يستحضر دور احلقبة االستعمارية يف
تشكيل جيوسياسية الدولة ادلغربية من خالل رلموعة من ادلعطيات التارؼلية.
ثانيا :ادلدخل البنيوي .بصرة عامة يعترب ادلنهج البنيوي أحد ادلداخل الرئيسية يف دراسات العالقات الدولية على اعتبار أن رلمل
التراعالت والتحوالت اليت ربدث سواء على مستوى السياسات الداخلية للدول أو على مستوى سياستها اخلارجية ،تنضبط إىل
حد كبَت لبنية العالقات الدولية من جهة وكذلك لبنية النظام السياس نرسو وبنية العالقة بُت أجهزتو ومؤسساتو.
المبحث األول :الصراع والتنافس اإلمبريالي حول المغرب
وجد ادلغرب نرسو يف بداية القرن التاسع عشر وبعد فًتة طويلة من االنعزال عن اجملتمع الدويل وعن القضايا الدولية 4يف قلب
ازأطماع ازأوربية ادلدفوعة بالرغبة يف التحكم يف مالحة وذبارة البحر ازأبيض ادلتوسط ،وذلك على الرغم من أن الدولة ادلغربية إىل

1

فيل كيمي ،الجيوسياسية الكالسيكية :نموذج تحميمي جديد ،ترجمة نضال إبراىيم ،الرابط عمى األنترنت:

 ،http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/d563777f-ac06-496a-ab45-f010914dba05تاريخ الزيارة 07 :فبراير .2018
2

لمزيد من التفاصيل حول نشأة الجيوسياسية وتطورىا التاريخي وتطبيقاتيا يمكن الرجوع إلى المراجع التالية:

John Agnew, Geopolitics re-visioning world politics, Routledge, New York, 1998.

Gearóid Ó Tuathail and Simon Dalby (Editors), Rethinking Geopolitics, Routledge, New York, 1998.
Colin Flint, Introduction to Geopolitics, Routledge, London and New York, 2006.

Colin S.Gray and Geoffrey Solan (Editors), Geopolitics Geography and Strategy, Routledge, London and New York, 1999.
Gearóid Ó Tuathail, Thinking critically about geopolitics, The Geopolitics Reader, op.,cit.

Saul Bernard Cohen, Geography and Politics in a divided world, Methuen, London, 1964.

Thierry Lentz, Les relations franco-marocaines sous le Consulat et l'Empire, Napoleonica La Revue , 2008/2 N° 2, p. 28-

3
4

63.
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حدود هناية القرن التاسع عشر استطاعت احلراظ على ىياكلها السياسية واالجتماعية التقليدية كرد فعل على احملاوالت ادلبكرة
للتدخل ازأجن ي إذ مل تكن تسمح ببعض التجديدات إال يف حدود معينة.1
وعند احلديث عن الصراع اإلمربيايل على ادلغرب ،وجب البحث يف قضيتُت أساسيتُت :ازأوىل تتمثل يف ربديد الدول الراعلة اليت
كان ذلا مصاحل وتطلعات مباشرة أو غَت مباشرة يف ادلغرب )ادلطلب ازأول( ،والقضية الثانية ى ذبليات ىذا الصراع )ادلطلب
الثاين(.
المطلب األول :الفاعلون
منذ فتح قناة السويس سنة  1869ربول البحر ازأبيض ادلتوسط إىل أحد أىم ادلمرات ادلائية العادلية اليت تسمح بالوصول إىل
العمق اإلفريق  ،ومن ىذا ادلنطلق وبرعل موقعو اجلغرايف ربول ادلغرب إىل ىدف شليز للتسلل ازأوريب ضلو إفريقيا.
فبالنسبة لررنسا فقد استقرت يف الشمال اإلفريق عرب احتالذلا للجزائر سنة  ،1830وى أوىل اخلطوات اليت سعت إىل زلاصرة
ادلغرب ، 2وقد عملت فرنسا على تثبيت وجودىا منذ ذلك الوقت دعما لتجارهتا وحراظا على أمن سرنها يف ادلتوسط مستندة يف
ذلك إىل عقيدة عسكرية/ذبارية هتدف إىل السيطرة على أىم وأقوى مراكز ادلالحة البحرية .كما أن إحدى اذلواجس الكربى
لررنسا يف عالقتها مع ادلغرب ظل ىو عدم السماح بأي مستوى من التواجد اإلسباين أو اإلصلليزي على ضريت ادلتوسط.3
أما إسبانيا فإن هناية إمرباطورتيها االستعمارية وىزائمها ادلتتالية يف أمريكا الالتينية مكنها من توفَت رلهودات وعتاد عسكري جعلها
مستعدة خلوض ذبربة استعمارية جديدة .4لذلك فقد حرصت على مراقبة التنافس الررنس – اإلصلليزي عن كثب .وتعترب مقولة
"احلقوق التارؼلية" احملرك الرئيس لشرعنة التطلعات اإلسبانية ضلو ادلغرب ،كما أن العوامل التارؼلية ذات الصلة بالتواجد اإلسالم
يف شبو اجلزيرة اإليربية مثلت حافزا لرغبتها اسًتجاع أرلادىا وسبديد "الرتوحات" اإلسبانية إىل البالد اإلسالمية.5
اىتمت بريطانيا بادلغرب من زاويتُت :ازأوىل باعتبارىا رائدة التجارة ازأوربية منذ منتصف القرن السابع عشر ،ووفقا
لذلك سعت لضمان عدم إزاحتها من ىذا ادلوقع وىذا االمتياز .الثانية وى تروقها البحري على مستوى مالحة البحر ازأبيض
ادلتوسط ،فمنذ احتالذلا لصخرة جبل طارق سنة  1704ارتكزت سياستها يف ادلنطقة على ضمان أمن ذبارهتا وبالتايل فقد
عارضت أي تواجد زأي قوة أوربية منافسة (خاصة فرنسا) يف الضرة ادلقابلة للصخرة ربسبا زأي تأثَت سل ي على مصاحلها
1

الخديمي عالل ،مرجع سابق ،ص.57 .
RIVET Daniel, Histoire du Maroc de Moulay Idriss à Mohammed VI, Fayard, Paris, 2012, p. 264.

2

BERRAMDANE Abdelkhalek, op.cit., p.18.

3

I FANES Jordi Vaquer, Spanish Policy towards Morocco 1986-2002 : the impact of EC/EU membership, Doctoral Thesis,

4

London School of Economics and Political Sciences, 2004, p. 61.
5

بوعمالت منعم ،قضايا في العالقات المغربية اإلسبانية دراسة في الوثائق الدبموماسية  ،1908-1873بدون دار نشر ،2004 ،ص.40 .
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احليوية . 1وتشَت بعض ادلصادر إىل أن إصللًتا راقبت حبذر شديد مضيق جبل طارق ،ونظرا لضيق مساحة الصخرة فقد فاوضت
ادلغرب من أجل إبقاء حوايل ألف من عسكرييها يف تطوان بصرة مؤقتة ،وقد كانت هتدف من وراء ذلك إىل احتالل ادلغرب يف
زلاولة شبيهة بتلك اليت حدثت مع مصر على اعتبار أن ادلغرب مثّل بالنسبة ذلا ادلصدر الوحيد دلختلف حاجياهتا يف جبل طارق
وكذلك لقواهتا العسكرية ادلتواجدة يف ادلتوسط.2

بالنسبة زأدلانيا ،فه مل تشكل استثناء برغبتها االسترادة من "كعكة" الشمال اإلفريق  ،وقد مثّلت أطماعها يف ادلغرب فرصة
إلشغال فرنسا خصمها التقليدي والتارؼل عن صراعهما حول منطقة ازألزاس واللورين .كما أن أدلانيا كانت تسعى دائما لتوظيف
ادلغرب كورقة يف الصراعات ازأدلانية-اإلسبانية من أجل احلصول على مكاسب يف مناطق أخرى من العامل يف إطار تراعلات
كولونيالية.3
وتعترب الواليات ادلتحدة ازأمريكية من بُت الدول اليت اىتمت بادلغرب ،وذلك لسببُت :ازأول يتمثل يف البعد اجلغرايف
الراصل بُت البلدين .والثاين أن الواليات ادلتحدة مل تكن تشكل آنذاك قوة استعمارية بادلعٌت الدقيق إال أهنا كانت دائمة التطلع
إىل احلصول على احلماية من طرف فرنسا وىولندا وبريطانيا لسرنها التجارية يف البحر ازأبيض ادلتوسط .غَت أن ىذه الدول مل
تكن لتحقق ىذا ادلطلب زأن الواليات ادلتحدة كانت تضطر لدفع إتاوات مقابل اماية ذبارهتا البحرية بينما كانت القوى الكربى
معرية منها عن طريق اتراقيات مع البلدان احملتضنة لنشاط القرصنة .ومن ىذا ادلنطلق فقد فاوضت الواليات ادلتحدة ادلغرب
مباشرة ومت عقد اتراقية سنة  1786تضمنت اماية السرن التجارية من القرصنة وحرية ادلالحة.
المطلب الثاني :تجليات الصراع االستعماري حول المغرب
من ادلعلوم أن تاريخ ادلغرب ارتبط بشكل وثيق بتطور العالقات بُت القوى اخلارجية اليت اعتربت نرسها ذات مصاحل
اسًتاتيجية يف ادلغرب .وىذا التاريخ يف ىذا الشق يظل تاريخ صراع ذا طابع دويل بُت القوى اإلمربيالية ،وعلى سبيل ادلثال ال
احلصر ش ّكل النزاع الررنس – ازأدلاين حول ادلغرب قضية جوىرية يف الدبلوماسية ازأوربية ككل خالل النصف الثاين من القرن
التاسع عشر وبداية القرن العشرين ،كما أنو مثل اإلرىاصات ادلبكرة للحرب العادلية ازأوىل.4
وقد ترمجت القوى ادلتنافسة حول ادلغرب لسياساهتا على أرض الواقع من خالل اسًتاتيجية متعددة ازأوجو علت :اجملال
السياس /الدبلوماس  ،واجملال العسكري/احلريب.
BERRAMDANE Abdelkhalek, op.cit., p.18.

1

DES FOSS CASTONNET Henri, Maroc, Revue de l’Afrique Française et des antiquités Africaines , Tome V, 1887, p.

2

142.
BERRAMDANE Abdelkhalek, op.cit., p.18.

3

AZZOU El Mostafa, Les Etats-Unis et le statut international du Maroc, 1906-1956, Revue Guerres mondiales et conflits

4

contemporains, N° 219, 2005, p. 103.
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أوال :على المستوى السياسي/الدبلوماسي:
مل تكن القضية ادلغربية مركزية بالنسبة لدولة أو دولتُت ولكن كانت رلمل أوربا وكذلك الواليات ادلتحدة ازأمريكية منخرطة فيها
بشكل أو بآخر ،إال أن النزاع والتنافس حول ادلغرب احتدم سياسيا ودبلوماسيا بُت فرنسا وأدلانيا زأهنما كانتا تشكالن آنذاك
القطبُت الرئيسيُت يف القارة ازأوربية.
فرنسا وبعد أن قامت أدلانيا بضم ازألزاس واللورين يف حرب  ،1870أحست بنوع من اذلشاشة اجليوسياسية وبأن ميزان القوة
االسًتاتيج قد اختل لصاحل أدلانيا لذلك فقد اعتربت أن ريادهتا العسكرية واجليوسياسية ال ؽلكن أن تتحقق إال من خالل إغلاد
عمق اسًتاتيج ذلا يف الشمال اإلفريق  ،وبادرت إىل بسط سيطرهتا على تونس واجلزائر وادلغرب عرب مراحل سلتلرة ،أما أدلانيا فقد
ربولت ادلسألة ادلغربية بالنسبة ذلا إىل قضية مصاحل حيوية أوال من زاوية اقتصادية زأهنا كانت تسعى إىل االسترادة من ادلوقع
االسًتاتيج للموانئ ادلغربية بالنسبة للتجارة ادلتوسطية ،وثانيا من زاوية اسًتاتيجية لرغبتها تكسَت التحالف الررنس  -اإلصلليزي
ادلوجو ضدىا وزلاولة إذالل فرنسا والتقليل من ثقلها االسًتاتيج يف أوربا.1
إال أن فرقا جوىريا ظل حاصال بُت السياستُت ازأدلانية والررنسية ذباه ادلغرب .فازأوىل مل تكن ذلا أطماع استعمارية
مباشرة وإظلا كانت تسعى إىل االسترادة من االمتيازات االقتصادية اليت حصلت عليها الدول ازأخرى يف ادلغرب .أما الثانية فقد
كانت ذلا توجهات استعمارية واضحة .ولعل ىذا الررق ىو الذي أحدث نوعا من ادليول ادلغريب ضلو أدلانيا والواليات ادلتحدة
كرستو االمتيازات
ازأمريكية حينها هبدف إغلاد سلرج من أزمتو الداخلية من جهة ،وزلاولة اخلروج من "نظام احلماية ادلعمم" الذي ّ

االقتصادية اليت استرادت منها أوربا والواليات ادلتحدة ازأمريكية من جهة أخرى ،2ويف ىذا السياق مت عقد مؤسبرين دوليُت ناقشا

ادلسألة ادلغربية وعلا مؤسبر مدريد ومؤسبر اجلزيرة اخلضراء.
أ :مؤتمر مدريد :مثّل نظام احلماية القنصلية 3أحد اآلليات الرعالة للتسلل االستعماري ،فقد وجدت الدول ازأوربية يف ىذا
النظام سبيال للحصول على فوائد ومكاسب ذبارية دون احلاجة إىل استخدام وسائل عسكرية .وقد حاول ادلغرب خالل ىذه
الرًتة أن يراوض الدول ازأكثر مصاحلا من أجل تعديل أمر احلمايات وىو ما مت من خالل عقد مؤسبر دويل هبذا الشأن عقد يف
مدريد ما بُت  19ماي و 3يوليوز .1880

3

AL BURSAN Ahmed Salim, op.cit., p.31.

1

BERRAMDANE Abdelkhalek, op.cit., p.24.

2

نظام الحماية القنصمية ىو نظام سياسي/قضائي يقوم عمى أساس منح الممثمين الدبموماسيين لمدول األوربية المعتمدين حماية دوليم لرعاياه فيصيرون وىم يحممون

جنسيتو غير خاضعين لقوانينو ومعفون من أداء الضرائب وما يمزميم من خدمة وطنية ،انظر:
بوعمالت منعم ،مرجع سابق ،ص 80 .وما بعدىا.
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غَت أن احلديث عن مؤسبر مدريد يف أدبيات الباحثُت يف التاريخ أو يف العالقات الدولية للمغرب ،ىو حديث عن
امتيازات أو على ازأصح تنازالت جديدة من قبل ادلغرب لصاحل الدول ازأوربية الذي مل يستطع أمام اإلمجاع ازأوريب الدفاع عن
مطالبو .1بل زأن النتائج كانت عكسية ،إذ أن ادلؤسبر أدى إىل مأسسة سياسة "الباب ادلرتوح"2وشرعنة نظام احلماية القنصلية،3
كما أشارت مقررات ادلؤسبر إىل طمأنة القوى ازأوربية والواليات ادلتحدة ازأمريكية على مصاحلها يف ادلغرب كما أكدت النوايا
االستعمارية لررنسا وإسبانيا.
لقد كان انعقاد مؤسبر مدريد إيذانا برتح القضية ادلغربية على التدويل بشكل رمس  ،واستنادا إىل ذلك باتت تعرف بادلسألة ادلغربية
كما ىو الشأن بالنسبة للمسألة الشرقية ادلرتبطة باإلمرباطورية العثمانية.4
ب :مؤتمر الجزيرة الخضراء 61 ،يناير  7-أبريل 6091
مل تكن أدلانيا ادلنافسة تنظر بعُت الرضا لنتائج مؤسبر مدريد ،واليت كان من بينها عزذلا عن القضية ادلغربية ،5خاصة بعد االتراقيات
السرية اليت عقدهتا فرنسا ما بُت  1901و 1904مع إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا 6حول تقاسم االمتيازات يف ادلغرب.
وربت تأثَت ضغط الرأي العام والصحافة ازأدلانية 7أعلنت أدلانيا على لسان إمرباطورىا غليوم الثاين يف خطابو يف طنجة يف 31
مارس  1905عن عزمها الدفاع عن السيادة ادلغربية يف مواجهة ازأطماع الررنسية .لذلك دعت إىل عقد مؤسبر دويل مراىنة على
الدعم ازأمريك زأطروحتها ادلرتكزة على تدويل القضية ادلغربية واحلراظ على مبدأ الباب ادلرتوح ،وىو ما استجابت لو فرنسا بعد
وحركت كل أوربا خالل صيف .81905
مشاورات ومراوضات وصرت بأهنا كانت شاقة ّ
عقد ادلؤسبر من أجل إغلاد صيغة توافقية للنزاع ازأدلاين -الررنس بالدرجة ازأوىل ،وإن كان قد دعا إىل احًتام استقالل
ادلغرب وسيادتو فقد منح جلميع الدول احلاضرة حق ادلساواة يف التعامل مع ادلغرب واعًتف لررنسا بادلصلحة اخلاصة وانتدهبا مع
ومتجاىال
إسبانيا لإلشراف على تنظيم بوليس ادلوانئ ادلرتوحة للتجارة اخلارجية ،9كما أن ادلغرب ادلعٍت ازأول وادلباشر ظل معزوال
َ

وعكست مواد ادليثاق يف روحها تكريسا لنظام االمتيازات.10
1

بوعمالت منعم ،مرجع سابق ،ص.189-178 .

7

الخديمي عالل ،مرجع سابق ،ص ص.107-100 .

9

الخديمي عالل ،مرجع سابق ،ص.111 .

BERRAMDANE Abdelkhalek, op.cit., p.24.

2
3

AZZOU El Mostafa, op.cit., p.107.
AL BURSAN Ahmed Salim, op.cit., p.30.

4

MAURICE Louis, la politique Marocaine de l’Allemagne , Plon, Paris, 1916, p. 21.

5

Ibid., pp. 10-11.

6

MAURICE Louis, op.cit., p.21.
10

8

حركات إبراىيم ،المغرب عبر التاريخ ،الجزء الثالث ،دار الرشاد الحديثة ،الدار البيضاء ،1994 ،ص ص.324-321 .
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لقد وضع مؤسبر اجلزيرة اخلضراء اللمسات ازأخَتة على مشروع نظام اماية رمس على ادلغرب من قبل فرنسا اليت
انتهجت سياسة ادلقايضة بغرض حجب القوى ادلنافسة ذلا عن ادلغرب وعزلو دوليا ،1وقد صلحت يف ربقيق ىذا اذلدف بتحييد
أدلانيا من خالل تعهد ىذه ازأخَتة دبوجب اتراق  9نونرب  1911بعدم عرقلة احلماية الررنسية ويف ادلقابل حصلت أدلانيا على
 250كلومًت مربع من أراض الكونغو ازأوسط.2
ثانيا :على المستوى العسكري /الحربي
إىل جانب التسلل االستعماري "اذلادئ" الذي ذبسد من خالل اآلليات الدبلوماسية والسياسية ،كان للبعد العسكري
واحلريب حضور قوي ودور مؤثر يف إحداث ربول جوىري يف البنية اجليوسياسية للدولة ادلغربية.
وإذا كانت ادلؤسبرات الدولية اليت اىتمت بادلسألة ادلغربية قد كرست نظام امتيازات لصاحل القوى ازأوربية والواليات
ادلتحدة ازأمريكية ،فإن فرنسا وإسبانيا على وجو اخلصوص اعتمدتا على العمل العسكري ادلباشر .فبالنسبة لررنسا فقد وظرت
ىزؽلة اجليش ادلغريب يف معركة إسل سنة  1844من أجل دفعو إىل إبرام معاىدة اللة مغنية يف  18مارس  1845حيث تعمدت
فرنسا من خالل بنودىا التنصيص على عدم ترسيم احلدود اجلنوبية للمغرب بدعوى أهنا أرض خالية حىت يسهل عليها التوغل
داخل ازأراض ادلغربية .3كما أن فرنسا كانت تعترب أن توافقها مع أدلانيا دبوجب اتراق  9نونرب  1911قد أطلق يدىا بشكل
كل يف ادلغرب.4
أما إسبانيا فسلوكها العسكري مل ؼلتلف عن نظَته الررنس  .فقد استندت إىل اتراق  28ماي  1767الذي منحها
حقوقا حصرية للصيد من سانتا-كروز (سيدي إفٍت) حىت الشمال ،وكذلك على اتراقية  26أبريل  1860اليت حصلت دبوجبها
على أراض شاسعة على احمليط ازأطلس وذلك من أجل إنشاء مراكز للصيد يف كل من سيدي إفٍت والساقية احلمراء وواد
الذىب .باإلضافة إىل ذلك استغلت إسبانيا ىزؽلة ادلغرب يف معركة تطوان ( )1860-1859من أجل تنشيط تسللها يف
اجلنوب ،وراسلت بشكل مباشر كل القوى ادلعنية بادلسألة ادلغربية بأهنا قد فرضت نظام اماية على رلمل اجلنوب ادلغرب ادلمتد من
كاب بوخادور (بوجدور) حىت راس نواذيبو.5
المبحث الثاني :االستعمار وتثبيت االرتباط الجيوسياسي بالغرب

AZZOU El Mostafa, op.cit., p. 108.

1

2

الخديمي عالل ،مرجع سابق ،ص.130 .

4

كانت فرنسا تستغل كل حادث صغي ار كان أو كبي ار من أجل احتالل مدن ومناطق وأراضي شاسعة بالمغرب .نذكر عمى سبيل المثال قيام فرنسا بإيفاد حممة

RIVET Daniel, op.cit., p. 265.

3

عسكرية عمى وجدة سنة  1907ردا عمى مقتل أحد مواطنييا ،ثم أعقب ذلك التسمل حتى تافياللت.
BERRAMDANE Abdelkhalek, op.cit., p.23.
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اضطر ادلغرب وىو يف عزلة تامة وربت تأثَت مسلسل استعماري متصاعد إىل قبول احلماية الررنسية دبوجب اتراقية فاس ادلربمة يف
 30مارس  .1912كما حصلت إسبانيا على حرية التصرف يف ادلناطق اجلنوبية .أما مدينة طنجة ونظرا دلوقعها االسًتاتيج
فكان فيها نظام خاص مت ترعيلو ابتداء من سنة  1923وىو نظام ادلدينة الدولية اخلاص بالدول ادلوقعة على وثيقة مؤسبر اجلزيرة
اخلضراء .1ويف ىذا السياق البد من استحضار معطيُت اثنُت:
ادلعطى ازأول ىو أن ىذا التشكيل اجلغرايف وإن كان يف ظاىره زلسوما لصاحل فرنسا اليت بسطت سيطرهتا على أكرب ادلساحات
اجلغرافية وأغٌت ازأراض الرالحية الغنية ،فإنو يف شقو االسًتاتيج مل يكن كذلك ،ذلك أن اتراقية احلماية مل تلغ مقررات مؤسبر
أسس بدوره دلبدأ احلرية االقتصادية دون ميز بُت كافة الدول ادلوقعة على
اجلزيرة اخلضراء الذي ثبّت نظام الباب ادلرتوح الذي ّ
ادليثاق .كما أن معاىدة احلماية مل ػلصل خبصوصها توافق بُت فرنسا والواليات ادلتحدة ازأمريكية .ىذه ازأخَتة كانت تعيش
خالل ىذه احلقبة مرحلة ربول دقيقة وحامسة بًتقيها إىل مصاف الدول العظمى اليت ذلا تطلعات ومصاحل حيوية يف رلمل دوائر
النروذ العادلية.2
ادلعطى الثاين يتمثل يف أن خضوع ادلغرب لنظام احلماية وإن كان ؽلثل احلدث ازأبرز وازأىم يف ربليل جيوسياسية
الدولة ادلغربية ،فإنو مل يكن ازأوحد بل تدخلت أحداث أخرى ك تساىم بدورىا يف عملية التشكيل اجليوسياس اليت ضلن بصدد
ربليلها واستكشافها ،ونذكر على سبيل ادلثال احلرب العادلية الثانية واحلرب الباردة .وقد وجد ادلغرب نرسو يف خضم أحداث
كهاتو أمام عدد من احلتميات االسًتاتيجية واجليوسياسية.
احلتمية ازأوىل تتمثل يف الصراع بُت القوى الكربى ادلتنافسة وفق قواعد دولية وفاعلُت دوليُت جدد ،وىنا نستحضر الصراع
الررنس -ازأمريك من جهة والصراع ازأمريك -السوفيايت من جهة أخرى (ادلطلب ازأول)
احلتمية الثانية ى أن ادلغرب ُوجد يف فضاء إقليم وجهوي خضع إىل حد بعيد إىل نرس ادلؤثرات اخلارجية اليت صاغت ىويتو

وانتماءه اجليوسياس  .وىو ما يدفعنا إىل التساؤل حول مدى صلاح أو فشل اجلهود اليت بذذلا ادلغرب خالل ادلرحلة التأسيسية

لتوجهاتو اخلارجية من أجل التموقع بشكل مستقل ضمن الدوائر اإلقليمية واجلهوية والقارية "الطبيعية" (ادلطلب الثاين).
المطلب األول :دور البعد الصراعي بين القوى الكبرى 6091-6061
من الواضح أن تثبيت نظام احلماية الررنسية على ادلغرب مل يوقف مسلسل التنافس ومل يضع حدا لصراع اإلرادات بُت القوى
الكربى آنذاك .غَت أنو وجب التمييز بُت مرحلتُت سلتلرتُت من حيث اخلصائص ومن حيث الراعلُت.

1

ميغيل ىرناندو دي الرامندي ،السياسة الخارجية لممغرب ،منشورات الزمن ،الدار البيضاء ،المغرب ،2005 ،ص.18 .
BERRAMDANE Abdelkhalek, op.cit., p.34.
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ادلرحلة ازأوىل سبتد من سنة  1912إىل سنة  1945مع هناية احلرب العادلية الثانية ،حيث احتدم الصراع بُت فرنسا والواليات
ادلتحدة ازأمريكية .وادلرحلة الثانية من  1945إىل السنوات ازأوىل لالستقالل واليت عرفت بروز االرباد السوفيايت كقوة عظمى
مناوئة للمعسكر الغريب.
أوال :الصراع الفرنسي األمريكي حول المغرب
عارضت الواليات ادلتحدة احلماية الررنسية على ادلغرب ومل تعًتف بو على اعتبار أن اتراقية احلماية مل تتضمن التزاما صرػلا من
قبل فرنسا وبريطانيا بضمان ادلصاحل واحلقوق ازأمريكية بادلغرب ،وكان البد من انتظار احلرب العادلية ازأوىل حىت تغَت الواليات
ادلتحدة موقرها وذلك هبدف تعزيز القوة السياسية حللرائها ،1وبعد هناية احلرب أدت رلموعة من ازأحداث الكربى إىل تغيَت
ادلشهد السياس واالسًتاتيج العادل  ،وؽلكن أن نذكر منها :الثورة الروسية ،ىزؽلة أدلانيا ،العقيدة اجلديدة للسياسة اخلارجية
ازأمريكية اليت خل صتها نقاط ولسون ازأربعة عشر ،سقوط اإلمرباطورية العثمانية ووقوع العادلُت العريب واإلسالم ربت االستعمارين
اإلصلليزي والررنس  .2كل ىذا وغَته منح الواليات ادلتحدة اإلطار ادلناسب وازأمثل جلعل مشال إفريقيا منصة للعب أدوار متقدمة
يف ادلشهد االسًتاتيج العادل وربمل مسؤوليات باعتبارىا قوة عظمى.3
وقد كان من البديه أن تصطدم التطلعات ازأمريكية مع الواقع الذي فرضتو فرنسا خاصة على ادلستويُت االقتصادي والسياس .
على ادلستوى االقتصادي ،تبنت أمريكا مبدأ "أمريكا أوال" من أجل تعزيز حضورىا وفتح خيارات وآفاق اقتصادية وذبارية جديدة،
وقد اعترب ادلغرب بالنسبة ذلا سوقا مهما من أجل ربقيق إنتاجية عالية ،فبُت  1912و 1939ارترعت ادلعامالت التجارية بُت
ادلغرب وأمريكا من 0.6 %إىل  ،45.9 %ومن أجل الدفاع عن مصاحلها التجارية أنشأت احلكومة الردرالية اجلمعية التجارية
ازأمريكية يف ادلغرب ،كما قامت بالرفع من مساعلتها يف رأمسال الشركات االقتصادية العاملة بادلغرب .ىذا االىتمام ازأمريك
ادلتجدد بثروات "احملمية" الررنسية سيدفع بالسلطات الررنسية إىل إدخال إجراءات امائية ذات طابع سبييزي وتقييدي من أجل
ضمان احتكار النشاط االقتصادي بادلغرب ،وبادلقابل فقد ضغطت الشركات ازأمريكية العاملة بادلغرب يف اذباه استصدار قرار من
الكونغرس ازأمريك يقض بتوقيف ادلساعدات ازأمريكية ادلقررة يف إطار مشروع مارشال ضد كل دولة ازبذت إجراءات سبييزية
ضد ادلصاحل ازأمريكية.5
سياسيا واسًتاتيجيا ،ظلت الواليات ادلتحدة تتمسك دبقررات مؤسبر اجلزيرة اخلضراء الذي مل ينف بتاتا صرة السيادة عن الدولة
ادلغربية باعتبارىا دولة ذات شخصية قانونية على ادلستوى الدويل .أما فرنسا فظلت تعترب أن عالقة الواليات ادلتحدة بادلغرب البد
AZZOU El Mostafa, op.cit., p.110.

1

AL BURSAN Ahmed Salim, op.cit., p.35.

2

LEON CARL Brown, The United States and the Maghrib, The Middle East Journal, Vol 30, N 3, 1976, p. 274.

3

BERRAMDANE Abdelkhalek, op.cit., p.39.

4

AZZOU El Mostafa, op.cit., p.111.

5
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وأن تظل ضمن إطار العالقات واالتراقيات الثنائية الررنسية/ازأمريكية.1ىذا التباين الواضح بُت وجهيت النظر ازأمريكية والررنسية
سيتراقم مع اندالع احلرب العادلية الثانية ،وسيصبح ادلغرب انطالقا من موقعو اجلغرايف منطقة حيوية بالنسبة زأمن الواليات ادلتحدة
ازأمريكية ،وىو ما سيتعارض مع مصاحل القوة احملتلة ،ذلك أنو بُت  1942و 1947سيكون ادلغرب مسرحا دلواجهات سياسية
واسًتاتيجية ساخنة.
مت تسجيل أعنف ىذه ادلواجهات خالل إنزال قوات احللراء بالشواطئ ازأطلسية ادلغربية يف نونرب  1942يف إطار ما مس بعملية
"مشعل"  ،Torchواليت كانت هتدف حبسب وجهة النظر ازأمريكية والربيطانية إىل منع قوات احملور من التموقع يف الشمال
اإلفريق  ،وتكمن اخللرية االسًتاتيجية واجليوسياسية ذلذا اإلنزال أن الواليات ادلتحدة بعد اذلجوم على قواعدىا يف بَتل ىاربور
باتت يف حاجة ماسة إىل اماية حدودىا ازأطلسية ،وقد اعتربت أمريكا حينها أن مشال إفريقيا وبالضبط ادلغرب يشكل نقطة
ارتكاز يف حزامها ازأمٍت ازأطلس ضد أية ىجمات زلتملة ،كما أن مراقبة مضيق جبل طارق منذ احتالل طنجة من طرف
إسبانيا سنة  1940ضاعف من ىواجس ازأمريكان حول ضرورة مراقبتو تأمينا لألسطول ازأمريك يف ادلتوسط.2
ثانيا :الصراع األمريكي السوفياتي
حصول ادلغرب على استقاللو يف  1956مت يف أجواء دولية مشحونة بتبعات ومظاىر احلرب الباردة ،وحىت قبل ذلك ويف سنة
 1948أضحى ادلغرب جزءا من اسًتاتيجية االحتواء اليت تبنتها الواليات ادلتحدة دلواجهة السوفيات .وقد حدد جورج كينان
الئحة بادلناطق احليوية اليت ال غلب على الواليات ادلتحدة تركها تسقط ضمن دائرة نروذ القوى ادلعادية ذلا وتشمل ادلغرب من
زاوية بعده ادلتوسط وازأطلس  .3وقد استرادت فرنسا والواليات ادلتحدة من امتياز حضورعلا ونروذعلا يف ادلغرب ،كما حاوال
درلو مبكرا يف منظومة الدفاع الغربية اليت لعب فيها السالح النووي دورا زلوريا بعد هناية احلرب العادلية ازأوىل وبعد أن قام
السوفيات بترجَت أول قنبلة ذرية سنة  ،1949لذلك كانت منظومة الدفاع الغربية يف حاجة إىل شبكة من القواعد العسكرية
الضخمة القادرة على االستجابة دلتطلبات احلرب النووية واالسًتاتيجية احملتملة مع السوفيات.4
غَت أن النروذ الغريب يف ادلغرب مل ؽلنع االرباد السوفيايت من زلاولة البحث عن موطأ قدم لو حىت وإن كانت رلمل منطقة ادلغرب
العريب غَت حيوية بالنسبة زأمنو الًتايب كما ىو الشأن بالنسبة زأفغانستان وتركيا وإيران .أما النقطة اليت أعطت للمغرب قيمة
اسًتاتيجية فتجلت يف رغبة االرباد السوفيايت يف ربط شبكة اتصال حبرية ذبمع زليطات ازأرض ،5كما أن قرب منطقة ادلغرب

RIVLIN Benjamin, The United States and Moroccan International Status, 1943-1956 : A Contributory Factor in Morocco's

1

Reassertion of Independence from France, The International Journal of African Historical Studies, Vol 15, N 1, pp. 64-82.

5

BERRAMDANE Abdelkhalek, op.cit., p. 44.

2

AL BURSAN Ahmed Salim, op.cit., p.144.

3

BERRAMDANE Abdelkhalek, op.cit., p. 67.

4

ميغيل ىرناندو دي الرامندي  ،مرجع سابق ،ص.171 .
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العريب عموما من احلدود اجلنوبية للحلف ازأطلس شجع االرباد السوفيايت على االىتمام بإثبات تواجده بادلنطقة واحلد من التأثَت
الغريب يف ىذه الدول وإبعادىا عن ادلد الرأمسايل.1
وعلى الرغم من تضافر عوامل عدة عرقلت تواجد االرباد السوفيايت يف ادلغرب ،فإنو اذبو إىل توظيف عقيدتو وسياستو ادلرتبطة
بتصرية االستعمار كآلية جلذب االنتباه ادلغريب (خاصة احلركة الوطنية خالل فًتة احلماية) .وما يدعم ىذا الطرح أن الواليات
ادلتحدة ازأمريكية من جانبها ظلت طيلة فًتة احلرب الباردة قلقة من اخلطاب الذي تبناه االرباد السوفيايت باعتباره حليرا للشعوب
"ادلستضعرة" وكذلك دعمو لطرح ادلسألة ادلغربية يف ازأمم ادلتحدة.2
المطلب الثاني :مغرب ما بعد االستقالل والبحث عن هوية جيوسياسية مستقلة
جاء اإلعالن ادلشًتك ادلغريب الررنس يف  2مارس  1956والذي أهنى معاىدة احلماية ادلوقعة يف  30مارس  1912وكذلك
اإلعالن ادلغريب اإلسباين يف  7أبريل  1956الذي أهنى اتراقية  27نونرب  1912ك يؤسسا دلبدأ جديد يف العالقة بُت ادلغرب
وفرنسا من جهة وادلغرب وإسبانيا من جهة أخرى ،وىو ما مس حينها باالستقالل يف إطار الًتابط ،والذي حافظ لررنسا على
وجو اخلصوص على وضع شليز يف رلمل البناء السياس واالقتصادي والثقايف الداخل وحىت اخلارج  ،غَت أن ادلغرب كانت لديو
انشغاالت كربى على رأسها استكمال وحدتو الًتابية وإعادة التموقع يف ادلشهد العادل اجلديد وبناء اقتصاد وطٍت قوي وغَتىا،
وى ادلتطلبات اليت دفعت بو إىل تبٍت خيارات ذاتية جديدة يف ارتباطاتو اخلارجية وكذلك البحث عن إمكانية ربقيق االندماج
والتعاون اإلقليم واجلهوي.
أوال :الخيارات الجوسياسية الذاتية خالل المرحلة التأسيسية
بعد أربعُت سنة من الغياب عن الساحة الدولية كدولة ذات سيادة ،ستصبح للمغرب سياسة خارجية ودبلوماسية يف ظرفية داخلية
وخارجية غَت مرػلة .ذلك أن ادللكية واحلركة الوطنية كليهما مل يكن ذلما فكرة أو رؤية واضحة عن العامل الذي من ادلرروض أن
يتعاملوا معو وال عن السياسة ادلراد تبنيها ،كما أن ادلغرب واجو خالل العشر سنوات ازأوىل من االستقالل ربديات وعراقيل على
مستويُت اثنُت :ادلستوى الدبلوماس من خالل عالقات التبعية وضرورات التشاور والتنسيق والتكيف مع عالقاتو اجلديدة مع
فرنسا ،وادلستوى الًتايب عرب مواجهة رزنامة من االتراقيات اليت ال تضمن وحدة أراضيو.3
1

المرجع نفسو.

 2لمزيد من التفاصيل حول سياسة االتحاد السوفياتي وكذلك الواليات المتحدة األمريكية فيما يتعمق بمسألة تصفية االستعمار في المغرب انظر:
H. ZOUBIR Yahya, The United States, the Soviet Union and Decolonization of the Maghreb, 1945-62, Middle Eastern
Studies, Vol. 31, No. 1 Jan. 1995.
MAALMI Abdelouhab, La formation de la politique étrangère du Maroc : Le temps fondateur 1956-1963, dans : Droit et

3

mutations sociales et politiques au Maroc et au Maghreb , Publisud, Paris, 2012, pp. 753-755.
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بدأت مالمح االختيارات اخلارجية الذاتية تتضح بعد فًتة انتقالية امتدت من تاريخ التوقيع على إعالن االستقالل إىل غاية التوقيع
سنة  1957على عدد من االتراقيات اليت تطرقت للعالقات اجلديدة مع فرنسا خاصة على ادلستويات اإلدارية والتقنية والثقافية.
وىذا االختيار الذايت ازبذ شكلُت :اقتصادي وسياس .
على ادلستوى االقتصادي كان اذلاجس ازأول ىو ربرير االقتصاد الوطٍت ،وذبلى ذلك يف تبٍت سياسة ذبارية خارجية حذرة ذباه أي
شراكة مع السوق ازأوربية ادلشًتكة ،وعلى الرغبة يف تنويع ادلبادالت على أساس ادلساواة واالحًتام ادلتبادل خارج دائرة تأثَت ونروذ
ِ
ادلستعمرة سابقا ،غَت أن ىذا التوجو مل يتمكن من زحزحة ادلكانة الغالبة وادلؤثرة للغرب وخاصة أوربا يف ادلغرب بسب
الدول
اعتبارات ال ؽلكن ذباىلها أو ذباوزىا بسرعة وكما يؤكد مسَت أمُت أنو يف السنوات ازأوىل بعد حصول أقطار ادلغرب العريب على
استقالذلا أخرقت اقتصادات ىذه الدول يف ربقيق النمو واالستقرار ادلأمولُت ويؤكد أنو بُت عام  1955وعام  1965بق
اإلنتاج راكدا واطلرض االستثمار وتراجعت الصادرات.1
وبعد التوقيع على معاىدة روما يف مارس  1957أي بعد وقت قصَت من استقالل ادلغرب ،ازداد االعتماد الكبَت على
أوربا زأن اقتصاد الدولة حينها كان متخصصا يف إنتاج عدد قليل من السلع الزراعية مثل احلمضيات وزيت الزيتون وى سلع
مقصدىا الرئيس أسواق أوربا الغربية .وبسبب ىذا التخصص كان على ادلغرب استَتاد كميات ىائلة من السلع الغذائية
سخر لسد حاجات العواصم
ازأساسية .وىذا النوع من البنية االقتصادية يف ازأساس نتاج دلاض فرنسا االستعماري ،حيث ّ
ازأوربية .2وانطالقا من ىذه ادلعطيات بدا للدوائر الرمسية ادلغربية أن الرىان على بناء اقتصاد وطٍت مستقل عن فرنسا وعن
السياسات االقتصادية للغرب عموما رىان خاسر ،وبدا ذلك واضحا من خالل ادلخطط اخلماس ادلعدل 1964-1960
واتراقيات ضمان االستثمارات ادلوقعة مع كل من أدلانيا الردرالية سنة  1961والواليات ادلتحدة ازأمريكية سنة  ،1965باإلضافة
إىل انطالق ادلراوضات بُت ادلغرب والسوق ازأوربية ادلشًتكة سنة .31963
على ادلستوى السيا س كان البعد ادلناىض لالستعمارين اإلسباين والررنس وكذلك رفض تواجد القواعد العسكرية ازأمريكية يف
ادلغرب أحد ركائز اخلطاب الدبلوماس ادلغريب خالل حقبة ما بعد االستعمار ،وقد أراد ادلغرب من خالل ذلك احلراظ على
سهل نشر ازأفكار احليادية وتبٍت ادلغرب دلبدأ عدم التبعية الذي شكل
مسافة وقائية بينو وبُت ادلعسكرين الشرق والغريب ،وىو ما ّ

نواة سياسة عدم االضلياز والذي اعتُرب توجها جديدا يف السياسة الدولية وعلى مستواه اختار ادلغرب أن يؤطر ربركاتو اخلارجية وغلذب

االنتباه إليو.4

AMIN Samir, The Maghreb in modern world : Algeria, Tunisia, Morocco, Penguin Books, Harmondsworth, 1970, p. 218.
2

1

سيدون دايفيد ،أحالم وخيبات أمل :تركيبات المغرب بعد االستعمار ،في :ما بعد االستعمار والقومية في المغرب العربي :التاريخ والثقافة والسياسة ،مركز دراسات

الوحدة العربية ،بيروت ،2014 ،ص.260 .
MAALMI Abdelouhab, op.cit., p. 760.

3

Ibid., p. 763.

4
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فر سياق دويل عرف إعادة تنشيط احلرب الباردة بعد بناء حائط برلُت ،نُظم ببلغراد ادلؤسبر التأسيس حلركة دول عدم
االضلياز وقد ترأس ادللك احلسن الثاين الوفد ادلغريب واستطاع العاىل ادلغريب ربويل مبدأ عدم االضلياز كقاعدة بديهية للسياسة
اخلارجية ادلغربية وذلك بإعطائو تأويال شخصيا .1ومل يساىم ادلغرب فقط يف بلورة مرهوم عدم االضلياز بل ساىم باقًتاحات مهمة
تعٌت بدول العامل الثالث خاصة فيما يتعلق بنزع السالح وزلاربة التخلف والتنمية االقتصادية واالجتماعية .وقد تشكلت عقيدة
عدم االضلياز ادلغربية عمليا يف نزعة حيادية للدبلوماسية ادلغربية ذباه الصراع شرق -غرب ويف عدد من ادلواقف من قبيل رفض
تواجد قواعد عسكرية أجنبية على الًتاب ادلغريب واالنرتاح على ادلعسكر الشرق عرب االعًتاف مثال بنظام فديل كاسًتو يف كوبا
وبالصُت االشًتاكية.2
غَت أن مشاكل وأزمة حركة عدم االضلياز ،وكذلك إدراج قضية الصحراء الغربية يف جدول أعمال القمة السادسة
للحركة سنة  1979واليت أظهرت مرارقات كبَتة بُت ازأعضاء ادلعتدلُت وادلتشددين الذين استطاعوا يف ازأخَت الدفع دبصادقة
القمة على قرار يقض بضمان حق "الشعب الصحراوي" يف تقرير ادلصَت واالستقالل يف أقرب اآلجال ،3دفعت بادلغرب إىل
إحداث نوع من التحول يف مرهومو لعدم االضلياز من جهة وجعل ىذه العقيدة يف السياسة اخلارجية أداة للضغط على الغرب من
أجل حثو على التراعل اإلغلايب مع ادلطالب ادلغربية من جهة أخرى 4وبالتايل ربقيق تقارب أعمق وأكثر براغماتية مع الغرب.
ثانيا :تقييم محاوالت المغرب تأسيس اندماج وتعاون إقليمي وجهوي خارج دائرة نفوذ الغرب
من اجلدير بالذكر أن ادلغرب كان سباقا إىل الدعوة إىل التقارب والتعاون والتكتل على ادلستويُت اإلقليم واجلهوي ،وتعود أوىل
ىذه اجملهودات إىل السنوات ازأوىل لالستقالل .فر ماي  1958عقد يف طنجة مؤسبر حبضور جبهة التحرير الوطٍت اجلزائرية
واحلزب الدستوري التونس وذلك من أجل مناقشة إمكانية تأسيس ارباد بلدان ادلغرب العريب هبدف تقوية موقف ىذه الدول يف
العامل والسماح ذلا بلعب دور مالئم يف السياسة الدولية .كما أن زلمد اخلامس كان أول من دعا إىل تأسيس فدرالية بُت بلدان
دول مشال إفريقيا الثالثة ادلوحدة تستدعيها وتربرىا اجلغرافيا والتاريخ واالقتصاد واحلضارة ادلشًتكة.5
وانطالقا من عقيدة ادلغرب يف السياسة اخلارجية حينذاك وادلتمثلة أساسا يف تبٍت خيار عدم االضلياز ومناىضة اإلمربيالية،
استطاع أن يضطلع بأدوار قيادية مهمة على ادلستوى اإلقليم  ،وؽلكن أن نشَت يف ىذا السياق إىل تدخل ادلغرب احلاسم يف أول
نزاع حدودي بُت تونس واجلزائر يف يناير  1963واحتضان مؤسبر وزراء خارجية الدول ادلغاربية يف فرباير  1963هبدف تنسيق
السياسات اخلارجية باإلضافة إىل توقيع اتراقية صداقة وتضامن مع تونس يف مارس  1957والعمل على إدماج احلكومة اجلزائرية

1

ميغيل ىرناندو دي الرامندي ،مرجع سابق ،ص.165 .

3

ميغيل ىرناندو دي الرامندي ،مرجع سابق ،ص.168 .

5

سيدون دايفيد ،مرجع سابق ،ص ص.253-252 .

MAALMI Abdelouhab, op.cit., pp. 766-767.
BERRAMDANE Abdelkhalek, op.cit., p. 171.
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الثورية ادلؤقتة يف سلتلف اذليئات اجلهوية مثل جامعة الدول العربية ورلموعة الدار البيضاء وكذلك ادلنظمات الدولية مثل منظمة
ازأمم ادلتحدة واجملموعة ازأفرو-آسيوية وغَتىا.1
إفريقيا وخالل الرًتة  1962-1958وجد ادلغرب نرسو ضمن دائرة من ادلصاحل ادلشًتكة مع عدد من الدول اليت واجهت سياقا
دوليا واحدا ،وىو ما مسح ذلا كما ىو احلال بالنسبة دلصر عبد الناصر بلعب دور ادلتحدث وادلتزعم دلطالب وطموحات الشعوب
"ادلستضعرة" ويظهر ذلك جليا من خالل خطب ومواقف ادلغرب يف ادلؤسبرات التضامنية اإلفريقية.2
غَت أن ىذه ازأدوار ادلعربة عن نزعة ريادية لدى مغرب ما بعد االستقالل واجهت ربديات ومقاومات متعددة
ادلصادر ،فازأمانة الدائمة للمغرب العريب اليت تأسست عقب مؤسبر طنجة  1958اجتمعت مرتُت قبل هناية  1958مث طواىا
النسيان واجلمعية االستشارية مل زبرج إىل حيز الوجود ،3بل إن ليبيا ادلنسحبة من ىذه اللجنة عربت يف يوليوز  1971عن دعمها
حملاولة اإلطاحة بادللك احلسن الثاين ،4كما وقعت موريتانيا اتراقية سالم مع جبهة البوليساريو سنة  1979واستنكرت حركة عدم
االضلياز ما مس ب"احتالل" ادلغرب للصحراء الغربية ،ويف فرباير  1983مارست اجلزائر وغَتىا من الدول ادلؤيدة جلبهة
البوليساريو ضغوطا مكنت من أن تصَت "اجلمهورية الصحراوية" العضو احلادي واخلمسُت يف منظمة الوحدة اإلفريقية.5
على مستوى آخر مت التأسيس لعدد من التحالرات الثنائية أو الثالثية بُت البلدان احمليطة للمغرب قصد مواجهتو وزلاولة عزلو،
ونذكر ىنا توقيع تونس واجلزائر سنة  1983اتراقية أخوة وتعاون دلدة  20عاما انضمت ذلا فيما بعد موريتانيا ،كما ناقش رؤساء
ليبيا وتونس واجلزائر سنة  1988مشروع اتراق إقليم بعيدا عن ادلغرب أعقب ذلك إعادة فتح احلدود بُت ليبيا وتونس ،ووقعت
ليبيا اتراقُت متصلُت بالتطوير الصناع ويف الشهر التايل وقعت ليبيا وتونس ميثاق تعاون يشكل العالقات السياسية واالقتصادية
والثقافية واخلارجية.6
وقد وصلت السياسة اإلفريقية اليت تبناىا ادلغرب إىل حد هنائ نتيجة أوال عوامل داخلية تتجلى أساسا يف إقالة
حكومة عبد اهلل إبراىيم (ماي  )1960ووفاة زلمد اخلامس (فرباير  )1961وثانيا عوامل خارجية ساعلت يف تراجع الدور
الريادي للمغرب أبرزىا حصول أغلب الدول اإلفريقية على استقالذلا والتركك التدرغل جملموعة الدار البيضاء ابتداء من سنة
 1961وكذلك اندالع النزاع احلدودي ادلسلح بُت ادلغرب واجلزائر يف  1963وأخَتا إنشاء منظمة الوحدة اإلفريقية يف ماي

3

سيدون دايفيد ،مرجع سابق ،ص.253 .

4

المرجع نفسو ،ص.258 .

5

المرجع نفسو ،ص.268 .

6

المرجع نفسو ،ص ص.269،272 .

MAALMI Abdelouhab, op.cit., p. 765.

1

Ibid.

2
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إدريس قسيم

 1963اليت ابتعدت عن اذليكلية الردرالية اليت دافعت عنها رلموعة الدار البيضاء اليت كان يتزعمها ادلغرب واقًتبت من خيار
االرتباط الرضراض الذي فضلتو منروفيا ادلعارضة إىل حد بعيد دلشروع رلموعة الدار البيضاء.1
الخاتمة:
حاولنا من خالل ىذا البحث استكشاف جزء من العالقات الدولية للمغرب خاصة خالل ادلرحلة التأسيسية اليت أعقبت حصولو
على االستقالل ،وذلك باالرتكاز على معطيُت رئيسيُت:
ادلعطى ازأول وىو طبيعة الًتاكم التارؼل الذي حققتو الدولة ادلغربية عرب قرون من عالقاهتا الدولية ،اليت تركزت يف جانب مهم
منها مع الدول الغربية.
ادلعطى الثاين وىو القرب اجلغرايف من أوربا والذي حسم إىل حد بعيد طبيعة ومستوى االرتباط اجليوسياس للمغرب بالغرب.
فبالقدر الذي مثل ادلوقع اجلغرايف للمغرب عنصر قوة يف سياستو اخلارجية ،فإنو يف اآلن نرسو شكل عنصر ارتكاز يف سياسة
استهداف ادلغرب جيوسياسيا.
و وفق ىذه ادلعطيات بات التوجو الغريب يف السياسة اخلارجية ادلغربية ليس خيارا ظرفيا ،ولكنو خاصية بنيوية مستمرة ،والتزام ال
رجعة فيو ،وذلك خلمسة أسباب رئيسية :السبب ازأول وىو أن ىذا االرتباط مت يف إطار صراع بُت القوى اإلمربيالية أوال وبُت
الشرق والغرب ثانيا .السبب الثاين يتمثل يف كونو –أي االرتباط -يتخذ أشكاال اقتصادية واسًتاتيجية وسياسية وثقافية .السبب
الثالث يتجلى يف طبيعة تركيز العالقات الدولية للمغرب أي مع فرنسا وإسبانيا والواليات ادلتحدة ازأمريكية واالرباد ازأوريب.
السبب الرابع وىو أن ىذا االرتباط وإن كان قد مت فرضو يف البداية فإنو ربول إىل توجو ثابت يف السياسة اخلارجية ادلغربية .السبب
اخلامس فقد ساعلت عوامل موضوعية يف تكريس ارتباط ادلغرب جيوسياسية بالغرب ،ويتعلق ازأمر أساسا برشل زلاوالت بناء
ىوية جيوسياسية مستقلة عن دائرة نروذ الغرب خالل السنوات ازأوىل لالستقالل نتيجة عوامل إقليمية ودولية.
قائمة المراجع:
المراجع باللغة العربية
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 .1إبراىيم حركات  ،ادلغرب عرب التاريخ ،اجلزء الثالث ،دار الرشاد احلديثة ،الدار البيضاء.1994 ،
 .2جون ستيرون ،العنف يف كل مكان من حولنا ،ترمجة داود سليمان القرنة وتيسَت نظم خليل ،العبيكان للنشر ،الرياض.
 .3عالل اخلدؽل  ،ادلغرب يف مواجهة التحديات اخلارجية  ،1947-1851أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء.2006 ،
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1
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عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها عمى ثورات الحراك السياسي العربي  : 2011دول المغرب العربي أنموذجا

د .خمفة نصيــــــــــر

عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الحراك السياسي العربي 2011
دول المغرب العربي أنموذجاً
The globalization of national sovereignty and its repercussions on
the revolutions of the Arab political movement 2011
Maghreb countries are a model
د .خلفة نصيـ ـ ـ ـ ــر
أستاذ محاضر في كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة ابن خلدون – تيارت /الجزائر
NASSIRKHALFA@GMAIL.COM
الملخص(باللغة العربية)
تسعى ىذه الدراسة إىل حتليل ودراسة أبعاد العوملة وانعكاساهتا مع الرتكيز علىى عىدة مراى ات دالىة عليمهىا أضمهىا عوىا ا عوملىة السىيادة الوطنيىة
املغاربيىة والىت ت اتعىىي أضيومهىا ووايوومهىىا وختلىي عنمهىا طوعيىاي أو إاى ار اي لنىىاق العد ىد مى ال ىىو  -غى الىىدو  -العامليىة واهعليييىة واحملليىىة وبى وز م اكىىز
تد دة لننع ال ار السياسي احمللي أو الدويل.
إن وتود مثل ىذه الوحد ات حو مش وع العوملة ومواعيلمها ،ىدعع بالاىاحثإ إىل اى ورة الاحىل والون يىأ عى أهطى ىىذه الهىاى ة ،عمهىي مىا
زالىىي ت ى ح أس ىحتلومها وحتىىد اهتا لىىدة علىىى العىىا  ،وبالوحد ىىد علىىى ا ويعىىات والىىدو الىىت ليسىىي ق عىىداد عواىىىا ،كياويعىىات ودو ا نىىوب ،والىىدو
املغاربية تزء م ذلك والت جتد نوسمها اعيوة امليانعة محكاممها ال مه ة.
الكلمات المفتاحية -1:العوملة السياسية -2 ،عوملة السيادة الوطنية -3 ،احل اك السياسي الع يب -4 ،آلية الووكيك وإعادة الرتكيأ.
Abstract
This study seeks to analyze and study the dimensions of globalization and its implications,
with emphasis on several indicators, the most important of which are the issues of the
globalization of the Maghreb national sovereignty, whose importance and function have been
 reduced and abandoned voluntarily or necessarily for the benefit of many non-state powersglobal, regional and local. International.
The existence of such challenges around the globalization project and its effects, leads
researchers to search for and explore the frameworks of this phenomenon. It continues to pose
its questions and challenges sharply to the world, specifically to societies and countries that are
not among its powers, Which finds itself weak in resisting its coercive provisions.
Keywords: 1. Political globalization, 2. Globalization of national sovereignty, 3. Arab political
movement, 4- mechanism of dismantling and re-installation.
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عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها عمى ثورات الحراك السياسي العربي  : 2011دول المغرب العربي أنموذجا

د .خمفة نصيــــــــــر

مقدمة:
لعل م أ ب ز ميمح النسق العوملي ا د د حدوث تغ ات غ مساوعة حتدث على عدة مسىوو ات ،ولعىل أب زىىا علىى اهطىي مىا
ا الدولة الوطنية وسيادهتا ق عا زداد عيو اىرتااط واىندماج الدويل ،وم ال ايعي أن تكون لكل دولة سيادهتا املسو لة على
أرامها وامويكمها احل ة والنيحية الكاملة والسل ة على اعامها وإعلييمها وث واهتا ال ايعية ،عسيادة الدولة م أىم م ومات الدولىة
ال ومية ،أما العوملة عمهي ن يض لذلك دتاماي ،حيل أهنا تلغي احلدود ا غ اعية وت بط اعوناد وث اعىة الدولىة الواحىدة بىدو أخى

ممىا

ردي إىل إاعاف السي ة الو ليد ة للدولة.
دتااىيا مىىع ىىذه الوغى ات ازدادت ق السىنوات امخى ة حكىة عوملىىة العىا الىىت كانىي عاميىىة داميىاي ق كىىل امل احىل الوارخييىىة
املخولوىة و انىدععي ب ىوة مىع املويىة ا د ىدة ،وبشىكل ملحىوظ أصىاح عيمهىا العىا وعىو برسى ع وأعيىق ممىا كىان هونىور أو هوخيىىل،
عكىىل املراى ات واحل ىىامق والو ىىورات تهشى إىل أن احليىىاة املعاصى ة ىىىي اليىىو أكثى عوملىىة والعىىا أكثى انكيااىىا والىىدو أكثى ارتااطىىا

واىعونىىاد ات أكثى انىىدماتا والث اعىىات أكثى انوواحىىا والاشى ة عيومىاي أكثى الونىىاعا وأكثى وعيىاي بانوياممهىىا لكوكىىأ واحىىد مى أي
وعي م اموعات ،وعلى رغم املهاى ات اىحوااتية العنيوة واىنو ادات املش وعة اد العوملة ،عإن تدلية العوملة مازالي مسوي ة
و تووعف أو توااطر و ادو أهنا ل تووعف(.)1
ل د أصاحي الدولة ق العا املعاصى والىت كانىي داميىاي الوحىدة اىرتكاز ىة لكىل النشىاطات وال ى ارات والوشى عات ى د
وحدة اي ااكة م العيعات والوحدات الكث ة ق عا زداد انكيااىا وت اب ىاي ،عىال ارات الىت توخىذ ق عاصىية مى العواصىم
العاملية س عان ما تنوش انوشىاراي سى عاي ق ب يىة العواصىم ،إن ىىذا الو ىور ائامىل الىذي تو اىو العوملىة و الىذي نىأ ق سىيا بى وز
احلكىىم العىىاملي ،والىىذي ووىىي بى وز اىىاكة مى املرسسىىات العامليىىة املرتاب ىىة الىىت توىىم الىىدو واملنهيىىات غى احلكوميىىة والشىكات
العاب ة لل ارات ،وائيحتات الدولية ،كاممم املوحدة سوثي ىا الاعض ليعدىا خ وة ق ال ىق املسىو الي ىو عيىا واحلكومىة العامليىةو
الواحدة والت ىي الاعد امساسي وائدف النمهامي للعوملة.
دتااىىياي مىىع ىىىذه الوحىىوىت املوسىىارعة الىىت تو اىىمها العوملىىة مىىع بدا ىىة ال بىىع امخى مى ال ى ن العشى

والىىت ارتا ىىي بى وز

العد ىىد مى ى اها ىىكاليات والنى ى اعات الداخلي ىىة ق الى ىدو الع بي ىىة كك ىىل ودو املغى ى ب العى ى يب بن ىىوة خاص ىىة لك ىىم موععمه ىىا ا ي ىىو
اسرتتياي ودىىت ىذا املوعع وم اوموو لكل مرث ات اىندماج ق املنهومة ال أمسالية الكونية واملعوملة ،والىت اتوىحي معاملمهىا أكثى
بدءاي م 11ساوي  2001ووصوىي إىل ما بعد ثورات احل اك الع يب ق .2011
إشكالية الدراسة
ق خوىىم املع يىىات السىىاب ة ومىىع النى ورة العومليىىة املوارعيىىة ،والىىت حتيىىل مى املخىىاط ب ىىدر مىىا حتيىىل مى الوى ص ،ومى
السلايات ب در ما حتيل م اهجيابيات ،تهث ماادرة الدو املغاربية ق اجتاه الوحو الليى ايل الىذي ت ىوده عىو العوملىة تىدىي واسىعاي
بإ الدارسإ واملمهويإ ،ع د امه العد د م اىجتاىات وامل اربات الت تهكز على لل مويون عوملة السيادة الوطنية ،وال بط بإ
انعىىدا وتعث ى عيليىىة اهصىىيحات السياسىىية وتىىدو مرا ى اهتا ودور العوامىىل ا ارتيىىة عيمهىىا  -العوملىىة – واملوعل ىىة بالدم طىىة العامليىىة
( )1أحمد ثابت وآخرون ،العولمة وتداعياتيا عمى الوطن العربي ،ط ،02بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية ،2004 ،ص .42
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وأىداعمها والغا ة م وراممها وما ىي امسااب احل ي ية الت دععي هبا ،اي ىذه املع يات ننل إىل إب از معا إاكالية لثناي الت
او تناوئا وعق سيا نه ي و حتليلي ت اي ي م خي اهتابة على السرا املكزي الوايل:
 إلى أي مدى تؤثر العولمة على سيادة الدولة الوطنية في دول المغرب العربي ؟ وكيف تعمل على تغيير وظائفها وأدوارهاالتقليدية في ظل ثورات الحراك العربي 2011؟
ملعا ىة وحتليىل ىىذه اهاىىكالية ،وبغيىة الوصىو إىل حتليىىل عليىي واسىودى من ىىي ،هديكى بلىورة إطىىار نهى ي وعكى ي مى
خي ط ح واهتابة على الوساؤىت الو عية الوالية:
.1

ما امل نود بالعوملة وما ىي عيعومها بالسيادة الوطنية؟

.2

ىل هديكى اعواىار الوغى ات الىت طى أت علىى الدولىة ال وميىة والوطنيىة املغاربيىة بعىد ثىورات احلى اك العى يب  2011مى نوىام

تواعيت العوملة وأثارىا؟
.3

كيىىف هديكى ىندسىىة منهومىىة اسىرتاتياية اسوشى اعية كيىىدخل للوكيىىف مىىع مسىىوادات العوملىىة وحتىىد اهتا ق سىىايل احلوىىاظ

علىى سىيادة الدولىة الوطنيىة وا ى وج مى حالىة العاىز الىددي اطي ق دو املغى ب العى يب؟ ومىىا ىىي اكليىات والسىال الكويلىة بوح يىىق
ذلك؟
فرضية الدراسة:
بنىىاءاي علىىى الوسىىاؤ ال ميسىىي وامسىحتلة الىواردة ق اهاىىكالية آنوىىا ،عإننىىا انومهينىىا إىل صىىياغة ع اىىية توسى ة اىىاملة لعناصى
مواوع الدراسة وتزمياتو على النحو الوايل :
 تؤدي العولمة إلى تفتيت سيادة الدولة الوطنية في دول المغرب العربي بحيث تعمل على تغيير وظائفها وأدوارها
التقليدية لصالح المنظمات اإلقليمية والدولية.
أهمية الدراسة
تكي أضية ىذه الدراسة ق اىسوكشاف العليي واملنمهاي الشامل ،لهاى ة العوملة الكونية العاملية والت ان ل ي موتاهتا
املووالية لوغ ي العا برس ه حتي غ اء اللي الية الغ بية الت كاني ومازالي ق طور الوكو  ،وسعياي منىا ق اىعىرتاب مى أط وحىات
ىىىذه الهىىاى ة وتىىداعياهتا واىطىىيع علىىى اسىرتاتياياهتا وركىىامز عيلمهىىا وةاولىىة دراسىىة انعكاسىىاهتا علىىى السىىيادة الوطنيىىة لىدو من ىىة
املغى ب العى يب ،و ويثىىل ائىىدف العىىا للدراسىىة ق الاحىىل عى امبعىىاد الىىت أخىىذهتا اىىاى ة العوملىىة ق الوكى وامليارسىىة املغاربيىىة والىىت
أصىىاحي تهشىىكل إطىىاراي للكثى مى املشى وعات وامطى واملرسسىىات والنه ىىات الىىت تسىىعى بوسىىامل موعىىددة لوكى

ىيينىىة الغى ب

احلوار ة والسياسية واىعوناد ة ،خاصة ق تاين مشار ع الونيية السياسية واهصيح و الدم طة.
كيا أن الن ص املوتود على مسوو امعيا العليية والاحثية وبالذات ق العلو السياسىية والعيعىات الدوليىة للونىدي
ون ىىد أط وحىىات العوملىىة براىىكائا السياسىىية ،وأغلىىأ الاىىاحثون اليىىو كىىزون علىىى تانىىأ معىىإ ،س ى عان مىىا تواىىاوزىم حتىىو ىىىذه
الهاى ة وكذا الوعيق ق دراسة ح ي ة ما جي ي ،واىل أ سي ود تيىار العوملىة ا ويىع املغىاريب الىذي مىازا ق طىور النيىو ،خاصىة ق
ال ال

ة املمهيينة بربعادىا السياسية واىعوناد ة واىتوياعية ،وعد مت اسوخدا امدوات املنمهاية وامط الوحليلية الوالية:
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ثالثا :األدوات المنهجية واألطر التحليلية للدراسة
.1المنهج المستخدم:كان ىبد م توايف عدة مناى الغ ض منمها الكشف ع احل ي ة العليية ومنمها:
أ-

المنـهج التاريخــي :تكي أضية اسوخدا ىذا املنمه ق ىذه الدراسة لي ىعوناره على س د الورصيل الوارخيي لهاى ة

عوملة السيادة الوطنية وإمنا سعياي منا إىل حتليلمها وتوس ىا ق واععمها الوارخيي عند الوصو إىل مع عة احلاا والونار باملسو ال،
الغ ض م اسوخدا ىذا املنمه ىو دراسة الو ور الوارخيي مىم النه ات وامل اربات الت عا ومها ،وم تمهة ثانية مع عة وتواع
مسار امحداث السياسية الوارخيية الت م ت هبا دو املغ ب الع يب م وراي بو ورات الدولة املغاربية احلد ثة واملعاص ة وصوىي إىل عرتة
ثورات احل اك الع يب الغ ض م ذلك عمهم املشاكل املعاص ة الت تعيشمها ىذه الدو والونار مبا سيكون عليو املسو ال.
ب-

منهج دراسة الحالة :مت اىسوعانة مبنمه دراسة احلالة ك

ة للوعيق ق دراسة واعع اهصيحات السياسية ق الدو

الع بية الت عااي وعع الثورات بدا ة م  2011وكنيوذج للدراسة مت دراسة دو املغ ب الع يب م ىذه املن ة الغ ض م
توايف منمه دراسة احلالة باعوااره واو إىل مجع املعلومات خبنوص احلالة عيد الدراسة وعد اىكوواء بالوصف ا ارتي أو
الهاى ي ،ومعا ة ىذه احلالة م ناحية كوهنا كل مكأ هبدف الوصو إىل تعيييات عليية موعل ة بالوحدة املدروسة وبغ ىا م
الوحدات املوشاهبة.
ج -المنهج المقارن :الذي و على مع عة كيف؟ وملاذا؟ حتدث الهواى  ،م خي م ارنومها مع بعومها الاعض م حيل
أوتو الشاو واىخويف بغ ض الوصو إىل العوامل املسااة لهاى ة ،و ن لق ىذا املنمه م أن تشابو اله وف عد ردي إىل نو
النوياة وبالوايل مت اىسوعانة هبذا املنمه مل ارنة ت ور مسار الوحو الددي اطي ق النهم السياسية املغاربية عييا بينمها وكذا م ارنومها
مع صور الددي اطيات امخ

ومنمها الددي اطيات الغ بية بإس اط امل اربات الونه ة لذلك ،والغ ض م ذلك ىو اسوخيص

الو ورات والوغ ات الت حنلي ئذه الدو سواءاي م الناحية اهجيابية أو م الناحية السلاية.
.2النظريات :مت اىعوياد على العد د م امل اربات و النه ات ومنمها نه ة الواعية والت ئا عدرة خاصة على حتليل نهم ا نوب
عيوماي والنهم السياسية للدو املغاربية خنوصاي ،و أ وا نه ة الوواى الاناءة(ا يعة) تورس ىذه النه ة على ثنامية الووكيك
والرتكيأ ،وأن الوك اىسىرتاتياي امم كىي بنىيغوو ال اىنىة

عىد لد ىو الي ىإ إى بعىا تكىون عيىو الوواىى هعىادة تشىكيلو وعىق

ممهيىىة أم كىىا ق بنىىاء العىىا ا د ىىد ،وكىىذا نه ىىة حتليىىل الىىنهم والىىت تعو ى النهىىا كمهيكىىل مووىىوح وكىىون م ى عىىدة أت ىزاء مرتاب ىىة
وموواعلة مع بعومها الاعض وتورث بالايحتىة الداخليىة وا ارتيىة وذلىك ليسىوي ار والا ىاء ،مى أبى ز موكى ي ىىذه النه ىة فىدو داعيىد
إسوون و. D. EASTON
رابعا:الدراسات السابقة
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دراسة وليد عبد الحي الموسومة بانعكاسات العولمة على الوطن العربي(:)1تناو الااحل ق ىذه الدراسة حتليل

اكثار الت ختلومها العوملة على الوط الع يب ،وان لق الااحل م إاكالية إىل أ سونومهي عيلية الرتابط املوواصل بإ امنسا الت
تو امها العوملة؟ وما ىي اكثار الت ترتكمها ىذه الهاى ة على الووتمهات الوحدو ة والوكاملية الع بية؟ وما ىو أث ىا ق الث اعة ال ومية
بربعادىا املخولوة؟ تكي أضية ىذه الدراسة باعواارىا تهعاجل مواوع العوملة باسوخدا

يوعة م املناى ل ياسمها ق الالدان الع بية

خاصة ق ال الواا الوااح بإ الااحثإ الع ب ق عدد م املرا ات ،وحتد د حايمها وأوزاهنا ،وعلى ال غم م معا ة ىذه
الدراسة ت ااي لكل الدو الع بية دون حالة بعينمها وعلى ال غم م اىخويف الوااح للاناء ا ويعي واملرسسي بإ بلد ع يب
وآخ ودراسة أث ىذه الهاى ة بكل أاكائا اىعوناد ة والث اعية والسياسية إى أهنا تا ى دراسة ئا أضيمها ا اصة ق ال غياب
مناعشة املناى الت على أساسمها وم عياس العوملة.


دراسة وداد غزالني الموسومة ب والعولمة واإلرهاب الدولي بين آلية التفكيك والتركيب:)2(.تناولي ىذه الدراسة

إاكالية إىل أي مد هديك اعواار اهرىاب الدويل احلايل ىو وسيلة وأداة م أدوات العوملة ،تعيد م خيئا ىذه امخ ة صياغة
املنهومة الدولية بإ عاز م الوى ات املوحدة امم كية ق سياسومها الووكيكية الانامية ئذا النها لوك

مكانومها ووازعمها

اهم اطوري؟
العنوي على النعيد الدويل إحد
تن لق ىذه الدراسة م ع اية أن العوملة عد نواي عنمها تناعوات ،تعلي م العيل ه

نواماو احلويية ،كيا أن ع ن اهرىاب الدويل با ويعات الع بية اهسيمية ،نم ع أط وحة الن اع احلواري احلويي ،توواعق ىذه
الدراسة -الونل ال ابع -مع وتمهة نه الااحل ق أن توايف اهرىاب الدويل املوناعد ريت كورعة تنهييية ،حتاو م خيئا
الوى ات املوحدة امم كية توكيك امنهية املعاد ة ىسرتاتيايومها ،وإعادة تكيامها مبا وواعق ومناحلمها ،كان م أىداف ىذه
الدراسة الاحل بنورة خاصة على مويون عوملة اهرىاب كرداة تواَف م ط ف أم كا هعادة الاناء ا يو إسرتاتياي ،وللووازن
النسيب بإ ىاتإ الهاى تإ.
خامســا :تقســيمات الدراســة عامىىي الدراسىىة علىىى خ ىىة لثيىىة ملعا ىىة املواىىوع بدا ىىة مب دمىىة إىل اسىىونواتات للدراسىىة ،وعسىىيي
الدراسة إىل أربعة ةاور أساسية ىي كالوايل:
احملى ىىور امو حتى ىىي عنوان:امل اربى ىىات النه ى ىىة وامط ى ى املع عيى ىىة ق دراسى ىىة اى ىىاى يت العوملى ىىة والسى ىىيادة وعيى ىىو مت بلى ىىورة وتنى ىىاو املوى ىىاىيم
واملن لحات العليية واىت امية ملن لحي العوملىة والسىيادة ،م معا ىة و توكيىك إاىكالية العيعىة بىإ العوملىة والسىيادة ،أمىا احملىور
الثاو عكىان حتىي عنىوان مكانىة سىيادة الدولىة الوطنيىة ق اىل العوملىة ،أمىا احملىور الثالىل عكىان موسىو بعنىوان ميمىح عوملىة السىيادة
الوطنية املغاربية بإ آلية الووكيك وإعادة الرتكيأ أما احملور ال ابع وامخ عكان بعنوان ىو إعىادة ىندسىة السىيادة الوطنيىة املغاربيىة
كيدخل للوكيف مع مسوادات العوملة.

( )1وليد عبد الحي ،إنعكاسات العولمة عمى الوطن العربي ،قطر:الدوحة ،مركز الجزيرة لمدراسات.2011 ،
()2

وداد غزالني" ،العولمة واإلرىاب الدولي بين آلية التفكيك والتركيب" ،رسالة دكتوراه ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،كمية الحقوق والعموم السياسية.2010 -2009 ،
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وق النمها ة أوردنا خالصة واستنتاجات ملا توصلنا إليو ق إطار تناولنا لليواوع ،أمجلنا عيمها أىم نوام الاحل والوحليل
لواكالية ةل الدراسة ،م عدمنا توصيات واعرتاحات نعو د أهنا سوهساىم ق إث اء ح ل العلو السياسية خاصة بالدو املغاربية.

المحور األول :العولمة والسيادة الوطنية ..دراسة في المقاربات النظرية واألطر المعرفية

مى امضيىة مبىا كىىان ق ىىذه الدراسىة تع ىىف وحتد ىد موىيون املوىاىيم إت اميىاي والىذي هيزمنىا علىىى اموىداد ةىاور الاحىىل،

وىذا هبدف توحيد معانيمها وعمهيمها اي سيا لثنا ،وأىم تلك املن لحات ما لي:

أوال :مفهوم العولمة:Globalizationل د انوش ق السنوات امخ ة اسوخدا كلية العوملة)*( ق ا اب السياسىي ال مسىي
وامكادديي ،ولك م النادر أن فد تع وات دعي ة و وااحة لليومهو  ،وكث ا ما تادو العوملة على أهنا تعين أاياء خمولوة وموعددة
ق الوعىي ذاتىىو ،وكيىا يحى "الكـ

هالســماير"  ،Axel Hulsemeyerتزخى أدبيىىات العلىو السياسىىية بكىم كاى مى

الوع وات السياسية واىعوناد ة والث اعية للعوملة والت تكز على اواى خمولوة .1عوعين العولمة السياسية جتسيد لسعي بعض ال و
املعوملىىة هاىىواء العامليىىة والوعيىىيم واىنوشىىار والواش ى علىىى ال ىىيم السياسىىية اللي اليىىة واىعونىىاد ة ال أمساليىىة امل تا ىىة ب ىىيم ا نوصىىية
احلوىىار ة الغ بيىىة ،مىىع إعىىادة تع ىىف ةوىىو ال ىىيم العامليىىة السياسىىية الىىت هديكى عاوئىىا إراد ىاي مثىىل عىىيم الددي اطيىىة والك امىىة اهنسىىانية
واحل ات الو د ة وا ياعية وح و اهنسان والشعوب ،كيا تهع عنمها يوعة م املن لحات امل اع ة مثل ال و برتاتع أوونهاية

الدولة الوطنيةو وونهاية السوق الوطنيةو وونهاية الهوية الوطنيةو الني ية )2(.إذا كز الاعد السياسي للعوملة على اهجتاه املوواصل
و تعدد ة تلعأ عيمها املنهيات الدولية دوراي رميسياي لوشكيل بنية عاب ة لل وميات وامهور ااكة م املنهيات غ احلكومية احمللية

والدوليىة الىت ته اعىأ عيىل احلكومىات وتىوث عيىو (3).كيىا إخوزلىي الااحثىة ونيفـين مسـعد" معى العوملىة السياسىية ،برهنىا انومهىاء دولىة
ال عاىية ،وحتو الدولة إىل دولة تناعسية ،وعد أع غي الدولة م مومهوممها امساسي ،م دولة رعو ة ،ت و على رعا ة كاعة أبناممها،
وتىىوع كىىل وسىىامل العىىيهل الك ى ئىىم ،ولك ى النه ى ة عىىد تغى ت مىىع دخىىو العوملىىة وترث ىىىا ق كاعىىة منىىاحي احليىىاة وتوانىىأ الدولىىة
الوطنيىىة ،عوخلىىي الدولىىة ع ى تلىىك امىىىداف ،لوح يىىق املنىىاق اىعونىىاد ة والسياسىىية ،وتنويىىذ السياسىىات العامليىىة للحىىا بكىىأ
احلوارة.

()4

أما العولمة االقتصادية عوش إىل جتاوز مسوو النشىاط اىعونىادي حىدود الدولىة ال وميىة ،عىاهدارة اىعونىاد ة ،وصىنع
ال ى ار اىعونىادي ،وعى ارات اهنوىىاج والووز ىع والوسىو ق ىوم تنهييمهىىا علىى مسىوو عىىاملي ،اممى الىذي ح َىد مى عىدرة الدولىة ال وميىىة
على الوحكم ق تنهيم امنش ة اىعوناد ة ،وتعل حت يق ال عاه الوطين معويدا بشكل كا على السو الدولية ،عحاى الزاو ىة ق
العوملة اىعوناد ة ىو النيو املوزا د للوعاميت واملعاميت والعيعات الونهييية الت توااوز احلدود ال ومية.
)*(

تعني "العولمة" لغويا أن تخمع عمى الشيئ صفة العالمية من حيث شمولو وآثاره وتطبيقاتو.أنظر في ىذا الصدد :إسحاق الفرحان ،إنعكاسات العولمة السياسية

والثقافية عمى العالم العربي ،عمان :مركز دراسات الشرق األوسط ،2001 ،ص .29

( )1عبد اهلل بن جبر العتيبي" ،العولمة وسيادة الدولة الوطنية" ،المجمة العربية لمعموم السياسية ،عدد  (23صيف ،)2009ص.81
()2

قاسم حجاج" ،التنشئة السياسية في الجزائر في ظل العولمة:بعض أعراض األزمة ومستمزمات االنفراج" ،مجمة الباحث ،عدد  ،2003 ،2ص .80

()4

أشرف غالب أبو صالحة "،تأثير العولمة السياسية عمى الوطن العربي ،"2011-1991رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،2012-2011،ص .62

Moghadam,V.M, Globalizing Women: Transnational Feminist Networks , Baltimor: The Johns Hopkins University,2005,
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أمــا العولمــة الثقافيــة عمهىىي هنا ىىة اى ىىدولوتيا(*) وىىىي املاىىدأ الىىذي تىىزعم ث اعىىة العوملىىة لو ىىد نوسىىمها ق مواتمهىىة الث اعىىات
امخ ى ى

على ىىى أسى ىىاس أهنى ىىا ى حتيى ىىل إ ى ىىد ولوتيا ولى ىىي ئى ىىا خنى ىىم إ ى ىىد ولوتي ،باعواى ىىار أن الزمى ىىان واملكى ىىان صى ىىارا خى ىىاليإ م ى ى

اى دلوتيا)1(.كيا ط حو وعوكو اماو ق كوابو وهنا ة الوار خو ،أي موت اه د ولوتيا وهنا ة الوار خ ،بعد انونار اللي اليىة وصى ورهتا
كح ي ة غ خمولف عليمها.
مى خىىي الوعىىار ف السىىاب ة ديكى أن نسوشىىف تع وىاي إت اميىاي ملنى لح العوملىىة عىىيهيك إعواارىىىا برهنىىا":حقبــة تاريخيــة"
والعولم ــة باعتباره ــا كتجلي ــات لظ ــواهر سياس ــية واقتص ــادية وثقافي ــة ح ــارية" والعولم ــة "باعتباره ــا انتص ــاراً للق ــي الغربي ــة
األمريكية" والعولمة باعتبارها "قوة إجتماعية وتكنولوجية" .كـل هـ ا التعريفـات ينمكـن أن تكـون أحـد المكونـات األساسـية
لتعريف واحد جامع للعولمة"

ثانيــا:مفهوم الســيادة:كليىىة السىىيادة لغىىة ئىىا أصىىل ق اليتينيىىة الكيسىىيكيةو"Superusوتعىىين احلىىق امل لىىق ق ممارسىىة السىىل ة
السياسىىية دسىىوور اي وعوىىامياي ،وتهعو ى "معاهــدة وســتفاليا"( )1648-1618منىىدر سىىيادة الدولىىة ال وميىىة احلد ثىىة ،ع ىىد حىىددت
يوعة م املاادئ وال واعد الت تشكل ق يلمها أساس املنهومة الدولية املعاص ة وىي:2

-

أن لكل دولة إعليياي ةدد املعا ووااح احلدود هدتارس داخلو مزاعيمها ق السل ة ،وىنا فد واونوف"( )Onufىو

أن الوع وات الشامعة للسيادة مبعناىا الوسووايل ى حتيل إىل يوعة سياسية – اتوياعية هبذا الشكل(اكل الدولة ال ومية) ولك
إىل اهعليم الذي وم داخلو منح السل ة السياد ة لل يادة السياسية.
-

تكىون السىىيادة داخىل ىىىذه احلىىدود اهعليييىة الثابوىىة واحملىىددة مى حىىق الدولىة ،أي أن للحكومىىة السىىيادة امل ل ىة وئىىا احلىىق

احلن ي والكامل ق احلكم ،وىي هدتثل املندر النمهامي للسل ة ال انونية والسياسية على ىذا اهعليم.
-

اىسو ي  ،و عين أن للدولة احلق ق إدارة اروهنا الداخلية وا ارتية بال

ة الت ت اىا مناسىاة دون أي تىدخل خىارتي

أو سي ة خارتية.
ثانيا:عولمة السيادة الوطنية
ل ىىد كانىىي السياسىىة أحىىد أب ى ز اىخوناصىىات للدولىىة ال وميىىة الىىت كانىىي متىىا طو لىىة اليعىىأ امعىىو علىىى املس ى ح
السياسي ،ولكنمها اليو بوعل العوملة وتداعياهتا توع ض ملناعسة اد دة م الشكات املوعىددة ا نسىيات ،مجاعىات الوىغط العامليىة،
وسىىامل اهعىىي واىتنىىا  ،الى أي العىىا  ،املنهيىىات غى احلكوميىىة ،املرسسىىات الد نيىىة ،ونوياىىة ئىىذا أصىىاح ارتاىىاط السياسىىة با ىىا
احمللي للدولة ال ومية بعيداي ع الودخيت ا ارتية ،أعل ععالية وترث اي بوعل اىجتاه املوزا د وو عا بىي حىدودو ،اممى الىذي عىوح
(*)

إن مصطمح "اإليدولوجيا"عمى الرغم من كل أنواع المبس المحيطة بو ،يؤدي وظيفة ليست في صالح العولمة ،وذلك إلن العولمة تنطوي – بل تتبنى وتنشر

إيديولوجيا معينة من عناصرىا األساسية محاربة الذاكرة الوطنية والتاريخ والوعي بالتفاوت الطبقي وباالنتماء الوطني والقومي ،وبالتالي الوعي اإليديولوجي ،وىذا كمو

يتناقض مع العولمة.لمزيد من اإلطالع أنظر:محمد عبد الجابري " ،العولمة واليوية الثقافية :تقييم نقدي لممارسات العولمة في المجال الثقافي" ،في :السيد ياسين،
العرب والعولمة ،ط ،4.بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية ،2010 ،ص .87

(1

)برىان غميون وسمير أمين ،ثقافة العولمة وعولمة الثقافة:حوارات لقرن جديد ،دمشق:دار الفكر المعاصر ،1999،ص .35

()2

عبد القادر تومي ،العولمة فمسفتها ،مظاهرها ،تأثيراتها ،الجزائر:دار ىومة ،2009 ،ص ص .129 ،128
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الااب واسعاي هعادة النه ق السيادة ،عالدولة(الوطنية/القومية) ىي ن يض العوملة ،ق ىذا السيا

د .خمفة نصيــــــــــر

كالوس أوف" Klaos

 "Awefأن أدبيات العيعات الدولية املعاص ة تن وي على تد حاد بإ مدارس ثيث ق حتليل إنعكاسات العوملة على سيادة
الدولة الوطنية نوتزىا كيا لي(:)1
 -1المدرسة الكالسيكية:ت

ىذه املدرسة أن كل ما ععلوو العوملة ىي أهنا غ َ ت م طايعة وايوة الدولة.

 -2مدرسة العولمة:ت ىذه املدرسة الت ودىا اللي اليون ا دد أن الوحو الودرجيي للعيعات الدولية م منهورىا النو ي إىل
منهورىىىا غى النىىو ي نوياىىة الوىىداخل املوواصىىل ق املنىىاق املشىىرتكة ،سىىي ود ق خادتىىة امل ىىاف إىل تغلىىأ توانىىأ املنىىاق املشىىرتكة
على املناق املوعاراة والت م بينمها الواا نات ال ومية.
 -3مدرسة التغير في سوسيولوجيا الدولة:ت ىذه املدرسة الوك ة الت هع عنمها "هابرمارسو أن الوحو ال مي ىو ق العيعة
بإ الدولة وا ويع ،عالدولة كيا تنورىا الويلسوف امملاووهيجل" توحو تدرجيياي إىل د مكان وم إعامة (،)Location
ع د أدت العوملة إىل عسخ الدولة ع اممة.
م ى خىىي املع يىىات السىىاب ة ووىىح ب ىرن العوملىىة عيلىىي علىىى ت لىىيص عاعليىىة الدولىىة أو ت ليىىل دورىىىا ،وإعواىىار الش ىكات
املوعىىددة ا نسىىيات واملنهيىىات العامليىىة اى كاي للدولىىة ق صىىنع ع اراهتىىا السياسىىية ،وىىىذا عىىين أن ماىىدأ السىىيادة آخىىذ بالو كىىل نوياىىة
عيعىات الىدو عييىا بينمهىا ق خمولىف ىاىت احليىاة ،وتهنىاح ح ىة الىدو لسىأ مشىيحتومها ناعنىة ،لىذا عالعوملىة تعىينون يي لسىل ة
الدولة واخوناصاهتا إىل مرسسات عاملية تووىل تسي العا وتوتيمهو ،وىي بذلك حتل ةل الدولة وهتيي عليمهاو.

()2

ثالثا:الحراك السياسي
ى زا الساا دام ا حو إمكانية إجياد تع ف ملومهو احل اك السياسي ،وذلك انو وداخل مع غ ه م املواىيم امخ
ذات العيعة مثل الوح ر السياسي ،والوغي السياسي ،والوحو الددي اطي ،واحل اك اىتوياعي ،والوعاحتة اىتوياعية ،ولذلك عي
النعوبة مبا كان أن فد تع وا وااحا موو ا عليو بإ الااحثإ ملومهو احل اك السياسي 3.هسوخد من لح احل اك ق أدبيات علىم
اىتويىىاع بوغى الواىىع اىتويىىاعي أو ال ا ىىي لشىىخص أو عحتىىة ،إمىىا ق إطىىار ال ا ىىة اىتوياعيىىة ذاهتىىا ،أو انو ائىىا سىواء إىل طا ىىة
اتوياعيىىة أعلىىى أ إىل طا ىىة اتوياعيىىة ادو ،بينيىىا ق أدبيىىات علىىم السياسىىة م ى النىىعأ ت ايىىق من ى لح احل ى اك السياسىىي تاعىىا
للحكات السياسي ة ،عاجتاىات احل اك السياسي أكث تع يدا ،توم على صورة اع ب ما تكون للسلم الناعد إىل أعلى.4
هديك تع ف احل اك السياسي برنو اىنو ا صعوداي أو ىاوطاي م موعع إىل أخ على سىلم الوىدرج السياسىي الىذي واىح
توز ىىع ال ىىوة السياس ىىية ق ا وي ىىع ،ومبعى ى آخى ى

ن ىىد ب ىىاحل اك السياس ىىي ت ىىرث

يوع ىىة مى ى امعى ى اد وا ياع ىىات ق حك ىىة النه ىىا

السياسىىي ،وىىىذه الونهييىىات تشىىكل تىىزءا مى النهىىا السياسىىي ق بعىىده اممشىىل ،و لىىي اى ط أن كىىون الوغى النىىات عى احلى اك
( )1وليد عبد الحي ،انعكاسات العولمة عمى الوطن العربي ،قطر:الدوحة ،مركز الجزيرة لمدراسات ،2011 ،ص.37
( )2عالء زىير ،العولمة والمجتمع ،عمان ،األردن:دار الحامد لمنشر والتوزيع ،2007 ،ص .58

()3

عمي الزعبي ،السياسات التنموية وتحديات الحراك السياسي في العالم العربي :حالة الكويت ،الكويت:مركز دراسات الخميج والجزيرة العربية ،مايو ،2015

ص.27
()4

مناور عبد اللطيف العتيبي"،الحراك السياسي وأثره على االستقرار السياسي في دولة الكويت ،"6006-6002رسالة ماجستير ،جامعة الشرق
األوسط ،كلية اآلداب والعلوم ،6002 ،ص.01
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السياسىىي س ى

د .خمفة نصيــــــــــر

ىىو امعوىىل ،ععلىىى سىىايل املثىىا عىىان احل ى اك السياسىىي النىىات ع ى رغاىىة أو توتىىو م ى عا ىل السىىل ة السياسىىية عىىد

تويخض عنو أمناط خمولوة م الن اع سولز إلية تواط إ اعو.1
كذلك هش مومهو احل اك السياسي إىل تلك احلالة م ا يود والودىور الت ع اي على املث وإ والويارات وا ياعىات
وال و السياسية املخولوة -باعواارىا دتثل العناص امكث وعيا وحيو ة ق ا ويع السياسي ،وامكث عدرة على الو د واحلكة -أن
توح ى ك وت ىىد بعىىض ال ى ؤ والونىىورات الاد لىىة وامليكنىىة ،ولىىي للخ ى وج م ى حالىىة اىخونىىا أو ا يىىود ىىىذه ،وإمنىىا هن ىىاذ اممىىة
وانوشائا م حالة اليرس والوياع إىل آعا الو د وال عي واحرتا ح و اهنسان ،ق عن ى وعي عيو للوخىاذ أو ا يىود ،ومى
م ع ض الوغي احل ي ي أو الوحو الددي اطي العييق ولي الشكلي ،واحلى اك هبىذا املعى ووىي تنىاعد امل الىأ ،ولكنىو خيولىف
ق الوعىي نوسىىو عى حىىاىت الوعاحتىىة السياسىية واىتوياعيىىة ،مى حيىىل أن احلى اك السياسىىي ى تاط بهى ف اسىىوثنامي جيعىىل لىىو معى
خاصاي(.)2
رابعا :مفهوم الثورة
إن الثىىورة مومهىىو سىىوخلص م ى الواععىىة الوارخييىىة ،وأحيانىىا تكىىون الثىىورة عك ى ة أو مش ى وعا سىىاق الوىىار خ ،إذن الثىىورة ىىىي
حنىىيلة تواعىىل تىىديل بىىإ اىسىىو اء والورمىىل الوكى ي مى تمهىىة ،وبىىإ امليارسىىة والوعىىل مى تمهىىة أخى  ،ول ىىد اىىمهد مومهىىو الثىىورة
حتوىت عد دة اكوساوو معاو موواع ة ،عي دىلوو علىى عىودة الشىيء إىل أصىلو ،إىل الدىلىة علىى معى الوحىو املوىاتع م معى
ال يعىىة وإعىىادة الورسىىي  ،و عىىين ق الونىىور الليى ايل ترسىىي ا مهىىاز السياسىىي ،مبىىا وىىي ح ىىو الوى د واحل ىىات العامىىة ،ق حىىإ
ت وىىي إعىىادة الانىىاء ق الونىىور املاركسىىي ،سىىي ة ال ا ىىة العاملىىة علىىى أتمهىىزة احلكىىم ،دتمهيىىدا هلغىىاء مرسسىىة الدولىىة ،و ا ىىى مع ىىى
ال يعة طاغيا على دىلة املومهو  ،كيا

ع نسوا ااتليو ق عولو:حتول كلية ثورة تارخييا على مع ال يعة ،وىذا ىو املع الدارج

للو ى حالي ىىا..وق رح ىىاب ىىىذا الون ىىور ،ترسس ىىي عك ى ة الثىىورة م ى وأعيط ىىونو إىل وماوتس ىىي تون ى و م ى ورا وب وبس ىىا و ووم ىىاك و
ووت وسكيو.و وع وتو مون وو ملومهو الثورة ثيث م احل أساسية(:)3
أ -المرحلة األولى تداعي النها ال ىامم وةاولىة ال ىع معىو ،وعىد كىون ىىذا النهىا ال ىامم نهامىاي سياسىياي ،ومويىثيي ق مرسسىات
ا مهىىاز احلىىاكم ق الدولىىة ،أو نهام ىاي اتوياعي ىاي اعونىىاد اي ،مويىىثيي ق ط ى توز ىىع الثىىورة وتنهىىيم عيعىىات اهنوىىاج ،أو نهامىىا عييي ىاي
مواسىىداي ق مجلىىة ال واعىىد السىىلوكية الىىت توتىىو سىىلوك امعى اد داخىىل ا يوعىىة ،أو نهامىاي مع عيىاي معى اي عى الونىىورات الىىت حتىىدد عمهىىم
اهنسىىان لناىىياء وال ايعىىة والكىىون وعيعوىىو هبىىا اىىي نسىىق عليىىي أو علسىىوي معىىإ ،و ان عى َىد الكثى ون الواتمهىىة السياسىىية -مي
واعع -امامه وامكث تعا ا ع عساد النها اىتوياعي واىعونادي و ال ييي.وعد لار النهىا املوىداعي ق حىا ااىوداد أزموىو،
إىل إت اء بعض الوعد يت حتي عنوان اهصيح ،إى أن ذلك عد رت عو ال عض ،عيمهيىع ل يىا الثىورة ،لوكىون حىدثا منىححا
للخلل الانيوي للنها .
()1

()4

علي الزعبي ،مرجع سابق ،ص.61

()2

المرجع السابق الذكر ،ص .29

( )4

المرجع نفسو ،ص.4

(  )3مرشد القبي ،قراءة في قراءات الثورة التونسية ،الدوحة:المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،تشرين األول/اكتوبر ،2011ص.3
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ب -المرحلة الثانية ععنواهنا ال مي :والغليان الثوري و ارادة الوغي و ،وئذه امل حلة مسات تهمه ق الغالأ موداخلة ومى أضمهىا أن
الوعل الثوري ىو تغي تذري راد كايل ،ندعع إىل ت و ض ما ىو عامم-سياسيا كان أو اتوياعيا أو اعوناد ا -وىدمو ىدماي تاماي.
ج -المرحلة الثالثة عمهي عيا الثورات ،عمهي م حلة الورسي وإعادة الاناء ،عالثورة تو لع داميا إىل بناء هن تد ىد للحيىاة خيولىف
دتا اىخويف عيا كان سامداي ،و ركد وع انسوا عور يوو ذلك بال و :وإن احلدث الثوري م و انوااره ،لأ احلالة الساب ة م
ال اع إىل ال ية ،و رس أسلوباي تد دا للنشاط الوارخيي الذي

سال ق تدو أعيا ذلك املوعف ،وتووح بعض معا ىذا

النمه  ،ق الشعارات الت ت ععمها ا ياى ق م حلة الغليان الثوري.
المحور الثاني:مكانة سيادة الدولة الوطنية في ظل العولمة
توع ى ض الدولىىة ال وميىىة احلد ثىىة ق اىىوء الو ىىورات الىىت أحىىدثومها العوملىىة إىل الىىزوا بىىدىي م ى ب اممهىىا ،وىىىذه الو ىىورات هدتثىىل
الوكويت واملنهيات عاب ة ال ومية وعو ال ومية ،و و لأ م الدولة الداخلة ق الوكويت الونىاز عى سىيادهتا ،كيىا أن كثى مى
ال و العاملية جتاىلي ق سلوكياهتا سيادة الدو امعل منمها ،وم اممثلة الوااحة على ذلك تدخل صندو الن د الدويل ق رسم
السياسات املالية للدو املد نة واها اف على تنويذىا )1(.دتاايا مع ىذا السيا ديك اعواار العوملة عاارة ع وعملية" تسعى إىل
تذو أ احلدود بإ الدو وتعز ز مومهىو "الالقليميـة"( )Deterritialisationوإعىادة صىياغة خ ىة العىا ليىل ى اىدو
العا م سياي إىل أعاليم موييزة تونل بينمها حدود إعلييية ،و والى م خي ما لي(:)2
أ  -كعملية تراجع للعوامل الزمكانية:ق كواب رامد ع العوملة والتحوالت العالميةو ،هركد و دافيد هيلدو وآخ ون على الن اش

املىىرم وبمــوت الجغرافيــاو ىىىذا املومهىىو الىىذي طىىوره عىىا املسىىو اليات امم كىىي والفــن طــوفلر"( (AlvenTovlerق مرلوىىو
"صدمة المستقبل" و ند بو الدىلة على إن اع إنسان ىذا العن ع تذوره املكانية ،وع مييد وطنو وبلىده وإعلييىو بسى عة
م ارنة مع امتيا املااية.
ب  -كعملية تكثيف التفاعالت الدولية :تعين العوملة ىنا عيلية إزد اد كثاعة العيعات بإ ا ويعات على املسىوو العىاملي وطى ح
عك ة "تدويل"( )Internationalisationالعيعات والوواعيت
ج – كعمليـة للتوحيــد الكـوني وتراجــع الخصوصـية:حيىىل تسىعى إىل حت يىىق الوحىدة الكونيىة باعواىىار أن العىا ع ىىة كونيىة صىىغ ة
حسىأ تعاى ومرشـال ماكلوهـان" عى ط ىق كثاعىة إنو ىا املعلومىات باسىوخدا الوكنولوتيىا ووسىامل اهتنىا احلد ثىة ،وعلىى وتىىو
ا نوص ااكة املعلومات العاملية -اهنرتنات -باهااعة إىل توحيد املعا وال يم وخمولف النهم ا ويعية على املسوو العاملي.

()1
()2

( )3

ىانتش ميرفارتين" ،فخ العولمة" ،ترجمة عدنان عباس عمي ،مجمة عالم المعرفة،عدد  ،1998 ،10ص.135

ورويككك مككوراي ،جغرافيــات العولمــة:قراءة فــي تحــديات العولمــة ااقتصــادية والسياســية والثقافيــة ،ترجمككة سككعيد منتككاق ،سمسككمة عككالم المعرفككة ،عككدد  ،397فيفككري

 ،2013ص.21

Held David,Global Transformation:Politics Econmice and Culture,Cambridg:polity press, 1999, p 16.
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وق اىوء مىا أوتدتىىو العوملىة مى توىاعيت ومسىىوادات وأطى ونهىىم سياسىية وحياتيىىة معلوماتيىة واعونىىاد ة ،فىد أن مومهىىو
الس ىىيادة آخ ىىذ ق الويا ىىي وى ون ى اممى ى عل ىىى ما ىىادئ وأس ى ا غ اعي ىىا السياس ىىية ب ىىل تع ىىداه إىل ا غ اعي ىىة نوس ىىمها وعل ىىى ح ىىد
تعا "بول فيريليوو:

إننا نشهد اآلن نهاية الجغرافية حيث المكان منعزل والوطن مستقل وال ثقافة محصنة إننا ننتقل مع العولمة
بتقنياتها وعملياتها من ف اء آلخر وننتقل من اإلنتاج الميكانيكي إلى اإلنتـاج اإللكترونـي ومـن المـوارد الثقيلـة إلـى
الموارد الناعمة ومن إدارة األشياء إلى إدارة المعلومات.

()1

إن املراى ات العد ىىدة تهشى إىل الرتاتىىع الكاى ق سىىيادة الدولىىة ال وميىىة وسىىل اهتا تعىىل الكثى مى الكوىىاب ق الشىىيا
وا نوب هرمنون بوك ة تياي الدولة بوعل العوملة ،وفجالل أمينو مثيي رغم إاارتو إىل ااى ة الوغي املسوي لواامف الدولة على

م العنور هر د ق حتليلو ع اية اخوواء الدولىة ملنىلحة الشىكات موعىددة ا نسىية وأكىد أن العوملىة وإن كانىي تىرث ق السياسىات
اهعوناد ة للدولة ،ولكنمها ى جتعل الدولة عاتزة ع أداء واامومها امساسية.)2(.

تووىىي العوملىىة إذاي معى إلغىىاء حىىدود الدولىىة ال وميىىة ق ا ىىا اهعونىىادي وتى ك اممىىور توحى ك ق ىىىذا ا ىىا عى العىىا
عالعوملة كيا و "صادق جالل العظ " ىي عا م دون دولة ونها

وىز علىى الدولىة واممىة والىوط  ،و ىردي إىل إزالىة الدولىة

الوطنية لووحو إىل تمهاز ى ديلك وى اعأ وى واتو )3(.وبذلك تكون سيادة الدولة عد تع اي للخ  ،وتوع ض سيادة الدولىة
إىل ا

أ واي ق حا حدوث غزو خارتي أو دت د داخلي وتكون الدولة غ عادرة على دعىع الغىزو أو عيىع الويى د عنىدىا تكىون

الدولة عد هالي أو ع دت سيادهتا.

()4

المحور الثالث :مالمح عولمة السيادة الوطنية المغاربية بين آلية التفكيك وإعادة التركيب
ل ىد أعى زت عوملىىة السىىيادة الوطنيىة لىىدو املغى ب العى يب مىىا هعى ف مبىىرز الدولىىة الوطنيىىة علىى حىىد تعاى العىىا اهتويىىاعي

امم كي "دانيال بل ) ) Danial bellوالذي نو ق عاارتو املشمهورةوالدولة أصاحي أصغ مى أن توعامىل مىع املشىكيت
الك

(اهعوناد العاملي ،الودىور الاي حتي ،املخدرات ،اهرىاب) وأك م أن توعامل بوعالية مع املشكيت النغ و.

أوال  -أزمة الدولة الوطنية:ل د جتسدت أزمة الدولة املغاربية بإ الوخلي ع الواامف النغ

()5

والوشل ق أداء الواامف الكى

وىذا أع ز عوتان حتين ةلمها بشكل تدرجيي ،عوي الواامف النىغ

أصىاحي مرسسىات ا ويىع املىدو ومرسسىات الونىوع الث ىاق

حتىىل ةىىل الدولىىة ،بينيىىا دتاىىىي وايوىىة الدولىىة ق ىىا املمهيىىات الكى

مىىع املرسسىىات الدوليىىة والشىكات العىىاب ة لل وميىىات دمىىة

النها ال أمسايل ى دمة املناق ال ومية ،وىنا توساو الدو الك

والنغ (.)6عااسوثناء بعض الدو النامية ال ليلة الت دتكني

()1

ورويك موري ،مرجع سابق ،ص .116

()3

المرجع نفسو ،ص ص.62 ،61 ،

()2

عبد المنعم عبد الوىاب وصبري الييتي ،الجغرافيا السياسية ،بغداد( ،د.ن) ،1989 ،ص .18

()4

أنظ ككر ف ككي ى ككذا الموض ككوع ،ض ككياء ال ككدين س ككاردار" ،أمريك ككا ى ككي الع ككالم والع ككالم ى ككو أمريك ككا" ،مجم ــة نـــوون ا وســـط،ع ككدد ،2002 ،55ص .41ارج ككع ف ككي ذل ككك

أيضا:وزولتان غروسمان" ،قرن من التدخالت العسكرية األمريكية" ،نوون ا وسط ،عدد  ،1988 ،33ص.71
()6

Ostry Sylivia, Globalization and Sovereignty,J.R Mallory Annual Lecture: Mc Gill University .p1.

()5

وليد عبد الحي ،مرجع سابق ،ص.155
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م تكس أ غي الوخلف ،وحت يق مسوو ات عالية م الونيية ق خمولف أبعادىا مثل النيور امسيو ة .)1(،وتلك الت تس خب ى
ثابوة للحا هبذا الكىأ ،عىإن غالايىة ىىذه الىدو الناميىة تعرتاىمها صىعوبات كثى ة وحىادة جتعلمهىا أكثى ع اىة للثىار السىلاية للعوملىة
الىىت هتىىددىا باههنيىىار والووكىىك ،أع ى زت ىىىذه الوحىىوىت العومليىىة ا د ىىدة أاىىكا غ اىىة -الشــكل رق ـ  -01م ى الىىدو ق العىىا
ال ثالل ،وعييا لي أىم اىنعكاسات والورث ات ا اصة بعوملة السيادة الوطنية املغاربية:
الشكل رق (: )01يوضح أشكال الدول بفعل تأثيرات العولمة السلبية
إنهيار وتفكك السيادة الوطنية

الدول
المنهارة

 االفتقووووواد الوووووى سووووولطةمركزيوووووة قووووووادرة علووووووى
ممارسة حدودها الدنيا
 التوووودخل فووووي الشوووو واالداخلية

الدول
المجهرية

 إزدهوووار األنشوووطةالغيووووور المشوووووروعة
مثووووووووووول تهريوووووووووووب
األسووووولحة وتجووووووارة
المخدرات.
تحريوووور ااقت ووووادما دوا تووافر بنيوة
تحتيووة قانونيووة متينووة
وحكومة قوية.

دول للبيع

 ال تستطيع الوتحكمفووي توودفقات ر و
األموووال ،ولالبووا مووا
تكووووا عووواجزة عوووا
ضوووووبط التوازنوووووات
الكبرى

شبه الدول

وجووووووووود سوووووووويادة
شكلية قانونية

المصــدر :سىىعيد النىىد ي ،وىىىل تسىىو يع الدولىىة الوطنيىىة أن ت ىىاو حتىىد ات العوملىىة؟و ،ق:مسى أمىىإ وآخى ون ،العولمــة
والنظام الدولي الجديد ،ب وت :مكز دراسات الوحدة الع بية ،2010 ،ص ص .128 ،127
لعل أىم تلك املخىاط الىت ت تكىز عليمهىا العوملىة أساسىاي للىدو املغاربيىة ىىي إاىعاف سىل ة الدولىة وتوكيكمهىا مى خىي
ت لىىيص سىىل ومها وأدوارىىىا اهعونىىاد ة مى خىىي وسياسىىات ا نخنىىةو ،وواىىع معىىا عامليىىة حلىىدود دورىىىا ق ىىاىت اهعونىىاد
واملعلوماتيىىة والوعلىىيم والايحتىىة وامداء السياسىىي ،و ىىوم ةاسىىاومها م ى تانىىأ عىىو العوملىىة علىىى أساسىىو ،وىىىو مىىا أمسىىاه بعىىض الاىىاحثإ
بى"تدويل الدولةو(.)2

()1

سعيد الصديقي" ،ىل تستطيع الدولة الوطنية أن تقاوم تحديات العولمة؟" ،في:سمير أمين وآخرون ،العولمة والنظام الدولي الجديد ،بيروت :مركز دراسات الوحدة

()2

محمد السيد سميم" ،العولمة وبدائميا:رؤية لمعالم اإلسالمي"  ،متوفر عمى الرابط التالي:

العربية ،2010 ،ص ص .128 ،127
www.islamonline.net

تاريخ االطالع)2016/02/15(:
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 -1مخاطر االختراق والتفكيك للسيادة الوطنية:أدت العوملة إىل تناعد مسوي ق معادىت الوااد الوااري واىعونادي ع
احلدود ،وىو امم الذي حوم الوغ ق الوايوية اىعوناد ة للدولة بوصومها دولة رعاه ،وم م واىع حىد مى عىدرهتا علىى الىوحكم
ق حدودىا واعونادىا والسي ة عليمها.

()1

هديكى ال ىىو أ ن اهاىىكاليات واملخىىاط الىىت تواتىىو الدولىىة الوطنيىىة املغاربيىىة ق م حلىىة معينىىة كانىىي ذاتيىىة املنىىدر ،أي نابعىىة مى
داخل النها نوسو هعواارات ت تاط أساساي ب ايعة الدولة ال

ة ،وس عان ما واتمهي ىذه الدو حتد ات وخماط نابعة م الايحتة

ا ارتية احملي ة هبا ،حيىل أاىحي اه اىكالية ق ىىذه امل حلىة مويثلىة ق طى ح ت تياىات إعليييىة تنىا مى خنوصىية الدولىة الوطنيىة
وتدعع باجتاه جتزمة املنىاق وامىىداف املشىرتكة لنىاق أطى وت تياىات أخى غى ع بيىة ،وهعى عى ىىذا اهجتىاه الووكيكىي ق النهىا
اهعليي ىىي العى ى يب ب ى ى ح "المفه ــوم الجزئ ــي المج ــزأو وال ىىذي ىىو علىوال ىىدعوة إىل إح ىىي املهل ىىة ا ارتيى ىة ة ىىل املو ىىلة الذاتي ىىة
املغاربيةو(.)2
التفكيــك الجزئي(المــايكرو) :هديك ى ال ىىو أن زوا الدولىىة اهعليييىىة ق اىىل العوملىىة ى عىىين أن ا ويىىع العىىاملي ا د ىىد

أ-

سيكون خالياي م الوناعوات واىخويعات ،حيل هناح كل ما ىو خارتي ق ن ا العوملة أمى داخلىي ،إن مىا هدييىز نهىا العوملىة
احلايل ىو ح ة الواارة أساسو عد تكاعر أط اعو ،عيثيي بإ الدو اموربية املو دمىة والالىدان املغاربيىة امعىل ت ىدماي ،سىوف تووىي
إىل تك

الوخلف والواعية ،وتك

اهحلا املغاريب بكأ العوملة الغ بية ،ل د ارتا ي العوملة السياسية وعلى صعيد آخ بإحياء

نزاعىىات الو ى ف والعنىىف واىنويىىاءات اموليىىة مبىىا همهىىدد بووكىىك الدولىىة ال وميىىة داخلي ىاي مثىىل مىىا ت ى ق ثــورات الح ـراك العربــي

.2011بنىىاءاي علىىى ىىىذا وق اىىل موتىىات العنىىف والن ى اعات الدمو ىىة الىىت شىىمهدىا العىىا الع ى يب بدا ىىة م ى  2011م ى تمهىىة،
واحل وب ال اموية ال امية على أهس د نية وع عية م تمهة أخ  ،ومع وتود حتلييت كث ة ق اكونة امخ ة لااحثإ وخ اء عى
وتىىود خم ىىات اسىىوعيار ة تد ىىدة هحتىىاك اىىد امنهيىىة الع بيىىة ككىىل ومن ىىة املغ ى ب الع ى يب بنىىوة خاصىىة والىىت سوووىىح بنىىورهتا
الكاملة ق عا  ،2018أي بعد مامة عا م "إتفاقية ساي

بيكو(*)" الت عسيي الدو الع بية لدودىا احلالية ،وحسىأ ىىذه

املخ ات عإن املش وع املسومهدف مي إىل ت سيم وتوويي الدو الع بية بوحو لمها إىل دو يت صىغ ة وهممزعىة علىى أسىاس طىاموي

ومىذىيب( ،)3ق نوى السىيا وبعيىداي عى نه ىات املىرام ة ،مت إعىىادة ت تيىأ هخم ىط ىىادف إىل ت سىيم العىا العى يب ومنىو دو مشىىا

إع يا وذلك ق إطار ما هع ف بنه ة والوواى ا يعةو أو ووثيقة برنارد هنري لوي ()4و هخم ط ماين على إاعا النع ات اهثنية
Michael Mann,The Sources of Social Power, Cambridge:Cambridge University Press , 1993,pp 433-437.

()1

()2

حمدي عبد الرحمان حسن ،العولمة وآثارىا السياسكية فكي النظكام اإلقميمكي العربي:رؤيكة عربيكة ،في:أحمكد ثابكت وآخكرون،العولمـة وتـداعياتها عمـى الـوطن العربـي،

(*)

إتفاقية سايكس -بيكو  1011ىي مشروع لمتفكيكك وفييكا تكم إقتسكام مكا تبقكى مكن المشكرق العربكي عقكب الحكرب العالميكة األولكى بكين إنجمتك ار وفرنسكا والكذي أعقبيكا

ط ،2.بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية ،2004 ،ص.87

وعد بمفور  1917لمييود في فمسطين.
()3

نقال عن :برنارد لويس و تنظيم داعش و مخطط تقسيم العالم العربي:متوفر عمى الرابط التالي:

 /http://zahmatsowar.arablog.org/2014/09/03تاريخ االطالع.2017/02/22:
( )1برنارد لويس مستشرق أمريكي ،بريطاني األصل ،ييودي الديانة ومؤرخ مختص في الدراسات الشرقية اإلفريقية بمندن ،يعتبر صاحب أخطر مخطط طرح في القرن
العشرين لتفتيت الشرق األوسط إلى أكثر من ثالثين دولة إثنية ومذىبية.لو العديد من المؤلفات وأىميا عمكى اإلطالق"كتكاب" حكرب مندسكة روارىكاب غيكر مقدس""،أزمكة
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والع عية والد نية املوواتدة ق دو العا الع يب اهسيمي نش تو مو م ة و لة وزارة الدعاع امم كيةو م ع اي مبايوعة مى ا ى امط
– أنظر الخريطة رق  -01الت تهواح ت سيم كل دولة إىل  4دو يت ودو أخ
اهطار نه ل ع ب نارد لو

عهسيي إىل أكثى مى  4دو ىيت ،وق ىىذا

ق م ابلة أت هتا معو وكالة اهعي عولو ما لي:

"إن العـرب والمسـلمون...إذا تركـوا ألنفسـه فســوف ينفـاجاون العـال المتح تـر بموجــات بشـرية إرهابيـة تنـدمر الح ــارات

وتنقوض المجتمعات...ل لك فإن الحل السلي للتعامل معه هو إعادة إحتالله وإستعماره "..وين يف":ول لك فإنه من
ال روري إعادة تقسـي األقطـار العربيـة واإلسـالمية إلـى وحـدات عشـائرية وطائفيـة...وال داعـي لمراعـاة خـواطره أو التـأثر
بإنفعــاالته وردود أفعاله ...ويجــب أن يكــون شــعار أمريكــا فــي ذلك":إمــا أن ن ــعه تحــت ســيادتنا أو نــدعه ليـنـدمروا
ح ـ ــارتنا"...وال مـ ــانع عنـ ــد إعـ ــادة إحـ ــتالله أن تكـ ــون مهمتنـ ــا المعلنـ ــة "هـ ــي تـ ــدريب شـ ــعوب المنطقـ ــة علـ ــى الحيـ ــاة
الديمقراطية"

()1

الخريطة رق : 01تنوضح تقسي كل دولة إلى  4دويالت ودول أخرى قنسمت إلى أكثر من  4دويالت

اإلسككالم"" ،مس ككتقبل الشككرق األوس ككط ،العككرب ف ككي التاريخ"الحداثككة ف ككي الشككرق األوس ككط الجدي ككد..الخ ،كمككا يعتب ككر برنككارد ل ككويس حسككب م ككا نش كرتو ص ككحيفة"وول س ككتريت

جورنال"منظ ار لسياسة التدخل األمريكية في المنطقة العربية أثناء إدارة الرئيس األمريكي جورج بوش وحربو المزعومة ضد اإلرىاب ،وىناك من المحممين مكن يكرب بكأن
مخططو في السياسة التي تنتيجيا الواليات المتحدة األمريكية في تعامميا مع قضايا الشرق األوسط وىو جزء من خريطة الشكرق األوسكط الجديكد"التي لوحكت بيكا عمنكا

وزيرة الخارجية األمريكية السابقة "كوندالي از رايس" خالل العدوان اإلسرائيمي عمى لبنان عكام  ،2006كمكا يظيكر ذلكك أيضكا فكي تعامكل اإلدارة األمريكيكة الحاليكة مكع مكا
أطمق عمية "ثورات الربيع العربي .2011

()2

متوفر عمى الرابط التالي:

 http://revfacts.blogspot.com/2011/05/blog-post_3886.htmlتاريخ االطالع)2017/02/22:
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المصدر :مووع على ال ابط الوايل:
 http://gzafree.blogspot.com/2011/01/blog-post_6614.htmlتى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىار خ اهط ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىيع:
)2017/02/22
وآخ ا امط نش هتا كل م صحيوة ونيو ك تاديزو و لة وتا و امم كيوىان تواىح ىىذه املخ ىات الىت مشلىي ت سىيم
كل م امليلكة الع بية السعود ة والع ا وسور ا ليايىا اىل 14دولىة.أنظـر الخريطـة رقـ  02و تهسىخ ق ذلىك العوملىة اهعيميىة أو
اهتنالية ق توا عوا ا امعليات م خي ااكات امعيار النناعية واهنرتنات.
الخريطة رق (:)02توضح المخططات التي شملت تقسي 5دول عربية الى 14دويلة

المصدر :مووع على ال ابط الوايل:
 http://revfacts.blogspot.com/2011/05/blog-post_3886.htmlتار خ اىطيع)2017/02/22:
ب-

التفكيـك الكلي(المــاكرو) :لعىىل مى أبى ز خمىاط العوملىىة عييىىا وعلىق بوى ض آليىىات ائيينىىة علىى النهىىا اهعلييىىي املغىىاريب

انومهاج سينار وىات"الفك"و"إعادة التركيب"هعادة رسم ا

ة اىسرتاتياية للين ة مبا وي ق النمها ة إىل دتز ق املغ ب الع يب

إىل أعىىاليم تغ اعيىىة ذات انويىىاءات خارتيىىة ،وعىىز وهتيىىيهل بعىىض الالىىدان ،وق ىىىذا السىىيا جتىىدر اهاىىارة إىل املش ى وعية الش ى
اموس ية واملووس ية.
مى ى الواا ىىح أن الرتتيا ىىات اممني ىىة واىعون ىىاد ة والسياس ىىية اهعلييي ىىة ا د ىىدة خاص ىىة م ىىع أح ىىداث احل ىىادي عشى ى م ى ى
سىىاوي  2001وصىىوىي إىل ثىىورات احل ى اك الع ى يب  2011ت ى ح مواتمهىىة النهىىا املغ ىاريب ،عمهىىي ت مىىي إىل توكيكىىو وطي ى ىو وىىو
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املغاربية وال واء على ع يدتىو وأىداعىو العليىا ،وهعى "غسـان سـالمة"لىق عى املخىاط الىت ن ىوي عليمهىا املشى وع الشى اموسى ي
الكا أو املوسع على الدو املغاربية خبيسة ىوات على النحو الوايل(:)1
 هاج

اإللحاق:وه ند بو إحلا الدو بالنها العاملي الذي تهس ه ال و الك .

 هاج

اإلختراق:وه ند هبا مشار ع ال بط اهعلييي الت توم بوخ يط أم كي -إس اميلي ع املرسسات املاليىة الدوليىة

 هاج

اإلختنـاق:وذلىك مى خىي عىز وهتيىيهل بعىض الالىدان الع بيىة بانومهىاج سياسىة احلنىار كيىا ىىو احلىا بالنسىاة

حيل وم إدماج إس اميل ق منهومة الوواعيت اهعلييية ق املن ة.
للع ا وليايا والسودان.
 هاج

اإلنسحاب :الناتم ع الووازن اهسرتاتياي بإ الع ب وإس اميل ،عامخ ة دتولىك أسىلحة الىدمار الشىامل ،بينيىا

عيمها امسلحة النوو ة ق الوعي ذاتو والت توم عيو تدم ال درات العسك ة الع بية.
 هاج اإلنشقاق:وىو ما هش إىل توويي وتناث ا سد الع يب ق ال تاين ىذه الرتتياات الش اموس ية.
 -2مخــاطر إعــادة التركيــب :م ى خىىي الرتكيىىز علىىى بعىىض موىىاىيم و مو ى دات العوملىىة ومرسسىىات ح ىىو اهنسىىان ق الىىدو
املغاربية  ،فد أهنا عد أوتدت ق ع د الوسعينيات م ال ن املااي سواء احلكومية منمهىا ،أو امىليىة الىت مسىح ئىا مبزاولىة نشىاطمها،
وىاك ق أن ىذا الو ور احلاصل ق السياسة الداخلية لي وليىد صىدعة أو ت ىد ق املسىار الىددي اطي املغىاريب ،وإمنىا تىاء نوياىة
لعدة اغوط دولية ،إذ هتع لي عوا ا عامليىة ،عىال و الىت توىزعم العوملىة ،كانىي دعواهتىا نشى ة للىرتو ملنهومىة املوىاىيم الغ بيىة ،إن
مومهو السيادة الوطنية ق ال النها العوملي أصاحي ةكومة بعدة أمور وكان ترث ىا وااح ق الدو املغاربية ومنمها:

-

ت اتع السياسىات احملليىة لنىاق السياسىات العامليىة ،علىم تعىد الدولىة عىادرة علىى نا ىة نوسىمها مى اهخىرتا ا ىارتي ،و

تعد صاحاة للسل ة الوحيدة داخلياي ،عالدولة ليسي وحدىا املسرولة ع بعض ما حيدث داخل أراايمها.
-

ب وز حكة الشكات املوعىددة ا نسىيات واملنهيىات امىليىة غى احلكوميىة ك ىوة عاعلىة ومىرث ة ق ا ىا الىدويل ،وارتااطمهىا

بشاكات عاملية ،إذ تعيل باسو ي تا ع الدو  ،وىو ما أع ى تلك املنهيات ع صىة العيىل ل ىة تامىة عى الدولىة ،مى خىي
حشدىا ال أي العا الدويل ق عوا ا ح و اهنسان وح و امل أة ،وغ ىا م احل و السياسية واملدنية.
م خي ما ساق هديك ال و أن كل تلك اممور تهرث سىلااي علىى السىيادة الوطنيىة املغاربيىة للىدو مى خىي تعىدد الوواعىل،
أاىخاص ال ىىانون الىىدويل والعيعىىات الدوليىىة ،وق العيعىىات الدوليىىة ،علىىم تعىد الواعىىل واملىىرث الوحيىىد ق ىىىذه ا ىىاىت ،إىل حىىد مىىا
وأصاحي تواتو حتد ات كث ة ،عمهناك م الااحثإ م

أن النها الدويل

عد دولياي بل أصاح عاملياي أي أن العيعات الدولية

أصاحي عيعات أممية ،مبع عد إعونارىا على الدو كواعل رميسي وحيد ق العيعات الدولية ا ارتية(.)2

()1

غسكان سككالمة"،أفكار أوليكة عككن السكوق األوسككطية" ،ورقككة مقدمكة فككي :بحكوث ومناقشككات النككدوة الفكريكة لمركككز د ارسكات الوحككدة العربيككة :التحــديات النــرق أوســطية

()2

عبد اهلل العايد ،انعكاسات العولمة عمى السيادة الوطنية  ،األردن:دار كنوز المعرفة العممية لمنشر والتوزيع ،2009 ،ص.220

الجديدة والوطن العربي ،بيروت ،1994 ،ص ص.58-32
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ثانيــا:تقلص وظــائف الدولــة الوطنيــة:ديك ى ال ىىو أن العوملىىة عيلىىي علىىى إعىىادة تع ىىف الدولىىة وواامومهىىا ليىىل أصىىاحي الدولىىة
كسىىو للاياعىىات ت اتىىع عيمهىىا دور الدولىىة ق بىىررة الوحليىىل واعونى دورىىىا علىىى الووعيىىق بىىإ ا ياعىىات حيىىل تكىىون الدولىىة ى د
سو للاياعات ،الت كون دورىا رميسي ق عيلية الوحو السياسي واهتوياعي ،أن العوملة سوعيل م دون اك علىى الوىرث
ق احملور ال مي ق إدارة وتدب الشرون الداخلية للالدان املغاربية وىذا احملور ىو "السياسة العامة" الت ترخذ على عات مها توايف
إمكانيىات الدولىة ،وتوتمهمهىا مى أتىل معا ىة املشىكيت الىىت تهعىاو منمهىا تلىىك الىدو  ،سىنحاو دراسىة تىىرث العوملىة علىى السياسىىة
العامة ق الدو املغاربية م خي ثيث واامف أساسية وىي:
أ -وظيفـة القيــادة السياسية(رؤسـاء الــدول):ممىا ىاىىك عيىو أن رؤسىىاء الىدو هعىىدون مى أبى ز الوىاعلإ ق صىىنع السياسىة العامىىة،
وخنوصىاي ق الىىدو الناميىىة ،عغالاىاي مىىا فىىد عىىد تىىوع حىىدود لنىىيحيات ىىىرىء ال ؤسىىاء ،وعىىد كىىون ذلىىك معى اي عنىىو دسىىوور اي أو

واععيىاي ،لىىذلك عىىإن الوى ىىات املوحىىدة والىىدو الغ بيىىة ككىىل ومى خىىي مرسسىىات العوملىىة تسىىعى إىل ت ىىد الىىدعم املىىايل والعسىىك ي
واممين لل ؤساء الذ حييلون أعكىاراي ع اىة مى توتمهاهتىا وى خيىالوون أو هعاراىون مىا ت حىو مى سياسىات ومشىار ع ختىص املن ىة

املغاربيىة ككىىل ،بىىل علىىى العكى مى ذلىىك هجتى رؤسىىاء تلىك الىىدو للعيىىل علىىى تسىىمهيل عى ص وتنويىىذ السياسىىات العامىىة ق م ابىىل
ةاعهومها على دديومة ب اممهم ق السل ة وإجياد خمولف امل رات هسوي ارىم ودعيمهم(.)1
دتااياي مع ىذا ،عيلي العوملة السياسية م خي الدو الك

دتوئىا كالوى ىات املوحىدة اىم كيىة أو اموربيىة مى
الت َ

معاداة رؤساء الدو الع بية الذ رعووا ىذه ائيينة ،وحييلون أعكاراي معاد ة للعوملة السياسية ،وعيلي على إاىعاف دورىىم علىى
الن ىىعيد ا ىىارتي ،والو ىىغط عل ىىيمهم مى ى ال ىىداخل ،مواو ىىة ق ذل ىىك الوس ىىيلة اهعيمي ىىة مى ى خ ىىي الوو ىىليل اهعيم ىىي والوس ىىيلة
اهعونىاد ة مى خىي امل اطعىىة واحلنىىار اهعونىادي والوسىىيلة العسىىك ة مى خىىي إاىاعة احلى وب والنزاعىىات ال امويىة ومىىا ثىىورات
احل اك الع يب  2011إى دليل على ذلك.
ب -الوظيفـ ــة التنفي يـ ــة :تهىىردي الس ىىل ة الونويذ ىىة دوراي كا ى ى اي وم ىىرث اي ق السياس ىىة العام ىىة مي دول ىىة كوهن ىىا تهع ىىد املنو ىىذ لل ى ى ارات
وهتيىىع مى عاىىل النهىىا السياسىىي ككىىل ،وق عنى العوملىىة زادت حىىدة خ ىىورة إسىىوغي مىىواوي السىىل ات
والسياسىىات الىىت ته سىىم ه
الونويذ ة م أط اف خارتية وداخلية ،عالوى ات املوحدة تعيد إىل إسوخدا ىذا امسلوب مىت اىاءت مى أتىل خدمىة منىاحلمها
على حساب منىلحة اىعوب ىىذه الالىدان ،وتهىرث العوملىة السياسىية علىى السىل ة الونويذ ىة ق الىدو املغاربيىة وعى آلياهتىا املخولوىة
والذي وم م خي املرا ات الوالية(:)2



العيعىىة الوثي ىىة بىىإ ال ىىاع ال أمسىىايل املناصى للعوملىىة وبع ىض املشىىار ع اىسىىوثيار ة الشخنىىية ،وذلىىك بالوعىىاون مىىع ال ىىو

ال أمسالية العاملية ،لذلك عإن ىناك دعياي مواادىي سود العيعة ال امية بإ ىذه احلكومات وع اعات امعيا ال أمسالية.


الوىىرث اىعونىىادي ع ى تيعىىأ عىىو العوملىىة بىىاعض املوغ ى ات اىعونىىاد ة مثىىل امسىىعار أو اسىىوخدا أسىىلوب امل اطعىىة

اىعوناد ة ،مثل ىذه امساليأ تهرث بشكل كا على السياسات واملشار ع الت ىي عيد الونويذ.
()1

ثامر كامل الخزرجي ،العولمة وفجوة ا من في الوطن العربي ،عمان :األردن ،دار مجدالوي ،2004 ،ص.89

( )2المرجع نفسو ،ص ص .94 ،93
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توايف ال و املالية واهعيمية م أتل دعم احلكومات الت ختد الووتو الغ يب عيوماي وامم كي خنوصىاي ق املن ىة



املغاربية ،وهتيحتة الوسامل كاعة م أتل ذلك.
ج -الوظيفة التشريعية:تهعو السل ة الوش عية دسوور اي أو نه اي العامل ال مي ق عيلية صنع السياسة العامة ،إى أن الواعع هش
إىل أن ىذه السل ة مازالي م يىدة ،ممىا أد إىل الو ليىل مى عاعليومهىا ق صىنع السياسىات العامىة ق الالىدان الع بيىة ،لىذلك عيلىي
الوى ات املوحدة وع اكات العوملة امل وعد ة ا نسيات ،عيلي على ت د الدعم املايل واهعيمي للعد د م امل احإ للعوىو ة
ق ال ملانات ،خاصة ق ال توع العد د مم حييلون أعكاراي وعيياي مويمية ومويااية مع املناق امم كية والغ بية عيوماي وأن ىذه
ال ملانىىات أخىىذت ومىىع مى ور الوعىىي تهعى عى منىىاق تلىىك امطى اف ا ارتيىىة وتر ىىد إعى ار السياسىىات واملشىىار ع الىىت تهسىىمهل حت يىىق
منلحة الالدان املساندة للعوملة(.)1

المحور الرابع:نحو إعادة هندسة السيادة الوطنية المغاربية كمدخل للتكيف مع مستجدات العولمة
تيح ىىي ت ىىورات العوملىىة خب ىىى حثيثىىة إسىىووتاي علىىى الىىنهم السياسىىية املغاربيىىة اى ورة مواكاومهىىا واسىىويعاب آلياهتىىا ،وى
تدا أن تلك الو ورات الت عااومها دو املغ ب الع يب ق ال ثورات احل اك الع يب  2011ترث وسورث بشكل موزا د على تلك
الىىنهم وم ى ال ايعىىي أن درتىىة الوىىرث ىىىذه سىىلااي أو إجياب ىاي سىىوف تووعىىف علىىى رد الوعىىل املغىىاريب إزاممهىىا ،وامىىىم مىىد عىىدرة الىىنهم
املغاربيىىة علىىى إعىىادة تشىىكيل نوسىىمها حىىىت هديكنمهىىا الوعامىىل اهجيىىايب مىىع يىىل الوحىىوىت مهنىىا ت ى ح ع ص ىاي ناغىىي اىسىىووادة منمهىىا،
وخماط م لوب اىتوا حوئا والعيل على جتنامها ومواتمهومها.
أوال:تحــديات تقلــص أدوار ووظيفــة الســيادة الوطنيــة:إن ىىىذه اهاىىكاليات والوحىىد ات املكاىىة واحلىىادة الىىت تكىىاد تعنىىف بىىدو
املغى ب العى يب ع اىىي يوعىىة مى املعوىىيت والىىت أع زهتىىا جتليىىات العوملىىة ق الىىدو املغاربيىىة علىىى عوىىا ا السىىيادة الوطنيىىة ،وديك ى
إجيازىا عييا لي:
أ-إشكالية االستقرار السياسي :تهعو إاكاليات عد اىسو ار ق دو املغ ب الع يب السية الاارزة مل حلة مىا بعىد ثىورات احلى اك
الع ى يب  2011عىىالو ورات الىىت أع زهتىىا امواىىاع السياسىىية ق دو املغ ى ب الع ى يب خىىي السىىنوات ال ليلىىة املااىىية أدت إىل وتىىود
العد د م الوحد ات الت ههتدد اسوعادة وحدة بنية الدولة الوطنية ق الىدو املغاربيىة ،بىل انوشى ت الوواعىل املسىلحة مىا دون الدولىة
لدرتة وصلي إىل حد مزانة الدولة بل واىجتاه إىل اهب اء على اهنيارىا كيا حدث ق تون وليايا ،عويي ع املعويت الت عد

تهشكل عوامق وحتد ات ععلية ملسارات اهصيح الددي اطي هبا .)2(.

ق ىىىذا اهطىىار مثَىىل النهىىا السياسىىي ا زام ى ي إسىىوثناءاي م ى حالىىة احل ى اك الثىىوري الع ى يب الىىت أطاحىىي برنهيىىة ع بيىىة ق

الشيا اهع ي ،عاعىد بىدء اىحوااتىات الىت اىمهدهتا تىون ومنى وليايىا خىي عىا  ،2011توعىع الكثى ون أن تكىون ا زامى
ىي احمل ة ا د دة ق ىذا الوغي  ،أو على أعل ت د أن تهسو اىنوخابات الوش عية الت أهت ىي ق 10مىاي  ،2012عى تغيى
()1
()2

المرجع السابق الذكر ،ص.90
مركككز الد ارسككات السياسككية واإلسككتراتيجية ،التقريككر االسككتراتيجي العربككي لعككام  ، 2014-2013القككاىرة:مركز لمد ارسككات السياسككية واإلسككتراتيجية بككاألىرام،2015 ،

ص.143
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ىة السياسىىية الداخليىىة بىىإ النهىىا واملعاراىىة ق اىىل امواىاع احملليىىة الداخليىىة وامواىىاع اهعليييىىة ق ا ىوار ا زامى ي العى يب

الذي امهد صعوداي ىعواي ل و اهسي السياسي ق من وتون واملغ ب ،لك النوام تاءت خمالوة دتاماي لولىك الو اىيات ،ع ىد
ع َ ت النوام ع جتد د امحىزاب احلاكيىة واسىوي ار للواىع ال ىامم)1(.وهديكى ال ىو بىرن عوامىل ا ى ة الوارخييىة الىت عااىمها ا ويىع

ا زام ي ق العش ة املااىية كانىي سىاااي ق عىد تىرث الرتكياىة السياسىية واىتوياعيىة للدولىة ا زام ىة بىري مى اىنووااىات الشىعاية
الت تعَاي ئا دو ا وار اهعلييي كوون وليايا.
أما تون

ع ىد اسىو اعي الوواعىل مىع العد ىد مى الوحىد ات الىت كىادت أن تعنىف مبسىار اىنو ىا الىددي اطي خاصىة

منىىذ ثىىورة تىىانوي ،2011عى

يوعىىة مى السياسىىات أضمهىىا سياسىىات والتوافــا المــرن" الىىت أبىىدهتا كاعىىة ال ىىو السياسىىية خىىي

تواعيهتا مع بعومها الاعض ق إطار ددي اطي و على احرتا ماىادئ ح ىة الى أي والى أي اكخى (.)2أمـا المغـرب ع ىد اجتمهىي إىل
اهصيح ع املرسسة امللكية نوسىمها ،ع ىد سىارع امللىك ةيىد السىادس عىور اتويىاح ثىورات احلى اك العى يب عىدد مى الىدو  ،ىسىييا
دو ا وار املغاريب تون وليايا ،إىل الاىدء الوىوري ق ت ايىق إصىيحات عىدة لوانيىأ نهامىو احلى اك الثىوري العى يب ،2011حيىل
رعي املرسسة امللكية تعد يي دسوور ايو علَصو م اىخوناصات الت كاني م رة لليلك لناق املرسسة الوش عية ،ومت اىسىووواء
عل ىىى ى ىىذه الوع ىىد يت ق تى ىوان ،2011وق ن ىىوعي مى ى الع ىىا نوس ىىو أت ىىي اىنوخاب ىىات الوشى ى عية ا د ىىدة مى ى خ ىىي تل ىىك
الوعىىد يت الدسىىوور ة ،وتىىاءت نوامامهىىا لنىىاق اهسىىيميإ ،حيىىل حنىىل حىىزب العدالىىة والونييىىة علىىى امغلايىىة ال ملانيىىة ،كيىىا مت
اخويىىار اممىىإ العىىا للحىىزب عاىىد ان بى كى ان رميسىاي للىىوزراء ،ىىىذه اهصىىيحات أدت إىل حت يىىق عىىدر مى اىسىىو ار السياسىي ق
املغ ب خي عا ثورات احل اك الع يب ،كيا اعو ت اللانة اموىل ق ط ق الوحو

و امللكية الدسوور ة

(.)3

ثانيا :استراتيجيات مواجهة اثر العولمة على السيادة الوطنية المغاربية
تهش ى عيليىىة ت لىىيص واىىامف الدولىىة إىل الوىىرعلم مىىع الوحىىوىت العامليىىة ا د ىىدة الىىت تو اىىمها العوملىىة السياسىىية وةاولىىة ت ىىو
اىسىىواابة ال وعيىىة وال سى ة كليىىات الواىىع الىىدويل ا د ىىد ،وىىىو مىىا سىىولز تىىوع عىىيم وواىىامف تكنولوتيىىا تد ىىدة أو خمولوىىة عى
الوكنولوتيىىا ال دديىىة ،إن ةاولىىة الدولىىة أو اا ى ارىا لينسىىحاب والونحىىي ع ى أداء بعىىض امدوار اىعونىىاد ة مثىىل توعيىىل امس ىوا
ونا ة املناعسة وال عابة على اىحوكارات ا اصة ،وكذلك إعادة تكييف واامومها السياسية واىعوناد ة واىتوياعية وت اتعمهىا عى
بعض امولو ات وامدوار السياد ة ووي ىذا على ا لدو الع بية ككل ودو املغ ب الع يب الو ىو الونهييىي ملرسسىة الدولىة أي
إخواعمها هعادة تنهيم تشويل على(:)4

()1

المرجع نفسو ،ص.143

( )2مرك ككز الد ارس ككات السياس ككية واإلس ككتراتيجية ،التقري ككر اإلس ككتراتيجي العرب ككي لع ككام  ، 2014-2013الق ككاىرة:مركز لمد ارس ككات السياس ككية واإلس ككتراتيجية ب ككاألىرام،2015 ،

ص.144
()3
()4

المرجع نفسو ،ص.145
ثككامر كامككل محمككد الخزرجككي وياسككر عمككي إب كراىيم المشككيداني ،العولمككة وفجككوة األمككن فككي الككوطن العربككي ،عمككان :األردن ،دار مجككدالوي لمنشككر والتوزيككع،2004 ،

ص.153
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 إعادة النه ق بعىض الوشى عات ال اميىة مبىا عيمهىا الننىوص الدسىوور ة املنهيىة مدوارىىا ،وذلىك ق اىوء امدوار ا د ىدةواسوحداث تش عات تد دة تسووتأ مع يات آليات السو ق ا الإ اىعونادي والسياسي.
 إعىىادة تنهىىيم امتمهىىزة احلكوميىىة املخولوىىة مبىىا ن ىىوي عليىىو ذلىىك م ى اسىىوادا لىىاعض النخىىأ ،وإعىىادة تنيىىيط وصىىياغةالوواعيت والعيعات بإ ىذه امتمهزة م ناحية وبينمها وبإ املواطنإ م ناحية أخ .
 إعادة تكييف سياسات الدولة اسواابة لليناعسة ق امسوا الداخلية وا ارتية وع وض الوكويت اىعوناد ة والواار ةالدولية واغط املد ونية.
الخاتمة:
ل د توصىنا مى خىي لثنىا إىل العد ىد مى النوىام وعىق سىيا معى ق ومنمهاىي مىرتابط مىع اهاىكالية ةىل الدراسىة ،ع ىد
كشوي الوحلييت الواردة ق سيا ىذه الدراسة برن العوملة عد تادو م النه ة اموىل أهنا تىوع إمكانيىات لرتسىيخ دعىامم الدولىة
الوطنيىىة الددي اطيىىة ،وعىىد ع عنىىا سىىاب اي أهنىىا تعيىىل علىىى توويىىي سىىيادة الدولىىة ،كيىىا ووىىح أن ىنىىاك تىىرز تىىوى ي بىىإ السىىيادة
والددي اطية ،عالسيادة تن وي على سل ة ااملة وعليا ةدودة ومشى وطة ومجاعيىة ،وحىىت عنىدما تنوخىأ احلكومىات بشىعاية كاى ة،
ا ى إحويا ا

ق أن ترتكز السل ة ق د الدولة كيا أن العوملة عد تعلىي اممىور حىىت اكن أسىوء ق غالىأ احلىاىت خاصىة

بالنسىاة للىىدو املغاربيىىة ،عنهىىا احلكىىم املعاصى وحىىىت مىىا بعىىد السىيادة هعىىاو مى مهىىاى العاىىز الىىددي اطي ،و واسىىد ذلىىك ق أن

الدولة ختلي ع سيادهتا إىل وكاىت نها احلكم العاملي واحلكات اىتوياعية العاملية.و وه ا ما يثبت صحة الفرضية المطروحة
ليل هسوخد منهور العوملة م خي اماكا الوالية:
-

إزدواتيىىة املعىىا الغ بيىىة ق الوعامىىل مىىع الىىدو الع بيىىة ككىىل ودو املغ ى ب الع ى يب بنىىوة خاصىىة ،والكيىىل مبكيىىالإ إجتىىاه

ال وا ا الداخلية والدولية.
-

تشىايع الىىدو علىى اسىىوخدا العنىىف ق الىدو املغاربيىىة اىد مواطنيمهىىا إذا تعىىارض ذلىك مىىع سياسىات وتوتمهىىات العوملىىة

السياسية واىعوناد ة واىتوياعية والعيل على توايف واسوخدا العنف واهرىاب ق حت يق مناحلمها و وساملمها.
-

السىىعي ق نا ىىة منىىاحلمها والىىت ت ووىىي الىىدعاع عى امنهيىىة املواليىىة للغى ب وىىىذا عىىين أن الوىزا الىىدو الغ بيىىة بنشى عىىيم

الددي اطية وح و اهنسان ريت ق امل تاة الثانية بالنساة للدعاع ع النهم املوالية ئا وذلك من ىذه امنهية توي املناق الغ بية
مثل الوسمهييت العسك ة وأسعار خمووة للنوط.
دتااىىيا مىىع ىىىذا الواعىىع حييىىل سى وط وانومهىىاك حىىدود الدولىىة الوطنيىىة خمىىاط الووويىىي واىخ ىرتا ق الىىدو املغاربيىىة ،عيىىا كىىان
م عوااي ق املااي م منهور النها الدويل م منهور عو انونالية صار م اوىي اليو  ،ومىا جيى ي الوعامىل معىو علىى أنىو أعكىار ق
احلاا عد هناح سياسات ق الغد ،عحكات اىنونا اد الدولة ال ومية ق ال انعكاسات العوملة ىي ق مسار موناعد ،ولو
أهنا ق أكث احلاىت ى حتيل اعار اىسو ي مااا ة ،وإذا كاني ىناك توازنات دولية وإعلييية معينة حتيي الوحدة الرتابيىة لدولىة

حالياي ،ع د توغ ىذه الووازنات أو عد ت سوا على مومهو خمولف ليسو ار .
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كيا وركد أ واي أن لدو املغ ب الع يب ننيأ م املعا الشاىدة على العيعة غ العادلة بإ امل اكز وامط اف ق سيا
أحكا العوملة ،ليل وصلي أحكاممها إىل ال ار السياسي عووعو رىينة إميءات ال و الك

مسوخدمة مرسساهتا الوايوية مى

(صىىندو الن ىىد الىىدويل ،الانىىك العىىاملي ،منهيىىة الواىىارة العامليىىة ،الشىكات املوعد ىىة ا نسىىيات) كىىردوات تسىىوخدممها هىىىدار وسىىيادة
الدولىىة الوطنيىىةو وق امثنىىاء ،شىىوغل إعىىي العوملىىة بنشىىاط الووىىليل وغسىىل امدمغىىة لوح يىىق ب نىىام اهخوىىاع الشىىامل -اىعونىىادي
والسياسي -الذي تو لع إليو ال وة احلاكية للنها العوملي ،املوحكية ق عيلية العوملة.
ق نو ى السىىيا عيلىىي العوملىىة علىىى إاىىعاف مكانىىة سىىيادة الدولىىة الوطنيىىة ق دو املغ ى ب الع ى يب الىىثيث ،وتغ ى َ دورىىىا
وواامومها ،م دو تابعة أي تواع الدو الك ق توتمهاهتا وسياساهتا ا ارتية ومناحلمها ال ومية إىل دولة خااعة ختوع نوسمها
واعامها لسل ات ومناق الدو الك

واملو دمة ،بل وأكث م ذلىك تعىد دور الدولىة ووايوومهىا إىل أن أصىاحي دولىة حارسىة

مبع حارسة ملناق الدو ال غ بية ،املسوويدة م العوملة وكان ذلك بواس ة آليات ةددة وسياسات املكز ال أمسايل واللي ايل.
إن مواجهة تحديات العولمة ونتائجهـا السـلبية علـى السـيادة الوطنيـة تو لىأ مى دو املغى ب العى يب ككىل أى ترخىذ
موعف املواع ة غ املش وطة ق اىخن اط ق مواعيل العوملىة ودون حتوهىات ،أو الكىون ماااى ة إىل احللىو السىمهلة ،كيىا ى جيىأ أن
ترخذ موعف املناىض وال اعض للعوملة واىنعزا عنمها خاصة ق ال مسوادات عا اليو  ،إن الواعع و لأ أن تواتو دو املغ ب
الع يب حتد ات العوملة م خي الوح ك باسرتاتياية ت و على عدة مسوو ات:
 .1ا ى ورة توعي ىىل ىياك ىىل الوكام ىىل وسياس ىىاتو عل ىىى املس ىىوو اهعليي ىىي عيحدود ىىة ع ىىدرة أي دول ىىة م ى دو املغ ى ب الع ى يب
ولوحدىا ق الوعامل و اهبة حتد ات العوملة.
 .2جيىىأ أن تكىىون الوحىىد ات املشىىرتكة الىىت ت حمهىىا العوملىىة لىىدو املغى ب العى يب داععىاي ىختىىاذ خ ىوات تىىادة وح ي يىىة اجتىىاه
توعيىل عيليىىات اهصىىيح الىددي اطي ،عرغلىىأ ىىىذه الىدو ى تن نىىمها ىياكىىل الوكامىل وى الونىىورات وامعكىىار والى ام ،
ولك الذي ن نمها ىو إرادة عيلية اهصيح الددي اطي احل ي ي.
 .3إع اء امولو ة ق إعادة بعل احتىاد املغى ب العى يب مى الىداخل ،وذلىك بإعىادة صىياغة العيعىات املغاربيىة – املغاربيىة علىى
أس تد دة ت و على الوكامل والوعاون ق إطار املنلحة العامة للاييع ،والوسىيلة امساسىية ق كىل ذلىك ىىي اعويىاد
ا وانأ اهجيابية الت توع ىا العوملة نوسمها.
قائمة المصادر والمراجع:
أوال :باللغة العربية:
 .1أند ثابي وآخ ون ،العولمة وتداعياتها على الوطن العربي ،ط ،2.ب وت:مكز دراسات الوحدة الع بية.2004 ،
 .2أا ف غالأ أبو صىاحلة،و تىرث العوملىة السياسىية علىى الىوط العى يب2011-1991و ،رسىالة ماتسىو  ،تامعىة الشى اموسىط-2011،
.2012
 .3إسحا الو حان ،إنعكاسات العولمة السياسية والثقافية على العال العربي ،عيان :مكز دراسات الش اموسط ،2001 ،ص .29
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الملخص:
تعترب املسؤولية ىي حمور أي نظام قانوين ،فهي القادرة على تفعيل ىل ا النظلام وربويللو مل ولرد قواعلد نظريلة ما التزاملات قانونيلة ،وموضلو املسلؤولية يتبلوأ مكانلة ىاملة يف
النظللام القللانوين الللدوس ،فاملسللؤولية الدوليللة ىللي ا لزا القللانوين الل ي يرتبللو القللانو الللدوس العللام عللى عللدم احلأام أحللد أذللااق ىل ا القللانو دلتزاماتللو الدوليللة ،م أ توقيل ا لزا علللى
الدولللة الللت تنته ل حقللو ،اننسللا  ،م ل ذللجينو تل كمىا دبللا وللب عليهللا مراعاتللو ،ومعاد للا ما منظومللة الللدوط امل بقللة للقللانو الللدوس اننسللاين والقللانو الللدوس قللو ،اننسللا وحقللو،
اننسا وحرياتلو ،ن مل البا لن أ مظلاىر ةالفلة الدوللة دلتزاما لا يف ىل ا ا لاط كبلمة ومتعلددة ،وا لرائم اللت ترتكبهلا سلل ة ادحلت ط انسلرائيلي حبل الشلعب الفلسل يري ملم مبلاط
هلل ه ادنتهاكللات ا سلليمة للقللانو اننسللاين الللدوس وقللانو حقللو ،اننسللا ح ولقللد اسللتادم الباحل املللنه الوصللفي التيليلللي يف ربليل املبللاد العامللة للقللانو الللدوس ،وت بيقا للا علللى
حالللة الن لزا انس لرائيلي الفلس ل يري ،وصللودً للنتللائ والتوصلليات وأيهللا التجيكيللد علللى مسللؤولية ادحللت ط انس لرائيلي ع ل جرائمللو يف ل مبللاد القللانو الللدوس العللام وائكمللة ا نائيللة
الدولية ،ورد رائ ادحت ط انسرائيلي انعفا م املسؤولية الدولية طبقاً الة الدفا الشرعي ،وربديد لليات مسا لة ادحت ط انسرائيلي ع جرائموح
الكلمات المفتاحية :املسؤولية الدولية ،ادحت ط انسرائيلي ،حقو ،اننسا  ،القانو الدوسح
Abstract
Responsibility is considered as the backbone of any legal system. It is capable of activating this system and converting it from
theoretical bases to legal obligations. Responsibility is a significant part of the international legal system. International
on the failure of a person to comply with its international responsibility is the legal penalty, imposed by public international law
obligations, since the imposition of a penalty on a State that violates human rights would remind it of what it must abide by, and
get it back to the applicable system in the field of international humanitarian law, International law for human rights, human
rights and freedoms. Many of the numerous crimes in the field and the crimes committed by the Israeli occupation authority
against the Palestinian people are a good example of such violations of international humanitarian law and violations of human
rights law. The researcher used the analytical descriptive approach in analyzing the general principles of international law and
their applications on the case of the Israeli-Palestinian conflict. Reaching conclusions and recommendations, the most
important of which is the assertion of the responsibility of the Israeli occupation for its crimes under the principles of the public
international law and the International Criminal Court, and rejection the pretexts of the Israeli occupation of exempting from
international responsibility according to the state of legitimate defense.
Keywords: International Responsibility, Israeli Occupation, Human Rights, International Law.
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مقدمة:
لقد لغن ادنتهاكات انسرائيلية قو ،املواط الفلس يري حداً م ا سامة د ميك معو للعامل أ يبقى متفرجلاً ،وملا
يزاط ادحت ط انسرائيلي يضرب عرض ا ائط صبي قلرارات الشلرعية الدوليلة ،ويلرفل ربمل مسلؤولياتو الدوليلة اللت تفرضلها عليلو
اتفاقيات جنيف كميت شجي ضباية املدنينيح ويف الوقن الل ي حلا فيلو حماسلبة مسلرائي عل ادنتهاكلات ا سليمة اللت ارتكبتهلا
يف قا عديدة م العامل العريب ويف فلس ني شك ماق1ح د د م تسليط الضو م م ط ى ه الدراسة على طبيعة مسؤولية
ادحت ط انسرائيلي ع جرائمو يف انراضي الفلس ينيةح
واملسؤولية الدولية كانن موضوعاً حدي يف الدراسات القانونية فرضتو الت ورات السريعة الت عرفها ا تم الدوس ،وىو
اسعا يف الفقو والعم الدولينيح فلجنة القانو الدوس التا عة لألمم املتيدة والت ذرعن العم من العام
ما زاط يبم ً
نقاذا و ً

 1691مل تص عد ما وض نص قرار دوس حوط املسؤولية الدولية .وتكم أيية املسؤولية الدوليلة فلي القانلو الدوللي العلام
اعتبارىا جزًا أساسيًا م ك نظلام قانوين ،ففعاليلة ى ا النظلام تتوقف على مدى نض قواعد املسؤولية ومنوىا اعتبارىلا أداة
مفتاحا لك ل نظللام قانونللي .ى ا م انذارة ما
ت ور دبا تكفلو م ضمانات ضد التعسف ،م البعل يعترب قواعد املسؤولية ً
م ما يعي ت ور املسؤولية الدولية ىو عام القدرة والقوة يف الع قات الدولية ،ومم مباط على ل ما نشهده م غزوات

وحروب سوا يف فلس ني أو يف العرا ،أو أفغانستا 2ح
والقاعدة أ املسؤولية الدولية تتيق توافر ث ث عناصر تتبلور يف ارتكاب فع أو عم غم مشلرو  ،وأ يأتلب عللى
ى ا الفع أو العم ضرراً فعلياً مساس حب أو مصللية مشلروعة نحلد أذلااق القلانو اللدوس ونسلبة ىل ا الفعل أو العمل غلم
املشرو هل ا الشاص ع قة سببية3ح

فإ ا اكتملن ى ه العناصر ترتب عليها انثر القانوين املتمب املسلؤولية الدوليلة للجهلة اللت ارتكلب الفعل غلم املشلرو ،
وى ه املسؤولية تنقسم ما مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية ،وتتيمل مسلرائي املسلؤولية الدوليلة شلقيها امللدين وا نلائي عل جلرائم
القت املتعمد الت ارتكبتها حب أ نا الشعب الفلس يري من عدواهنا واحت هلا لفلس ني عام 1691مح
وتتعدد صور املسؤولية الدولية نذااق القانو الدوس امت ف الزاوية الت ينظر مليها م م هلا ،فم حي مصلدر
ادلتزام فإهنا تصلنف ما مسلؤولية تعاقديلة ومسلؤولية تقصلمية ،ومل حيل الشلاص الل ي يصلدر عنلو الفعل الضلار فلإ املسلؤولية

 1أيُُخ ؽهُالنٍ ،يسؤونيت إسرائيم ػٍ انجرائى ضد اإلَسبَيت في فهسطيٍ ،يغهخ انلراطبد انمبَىَُخ ،انًغهل انضبنش ،انؼلك األول ،انغشائز،
2016و ،ص.267

 2أؽًل طُف انلٍَ ،انًسؤونيت اندونيت :يبهيتهب وآثبرهب وأحكبيهب ،مجلة الجيش ،العدد  ،813لبنان1111 ،م.
 3كَ .غبح إثزاهُى ،انًسئىنيت اندونيت ػٍ اَتهبكبث لىاػد انمبَىٌ اندوني اإلَسبَي ،يُشأح انًؼبرف ،اإلطكُلرَخ2009 ،و ،ص.178
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الدوليللة تصللنف ما مسللؤولية مباذللرة ومسللؤولية غللم مباذللرة ،وأملماً مل حيل الللرك املعنللوي للعمل غللم املشللرو فإهنللا تصللنف ما
مسؤولية عمدية ومسؤولية غم عمدية4ح

ومل ىنللا سجيقسلم الدراسللة ما أر علة حمللاور ،حبيل نتنللاوط يف ائلور انوط :املسللؤولية املدنيلة ،ويف ائللور البلاين :املسللؤولية
ا نائية ،وائور البال  :موان املسؤولية الدولية ،وائور الرا  :لليات مسا لة دولة ادحت ط انسرائيلي ع جرائموح
المحور األول :المسؤولية المدنية
سبللارس الدولللة كشللاص معنللوي و ائفهللا وكافللة أعماهلللا مل مل ط بلللني ووكل

تسللند مللليهم كافللة املهللام واملسللؤوليات،

و ل فهي مسئولة ع كافة انعماط الت يقأفها انذااق ال ي يشكلو ُجز اً م قوا ا املسلية ،وانفعلاط املرتكبلة مل قبل

أذللااق أو وموعللات فوضللتها دبقتضللى قانوهنللا الللداملي القيللام قللدر م ل السللل ة ا كوميللة أثنللا قيللامهم الصللفة املنوطللة لم،

وك ل مسئولة ع أفعاط انذااق أو ا موعات اللت ليسلن مل أجهز لا وليسلن ةوللة دبقتضلى القلانو اللوطري ارسلة سلل ة
حكومية ،م ا كانوا يعملو يف الواق نا ً على تعليمات تل الدولة أو ربن مذرافها أو سي ر ا5ح
ومل ىل ا املن لل فللإ دولللة ادحللت ط انسلرائيلي تُعللد مسللؤولة مسللؤولية دوليللة كاملللة عل كافللة انفعللاط املرتكبللة مل قبل
أفرادىللا ا تللدا ً م ل أعلللى سللل ة يف الدولللة وانتهللا ً قوا للا التا عللة هلللا ومواطنيهللا والعللاملني ربللن مذ لرافها وسللي ر ا ،حب ل الشللعب
الفلس يري من عام 1691م ما أ تنتهي كافة أذكاط انفعاط غلم املشلروعة اللت تشلك انتهاكلاً صلرًاً وصلارماً ن سلط قواعلد
القانو اننساين الدوس وقانو حقو ،اننسا ح
فبمقتضى قواعد القلانو اللدوس ونصلوق النظلام انساسلي للميكملة ا نائيلة الدوليلة ،فلإ سلل ة ادحلت ط انسلرائيلي
مسئولة دولياً ع تبعات انضرار الناصبة ع ا رائم الت يرتكبهلا بلوىلا ووك هىلا دباتللف دراجلا م ومسلتويا م سلوا كلانوا قلادة
أو أف لراد عس للكريني أو مس للئولني حك للوميني وك ل ل املس للتوطنني وانف لراد ع للاديني حب ل الش للعب الفلس ل يري ،وال للت تش للك انتهاك لاً
دلتزاملات دوللة ادحلت ط انسلرائيلي الدوليلة دبقتضلى ميبلا ،انمللم املتيلدة وادتفاقيلات والقلرارات الدوليلة اللت نشلجيت ىل ه الدولللة
دبوجبها وأيها قرار التقسيم رقم 6111ح
ومل ىل ه القواعلد ملا نصلن عليلو اتفاقيللة دىلاي 1691م (امللواد  )69-94و روتوكوليهلا ،واتفاقيلة جنيلف الرا علة لعللام
1696م (امل لواد  )11-91 ،49-41شللجي انحكللام اااصللة حبالللة ادحللت ط ومسللؤوليتو وأحكامللوح وطبقللا لنظللام رومللا لسللنة
1661م فجينو يتم ت بي مواد النظام شجي

ارسات ادحت ط وانتهاكاتو قو ،اننسا تبعاً للتكييف القلانوين رائملو ،ويشلم

امتصاق ائكمة ا نائية الدولية يف دىاي جرائم ا رب والعدوا وان ادة ا ماعية وا رائم ضد اننسانيةح
 4ػجل انًبنك َىَض ي ؾًل ،يظؤونُخ انًُظًبد انلونُخ ػٍ أػًبنهب وانمضبء انًقزض ثًُبسػبرهب "كراطخ رؾهُهُخ" ص.138
َمالً ػٍ ػجل انهطُف ظبهز ،انًسؤونيت اندونيت انًترتبت ػهى يُغ االحتالل اإلسرائيهي ػىدة انالجئيٍ انفهسطيُييٍ ،غشح ،انغبيؼخ اإلطاليُخ ثغشح،
2011و .ص.16
 5كَ .غبح إثزاهُى ،يرجغ سببك ،ص.297
 6كَ .غبح إثزاهُى ،يرجغ سببك ،ص.178
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ويأتب على ثبوت ى ه املسؤولية لسل ة ادحت ط انسرائيلي عدة التزامات على النيو اآليت:
أوالً :االلتزام بوقف األفعال غير المشروعة:
د ذل أ أُوا للديهيات تلوافر املسللؤولية الدوليللة لدولللة ادحللت ط انسلرائيلي عل أفعاهلللا غللم املشللروعة والللت مل ينهللا
جرمية القت العمد ،أ تلتزم ى ه الدولة وقف كافة أذكاط ى ه انفعاط غم املشروعة والت تشك انتهاكاً التزاما ا الدولية ،سوا
سببل ىل ا ادلتلزام وقللف سل القلوانني الللت ذبيللز ادعتللدا علللى الفلسل ينيني وسبنل تعويضللهم ووقللف القلرارات الصللادرة عل سللل تها
التنفي ية كافة أذكاهلا ،وك ل وقف انفعاط غم املشروعة الصادرة عل سلل تها القضلائية واللت مل ينهلا منكلار العداللة النسلبة
للفلس ينيني ادمتنا ع قبوط دعاوي التعويل وحماكمة مرتكيب ى ه ا رائم وك ل وقف انحكام القضائية الت تعكس التواطؤ
م م ط وقف تنفي العقو ة حب انذااق ال ي ارتكبوا جرائم وم ا ح ضد امللدنيني الفلسل ينيني ،فكبلم مل القضلايا مل تفلتح
فيها ملفات ربقي أو كانن دو نتلائ أو انتهلن إصلدار توصليات أو مدانلة للضليية كملا حلدث يف نلة كاىلا  7الصلورية اللت
ضبلللن ا للرم ذللارو املسللؤولية غللم املباذللرة ،وكمللا حللدث يف أعقللاب وللزرة ةلليم جنللني 8وملغللا

نللة التيقي ل الللت ذللكلتها انمللم

املتيدة 9وغمىا م انفعاط ،فدولة ادحت ط انسرائيلي ملزمة وقف كافة ى ه انفعاط غم املشروعة والت سبب انتهاكلاً دلتزاما لا
الدولية ومرقاً نحكام القانو الدوس10ح
ثانياً :التعويض:
انضللافة ما الت لزام دولللة ادحللت ط انس لرائيلي وقللف انفعللاط غللم املشللروعة حب ل الشللعب الفلس ل يري فهللي ملزمللة أيض لاً
تعويل ى ا الشعب ع كافة انضرار الناصبة ع ارتكاب ى ه انفعاط ،ن م املتف عليو فقهاً وقضا ً دولياً أ التعويل يعترب

انثر املأتب على ربق املسؤولية الدوليلة ،فلإ ا أمللن دوللة ملا التزاما لا الدوليلة تعلني عليهلا ادلتلزام تعلويل انضلرار اللت قلن
الدولة املتضررة11ح

 7هٍ نغُخ رؾمُك رطًَُّخ ألبيزهب انؾكىيخ اإلطزائُهَُّخ فٍ األوّل يٍ شهز رشزٍَ انضّبٍَ ػبو  1982يٍ أعم" :رمظٍّ انؾمبئك وان ّلوافغ انّزٍ أ ّكد إنً
انفظبئغ انزٍ الززفزهب انمىاد انًظُؾُّخ انهجُبَُّخ ثؾ ّ
ص انهغُخ
ك ان ُّظ ّكبٌ انًلٍَُُ ان ُؼ ّشل يٍ ُط ّكبٌ يقًُّ ٍّ طجزا وشبرُال نالعئٍُ انفهظطٍَُُُُّ" .رزأّ َ
ظذ إنً أَّهب نى رغل أكنَّخ وثزاهٍُ أل ّ
ٌ رىرُّ ط
رئُض انًؾكًخ انؼهُب َزظؾبق كبهبٌَ ،شزد انهغُخ َزبئظ انزّؾمُك ،ورىطُبرهب فٍ  7شجبط  ،1983وفهُ َ
يجبشز نغُش انلفبع اإلطزائُهٍ فٍ يذثؾخ طجزا وشبرُال.
ويكيبيديب ،انرابط االنكتروَي https://ar.wikipedia.org/wiki/
 8اطى َطهك ػهً ػًهُخ انزىغم انزٍ لبو ثهب انغُش اإلطزائُهٍ فٍ عٍُُ فٍ انفززح يٍ  1إنً 12أثزَمَُ/ظبٌ 2002.ورشُز يظبكر انظهطخ
انفهظطُُُخ ويُظًبد ؽمىق اإلَظبٌ ويُظًبد كونُخ أفزي أٌ انمىاد اإلطزائُهُخ أصُبء إكارح ػًهُبرهب فٍ يقُى انالعئٍُ لبيذ ثبرركبة أػًبل انمزم
انؼشىائٍ ،واطزقلاو انلروع انجشزَخ ،واالطزقلاو غُز انًزُبطت نهمىح ،وػًهُبد االػزمبل انزؼظفٍ وانزؼذَت ،ويُغ انؼالط انطجٍ وانًظبػلح انطجُخ.
ويكيبيديب ،انرابط االنكتروَي /https://ar.wikipedia.org/wiki
 9أُػل األيٍُ انؼبو نأليى انًزؾلح كىفٍ أَبٌ رمزَزاً ثُبء ػهً لزار انغًؼُخ انؼبيخ انًزقذ فٍ  7يبَى/أَبر  2002وانذٌ طهجذ فُه انغًؼُخ يٍ األيٍُ
انؼبو رملَى رمزَز ػٍ األؽلاس انزٍ ولؼذ فٍ عٍُُ وفٍ انًلٌ انفهظطُُُخ األفزي يظزفُلا يٍ انًىارك وانًؼهىيبد انًزبؽخ .ولل طهجذ انغًؼُخ
انؼبيخ هذا انزمزَز ػمت ؽم فزَك رمظٍ انؾمبئك انزبثغ نأليى انًزؾلح انذٌ شكهه األيٍُ انؼبو رهجُخ نمزار يغهض األيٍ رلى  )2002( 1405انًؤرؿ
 19أثزَمَُ/ظبٌ .2002
انغشَزح َذ/http://www.aljazeera.net ،
 10ك .طبيؼ انىاكَخ ،انًسؤونيت اندونيت ػٍ جرائى انحرة اإلسرائيهيت ،يزكش انشَزىَخ نهلراطبد ،ثُزود – نجُبٌ 2009،و ،ص.138
 11ك .يظطفً فؤاك ،أصىل انمبَىٌ اندوني انؼبو ،يُشأح كار انًؼبرف ،اإلطكُلرَخ2008 ،و ،ط ،2ص318
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والقاعلدة الللت تللنص علللى وجللوب دفل الدولللة الللت تنتهل القللانو الللدوس اننسلاين تعويضلاً م ا اقتضللن ا الللة لل ىللي
قاعدة قدمية العهد يف القانو الدوس العلريف ووردت يف اتفاقيلة دىلاي علام 1691م اااصلة لاحأام قلوانني وأعلراف ا لرب الربيلة،
وأُعيللد الللنص عليهللا يف الربتوكللوط انضللايف انوط يف املللادة 1261ح ولقللد قللرر القضللا الللدوس أييللة ىل ا النظللام حيل قللررت حمكمللة
العدط الدولية الدائمة يف قرارىا الصادر تاريخ  49سبوز  1641يف قضية ذوروز" :م املباد املقبولة يف القانو الدوس أ مر،
ادلتزامللات الدوليللة يسللتوجب تعويض لاً مناسللباً ،فللالتعويل يعتللرب متمم لاً لت بي ل ادتفاقيللات الدوليللة ود ضللرورة لإذللارة مليللو يف ك ل
اتفاقية على حدا13ح

ويتنو ى ا التعويل ما عدة صور وىي- :
 -1التعويض العيني :يَكو التعويل العيري م م ط معادة ا اط ما ما كا عليو قب ارتكاب الفع غم املشرو  ،وىو أفض
14ح
صور التعويل قبودً للدوط طاملا كا ل كنا حي أنو يزي ك أثر للفع غم املشرو
ونظراً لكو جرمية القت العمد املرتكبة م دولة ادحت ط انسرائيلي حب أ نا الشعب الفلس يري م ا رائم الت يكو
فيها التعويل العيري مستيي ً ،ل ل كا د د م اللجو ما غمه م صور التعويل لتقدير حجم انضرار املعنويةح
 -2التعويض المالي :عند استيالة تنفي ادلتزام التعويل العيري إعادة ا اط ما ما كلا عليلو قبل وقلو الفعل غلم
املشرو كما ىو ا اط يف جرمية القت  ،أو يف حالة عدم كفاية التعويل العيري تلتزم الدولة دف مبلغ م ماس رب الضرر ويشم
ل الضرر املباذر والضرر غم املباذر وك ل انضرار املادية واملعنوية15ح
ويأتب على ل أ دولة ادحت ط انسرائيلي ملزمة التعويل املاس ع كافة انضلرار املباذلرة وغلم املباذلرة وانضلرار
املادية واملعنوية الناصبة ع عدواهنا ضد الشعب الفلس يري على مدار سنوات ادحت ط والت ارتكبها ا يش وعصا ات املستوطنني
وغمىم م املواطنني ،اعتبارىا مسئولة ع ى ه انفعاط وفقا ملا جا يف انعراف والقوانني الدوليةح
وانص أ يشم التعويل كافة ملا ل الشلعب الفلسل يري مل مسلائر وملا فاتلو مل كسلب مل جلرا الفعل املنسلوب ما
دولللة ادحللت ط انس لرائيلي16ح ويعللود تقللدير قيمللة التعللويل يف انص ل ما القضللا الللدوس ال ل ي ميل ل السللل ة التقديريللة يف تقيلليم
وتقدير قيمة التعويل م م ط روف وم سات ك حالة على حدة17ح
 12كَ .غبح إثزاهُى ،يرجغ سببك ،ص.311
 13شبرل روطى ،انمبَىٌ انلونٍ انؼبو ،األههُخ نهُشز وانزىسَغ ،ثُزود – نجُبٌ1987 ،و ،ص .106رزعًخ :شكز هللا فهُفخ.
َمالً ػٍ ػجل انهطُف ظبهز ،انًسؤونيت اندونيت انًترتبت ػهى يُغ االحتالل اإلسرائيهي ػىدة انالجئيٍ انفهسطيُييٍ ،غشح ،انغبيؼخ اإلطاليُخ ثغشح،
2011و .ص.10
 14يؾًل انشػجٍ ،انًظؤونُخ اندونيت ػٍ األضرار انتي تسببهب انُفبيبث انُىويت ،رطبنخ يبعظزُز يمليخ نكهُخ انؾمىق فٍ عبيؼخ انشزق األوطظ،
األركٌ2010 ،و ،ص .96
 15ك .ػجل انمبكر انفبر ،يببدئ انمبَىٌ اندوني انؼبو ،ص.341
َمال ػٍ ك.طبيؼ انىاكَخ ،يرجغ انسببك ،ص.150
 16ك .يظطفً فؤاك ،يرجغ سببك319 ،
 17ك .طالػ ػبيز ،يمديت ندراست انمبَىٌ اندوني ،كار انُهضخ انؼزثُخ ،انمبهزح2007 ،و ،ص.326
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ثالثاً :الترضية:
يقصلد الأضللية قيللام الدولللة املسلببة للضللرر تقللدة ترضللية أد يلة أو اعتل ار رلللي للسللل ات وذلعب الدولللة انمللرى عل اا للجي
ال ي وق وتقدة وعد عدم تكراره وأ ما حدث د يعرب ع املوقف الرلي للدولة18ح
والأض للية أو ادعت ل ار الرل للي يص لللح ع ل انض لرار املعنوي للة كانس للا ة لعل للم الدول للة ورموزى للا وذ للعارىا أو ادعت للدا عل للى
سياد ا ، 19وحادثة ادعتدا على أس وط ا رية يف البير م قب قلوات ادحلت ط انسلرائيلي أثنلا قلدومها ما ق لا غلزة ائاصلر
ليسن بعيدة ،والت طالبن فيها تركيا م دولة ادحت ط تقدة ادعت ار الرلي ع ى ه ا ادثةح
ونللرى أ اعتل ار سللل ة ادحللت ط عل جلرائم القتل العمللد املرتكبللة مل قبلللو ادحللت ط انسلرائيلي للليس هلللا معل  ،وسببل
سياسية ر الرملاد يف العيلو  ،لعلدة أسلباب منهلا أ ادعتل ار أو الأضلية يكلو غالبلاً نتيجلة م لجي ارتكبتلو الدوللة أو أحلد أفرادىلا،
وجرمية القت العمد د ميك تصورىا جيهنا م جي ل ىلي سياسلة اسلأاتيجية هلل ا العلدو ،فضل ً عل أ ىل ا العلدو لليس للو عهلد أو
ميبا ،مصداقاً لقولو تعاس" :أو كلما عاىدوا عهدا نب ه فري منهم

أكبرىم د يؤمنو " (البقرة)199 ،ح

المحور الثاني :المسؤولية الجنائية
م املسؤولية يف القانو الدوس املعاصر مل تعد قاصرة على الدوط ،ولك أصبح م املمك ا دي ع املسؤولية الدولية
ا نائية لألفراد ع ا رائم الت يرتكبوهنا والت تشلك انتهاكلاً لقواعلد القلانو اللدوس وحقلو ،اننسلا  ،فللم تعلد املسلؤولية مقتصلرة
على مسؤولية دولة اذباه أمرى ،وممنا أصبح م املتصور وجود حادت أمرى للمسؤولية الدولية وىي املسلؤولية ا نائيلة للفلرد عللى
الصلعيد اللدوس ،فمل انحكلام املتعلارف عليهللا يف القلانو اللدوس املعاصللر أ انذلااق ال بيعيلني املل نبني ارتكلاب ا لرائم ضللد
السلم واننسانية وجرائم ا رب والتا يط هلا وتنظيمها يتيملو مسئوليتهم عنها ما جانب الدولة املعنيةح
ولقد تناولن ادتفاقيات الدوليلة وأيهلا اتفاقيلات جنيلف انر ل املسلؤولية ا نائيلة الفرديلة ،وأقلام النظلام انساسلي
للميكمة ا نائية الدولية منظومتو القضائية على أساس املسؤولية الفردية ملرتكيب ا رائم الدوليةح
و ت بيل ىل ه انسللس علللى دولللة ادحللت ط انس لرائيلي ،يتضللح أ صبي ل انذللااق ال ل ي ارتكبلوا ج لرائم حبل الشللعب
الفلس يري يتيملو املسؤولية ا نائية الفردية ع ى ه انفعاط انجرامية سوا كانوا أفلراداً علاديني أو جنلود يف القلوات املسللية أو
قادة عسكريني أو مسئولني مدنيني يف ا كومة ،أو حىت وزيراً أو رئيساً للوزرا أو للدولةح
أوالً :مسؤولية األشخاص:

 18ك .طالػ ػبيز ،يرجغ سببك ،ص.326
 19يؾًل انشػجٍ ،يرجغ سببك ،ص .95
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وفقللا للنظللام انساسللي للميكمللة ا نائيللة الدوليللة فللإ الشللاص الل ي يرتكللب أي جرميللة تللدم يف امتصللاق ائكمللة،
يعتللرب مسللئودً عنهللا صللفتو الفرديللة طبقللا لللنص املللادة ( )4/46ويكللو عرضللو للعقللاب ،وتنعقللد ى ل ه املسللؤولية ا نائيللة للفللرد يف
ا ادت التالية:
 -1يف حاط قيامو ارتكاب ى ه ا رمية سوا ً صفتو الفردية أو ادذأاك م لمر ،أو ع طري ذاص لمر ،غلل النظلر عملا
م ا كا الشاص اآلمر مسئودً جنائياًح
 -4يف حاط قيامو انغرا على ارتكا ا أو ا

على ارتكاب جرمية وقعن الفع أو ذر فيهاح

 -4يف حالة تقدة العو أو التيريل أو املساعدة جيي ذك لمر لغرض تيسم ارتكلاب ىل ه ا رميلة أو الشلرو يف ارتكا لا ،دبلا
يف ل توفم وسائ ارتكا ا ،وميك م م ط ى ه ا اللة مسلا لة قلادة الوديلات املتيلدة انمريكيلة املتعلاقبني وغمىلا مل الدوللة
على املساعدات غم ائدودة الت تقدمها لدولة ادحت ط انسرائيلي م س ح وماط وغمهح
 -9يف حالة املساية جيي طريقة أمرى يف قيام صباعة م انذلااق يعمللو قصلد مشلأك ارتكلاب ىل ه ا رميلة أو الشلرو يف
ارتكا ا ،على أ تكو ى ه املساية متعمدة وأ تقدم:
أ -دف تعزيز النشاط انجرامي أو الغرض انجرامي للجماعة م ا كا ى ا النشاط أو الغرض من وياً على ارتكاب جرمية تدم
يف امتصاق ائكمةح
ب -أو م العلم نية ارتكاب ا رمية لدى ا ماعةح
 -6يف حالة الشرو يف ارتكاب ا رمية ع طري ازبل ا مجلرا يبلدأ لو تنفيل ا رميلة خب لوة ملموسلة ،ولكل مل تقل ا رميلة لظلروف
غم ات صلة نوايا الشاصح
ثانياً :مسؤولية القادة والرؤساء:
يف ن لا ،املسللؤولية ا نائيلة الفرديللة فللإ النظلام انساسللي للميكملة ا نائيللة الدوليللة ي بل علللى صبيل انذللااق صللورة
متساوية دو أي سبييز سبب الصفة الرلية ،فالصفة الرلية للشاص سوا أكا رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً يف حكومة أو
رملا أو ب ً منتاباً أو مو فاً حكومياً ،د تعفيو جيي حاط م انحواط م املسؤولية ا نائية ود تشك سبباً لتافيف العقو لةح
وىو ما نص عليو نظام روما انساسي للميكمة ا نائية الدولية يف املادة (/41أ)ح
ك ل فإ ا صانات أو القواعد انجرائية اااصة والت تدعي دولة ادحت ط انسلرائيلي سبتل قاد لا لا سلوا يف مطلار
قانوهنللا الللداملي أو الللدوس ،د ربللوط دو ارسللة ائكمللة امتصاصللها علللى ىل ا الشللاص ،دسلليما وأ قضللية ا صللانة س لب وأ
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أدت ما مذكاليات فيما يتعل قضية حماكمة ا رم ذارو أمام القضا البلجيكي وال ي رفل مجرا ائاكمة حبجة ا صانة الت
ا م ط عملو كرئيس للوزرا 20ح

يتمت

فالقائد العسكري أو الشاص القائم فع ً جيعماط القائلد العسلكري مسلئودً مسلؤولية جنائيلة عل ا لرائم اللت تلدم يف
امتصللاق ائكمللة ا نائيللة الدوليللة والللت مل ينهللا جرميللة القتل العمللد ،الللت ترتكللب مل جانللب القلوات اااضللعة نمرتللو وسللي رتو
الفعليتني ،حسب ا اللة ،نتيجلة لعلدم ارسلة القائلد العسلكري أو الشلاص سلي رتو عللى ىل ه القلوات ارسلة سللمية يف ا لادت
التالية:
 -1م ا كا

ل القائد العسكري أو الشاص قد علم أو يفأض أ يكو قد علم سبب الظروف السائدة يف ل ا ني لجي

القوات ترتكب أو تكو على وذ ارتكاب ى ه ا رائمح
 -4م ا مل يتال لل القائللد العسللكري أو الشللاص صبيل التللدا م ال زمللة واملعقولللة يف حللدود سللل تو ملنل أو قمل ارتكللاب ىل ه
ا رائم أو لعرض املسا لة على السل ات املاتصة للتيقي واملقاضاةح
ويُسلجيط اللرئيس جنائيلاً عل ا لرائم املرتكبللة مل قبل مرهوسليو الل ي يضلعو لسللل تو وسلي رتو الفعليتللني ،نتيجلة لعللدم ارسللة

سي رتو على ىؤد املرهوسني ارسة سليمة يف ا ادت التالية:

 -1م ا كللا اللرئيس قللد علللم أو ذباىل عل وعللي أيللة معلومللات تبللني وضللوح أ مرهوسلليو يرتكبلوا أو علللى وذل أ يرتكبلوا ىل ه
ا رائمح
 -4م ا تعلقن ا رائم جينش ة تندرج يف مطار املسؤولية والسي رة الفعليتني للرئيسح
 -4م ا مل يتا الرئيس صبي التدا م ال زمة واملعقولة يف حدود سل تو ملن أو قم ارتكلاب ىل ه ا لرائم أو لعلرض املسلا لة عللى
السل ات املاتصة للتيقي واملقاضاةح
وكما سب أ كرنا فإ جرائم القت العمد تُرتكلب نلا ً عللى قلرار عل ا للس اللوزاري املصلغر لسلل ة ادحلت ط والل ي

يضللم رئ لليس ال للوزرا ووزرا ال للدفا وااارجي للة وغ للمىم م ل املس للتوى السياس للي ما جان للب منف ل يها م ل وح للدات ج لليش ادح للت ط
وتستهدف نش ا ادنتفاضة العسكريني والسياسيني على حد سوا 21ح
و ل ل فللإ املسللؤولية ا نائيللة متللوفرة حب ل القللادة واملسللئولني العسللكريني واملللدنيني أو القللائم جيعمللاهلم لدولللة ادحللت ط
انسرائيلي ع ا رائم الت ارتكبوىا ويرتكبوهنا حب أ نا الشعب الفلس يري والت د يتس ى ا البي ل كرىم و كر جرائمهم22ح
المحور الثالث :موانع المسؤولية الدولية

 20ك .طبيؼ انىاكَخ ،يرجغ سببك ،ص.155
 21ك .طبيؼ انىاكَخ ،يرجغ سببك ،ص.155
 22ك .ػجل انمبكر عزاكح ،انمضبء انجُبئي اندوني ،يكزجخ آفبق ،غشح2010،و ،ط ،2ص.825
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م الدولة الت زبالف التزاماً دولياً رتبتو هلا محدى قواعد القانو الدوس تتيم تبعو املسؤولية ع ى ا العم غم املشرو  ،وم
ارتباط املسؤولية الدولية العم غم املشرو ارتباط ربتمو الضرورات القانونية انساسية ومباد العدالة اننسانية ،وأنو صار ل
م املباد املسلم ا وا م عليهاح
و اىر القوط أ الفع املرتب للمسؤولية الدولية وب أ يكو فع ً غم مشروعاً ،مد أنو قد يكو الفع يف انص غم
مشرو مد أ

روف وم سات قد ربيط و فتيوط صبغتو القانونية صبغة العم املقبوط قانوناً ،و ل ميتن ادرتباط ينو و ني

املسؤولية الدولية ،ف تأتب عليو شبة مسؤولية قب الدولة الت قامن الفع 23ح

م املباد املستقرة يف القانو الدوس أ الدولة الت زبالف التزاماً دولياً رتبتو هلا محدى قواعد القانو الدوس ،تتيم
تبعة املسؤولية ع ى ا العم غم املشرو  ،ولك قد يكو العم يف انص غم مشرو ولك نحاطتو ظروف وم سات
معينة فيتيوط طبيعتها القانونية ويصبغ صبغة مقبولة قانونياً ،وم مث ف تقوم مسؤولية دولية قب الدولة الت قامن

ا العم ،

حي تسمى ى ه الظروف دبوان املسؤولية أو أسباب ان احة24ح

ولقد امتلف فقها القانو الدوس يف ربديد موان املسؤولية الدولية ،فقد قسمها الفقيو دح ص ح عامر ما ث ث موان
وىي :الرضا ،والدفا ع النفس ،والع ج العقايب وسائ العنف25ح ويف مقا

ل حصر الفقيو دح عبد القادر جرادة موان

املسؤولية الدولية يف ا ادت التالية :الدفا املشرو  ،وحالة الضرورة ،وانكراه ،واملعاملة املب  ،وانمر الرئاسي ،والسكر غم
ادمتياري ،وا ه أو الغلط يف الوقائ أو القانو  ،واملرض العقلي ،وصغر الس 26ح
ويرج السبب يف امت ف كبم م فقها القانو الدوس يف حصر وربديد موان املسؤولية الدولية أنو مل ترد أسباب امتنا
املسؤولية الدولية على سبي ا صر يف نظام روماح
وم صة القوط :أ ىناك ث ث حادت يتم دبوجبها معفا الدولة الت تقوم فع غم مشرو دولياً ضد دولة أمرى،
حي يتيوط ى ا الفع م فع غم مشرو أو حمرم دولياً ما فع مشرو ود يأتب عليو مسؤولية دولية ،وى ه ا ادت الب ثة
متمبلة يف حالة رضى ا ري عليو ،وحالة املعاملة املب  ،وحالة الضرورة 27ح

وسجيتناوط يف ى ه الدراسة املان انىم وانم ر منها وىو حالة الدفا الشرعي ،ن سل ات ادحت ط الصهيوين تت ر
ا يف قت الشعب الفلس يري ،كما وسنرد يف ى ه الدراسة على ى ه املزاعم انسانيد القانونيةح

 23ك .طالػ ػبيز ،يرجغ سببك ،ص.323
 24ػجل انهطُف ظبهز ،انًسؤونيت اندونيت انًترتبت ػهى يُغ االحتالل اإلسرائيهي ػىدة انالجئيٍ انفهسطيُييٍ ،غشح ،انغبيؼخ اإلطاليُخ ثغشح،
2011و .ص.18
 25ك .طالػ ػبيز ،يرجغ سببك ،ص.322
 26ك .ػجل انمبكر عزاكح ،يرجغ سببك ،ط ،1ص.434
 27يُلوٌ ػهٍ ،ؽظٍُ أؽًل ،اإلػفبء يٍ انًسؤونيت اندونيت في انمبَىٌ اندوني ،يغهخ ػهىو إطاليُخ ،انغبيؼخ انىطُُخ فٍ يبنُشَب ،انؼلك ،9
يبنُشَب2012 ،و ،ص .129
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لقد دأ ن حكومات ادحت ط املتعاقبة على حماولة مضفا املشروعية على تل ادنتهاكات ا سيمة الت ترتكبها قوات
ادحت ط التا عة هلا وتربيرىا إثارة دعاوي انم  ،غم أهنا قلما أ هرت صورة مقنعة وجود أساس يف القانو الدوس لتل
ادنتهاكات ،أو أثبتن حب الرا ة السببية ني أفعاهلا وتعزيز أم سكاهنا ،وما فتجيت تربر عمليات القت املتعمد ربن رائ مضللة
تارة حبجة الضرورات العسكرية والدفا ع النفس ،وتارة أمرى تدعي أ

وئها ما القوة يندرج يف مطار الرد الضروري واملناسب

على اعتدا ات املقاومة ،وتعل للعامل أ جنودىا كانوا دائماً يسأذدو القانو اننساين الدوس ،دبا يف ل

مباد التمييز

والتناسب ،مؤكدة أهنا مباد مقدسة ومتبعة يف التدريبات واملدونة انم قية وقواعد ادذتباك الت يسم عليها "جيش الدفا
انسرائيلي"ح
ا قيقة م املربرات الت تستند مليها سل ة ادحت ط ىي مربرات واىية تستادمها يف مطار سياسة ر الرماد يف العيو ،
دسيما وأ اتفاقيات جنيف املشأكة املتعلقة املاالفات ا سيمة حظرت القت العمد ال ي يستهدف السكا املدنيني اااضعني
ل حللت ط ا للريب ،وك ل ل حظللر الربوتوكللوط انوط " قت ل ااصللم أو مصللا تو أو أسللره للاللجو ما الغللدر ،وأكللد انع ل

العللاملي

قللو ،اننسللا علللى ا ل يف ا يللاة ،ونللص عليللو العهللد الللدوس االلاق للا قو ،املدنيللة والسياسللية28ح وقللد ورد الللنص علللى جرميللة
القتل العمللد يف مقدمللة ا لرائم الللت نللص عليهللا النظللام انساسللي للميكمللة ا نائيللة الدوليللة ،يف املللادة السادسللة املتعلقللة انفعللاط
املكونة رمية ان ادة ا ماعية ويف املادة السا عة اااصة ا رائم املرتكبة ضد اننسانية ،واملادة البامنة فقرة  4أ والت اعتربت القت
العمد جرمية حرب29ح
أما النسبة ددعا ح الدفا الشرعي ع النفس ،فمما د ذ فيو أ املادة  61م ميبا ،انمم املتيدة قد أكدت
على ى ا ا  ،مد أ ى ه املادة وضعن قيوداً وحدوداً هل ا ا  ،ل ل ونظراً ا ورة الت ر استعماط ح الدفا الشرعي
لتربير استادام القوة وأعماط العدوا فا مسا لة توفر حالة الدفا الشرعي أو مسا لة ذباوز انعماط الت تقوم ا الدولة الضيية
ملا تفتضيو ى ه ا الة يتم تقديرىا لك حالة على حدة ،أما مشروعية الدفا ع النفس فتتيق عندما تتوافر روف معينة
كوجود م ر ىجوم مباذر30ح
وقد تناولن املادة املشار مليها حالت الضرورة والدفا الشرعي ،حي يُعرف البعل ح الدفا الشرعي جينو :ا
ال ي يقرره القانو الدوس لدولة أو موعة دوط استادام القوة لصد عدوا مسلح حاط وقوعو ضد س مة مقليمها أو استق هلا
السياسي ذري ة أ يكو استادام القوة ىو الوسيلة الوحيدة لدر ل العدوا ومتناسباً معو ،ويتوقف ل حي يتا ولس

انم التدا م ال زمة فظ السلم وانم الدوليني31ح ينما يرى جانب م الفقو أ حالة الضرورة مرتب ة املااطر وتعري وجود

 28ك .طبيؼ انىاكَخ ،يرجغ سببك ،ص.155
 29ك .طهُم ؽظٍُ انفزالوٌ ،يىسىػت انمبَىٌ اندوني ،كار انضمبفخ ،ػًبٌ2011 ،و ،ص 394ويب ثؼلهب.
َ 30جُم ثشز ،انًسؤونيت اندونيت في ػبنى ُيتغير ،انطجؼخ األونً ،كوٌ كار َشز1994 ،و ،ص  243ويب ثؼلهب
 31يؾًل فهف ،ؽك اندفبع انشرػي في انمبَىٌ اندوني انجُبئي ،ص 11
َمالً ػٍ كَ .بَف ؽبيل انؼهًُبد ،جريًت انؼدواٌ في ظم َظبو انًحكًت انجُبئيت اندونيت ،كار انضمبفخ انؼزثُخ ،2007 ،ص.63
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أحواط غم متوقعة زبوط معها تصرفات غم قانونية ،وأهنا ح ي ل على عل التصرفات غم املشروعة الت تسوقها الدولة م ا
اض رت ما ل وفا ً دلتزاما ا32ح
وقد أولن اتفاقيات جنيف اىتماماً لفكرة الضرورة حي جعلتها حالة استبنائية تقتصر على حادت الضرورة ا ر ية،
وقد نص امللي انوط والباين دتفاقية جنيف الرا عة على حالة الضرورة يف أضي ن ا ،م م ط حصرىا يف ادعتبارات
اننسانية ،وم ى ه النصوق نص املادة  4/19م امللي انوطح
و ا سب يتضح أ ىناك امت فاً ني حالت الضرورة والدفا الشرعي حي أ الدفا الشرعي أوس وأمش م حالة
الضرورة ،ك ل

م حي

اعتبار الدفا الشرعي فع عادط ضد فع غم عادط ،وىناك امت ف لمر م ناحية أ الدفا

الشرعي يعم على رد عدوا غم مشرو  ،ينما يُشأط يف حالة الضرورة أ تصد م راً جسيماً ولو مل يك غم مشرو  ،فالدفا

الشرعي ىو صد للعدوا وليس للا ر ،وى ا ىو ذرط م ذروط حالة الدفا الشرعي ،و التاس فا حالة الدفا الشرعي د
تتوافر مد وجود عدوا غم مشرو ينما حالة الضرورة ىو اعتدا على ري عندما يسمح القانو استعمالو ،كما أ الدفا

الشرعي يف نص املادة  61يوجب أ يكو العدوا غم املشرو ىجوماً مسلياً ،أما حالة الضرورة فتوجب أ يكو اا ر

املهدد جسيماً33ح

وم القواعد الراساة يف القانو الدوس أ ادض
حبي

رمصة الدفا الشرعي ماض ملقتضيات الضرورة والتناسب

وب نضفا املشروعية الدولية يف ح املمارسات العسكرية أ تتناسب م العدوا املسلح وأ تكو القدر الضروري

نغراض مواجهتو ،وىو ما د يتوافر شجي املمارسات العسكرية انسرائيلية يف أي حاط م انحواطح
انضافة ما ل فقد كف الربوتوكوط انوط دتفاقية جنيف الرا عة للشعوب -الت تناض ضد التسلط ادستعماري
وادحت ط انجنيب وضد اننظمة العنصرية ارسة قها يف تقرير املصم -أذكاط ا ماية الواجبة الت بي يف أي نزا مسلح
دوس ،دسيما وأ ح تقرير املصم يعترب قاعدة قانونية دولية مستقرة وملزمة للجمي ح
وم ىنا جا تقرير البعبة الدولية لتقصي ا قائ سالف ال كر ليؤكد على ح الشعب الفلس يري يف تقرير مصمه
القوط " يتمب أحد العناصر انساسية لإطار القانوين يف مبدأ ح الشعوب يف تقرير املصم املستمد م املادة انوا م ميبا،
انمم املتيدة واملقبوط جينو يشك عنصراً م عناصر القانو الدوس العريف ،وقد أكدت ح الشعب الفلس يري يف تقرير املصم
ا معية العامة وحمكمة العدط الدولية يف فتواىا شجي اآلثار القانونية الناذئة ع تشييد جدار يف انراضي الفلس ينية" ،ويضيف
التقرير يف ات السيا " ،ويكتسي ح تقرير املصم أيية ماصة يف سيا ،انحداث انممة وانعماط القتالية يف املن قة ،ل
نهنا ليسن مد حلقة يف ادحت ط ال وي انمد لألراضي الفلس ينية ،وللي يف تقرير املصم طا ملزم ،م يغدو لزاماً على
 32كَ .بَف ؽبيل انؼهًُبد ،جريًت انؼدواٌ في ظم َظبو انًحكًت انجُبئيت اندونيت ،كار انضمبفخ انؼزثُخ ،ػًبٌ2007 ،و ،ص.73
 33كَ .بَف ؽبيل انؼهًُبد ،يرجغ سببك ،ص.81
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صبي الدوط أ تعم على تنفي ه ،وى ا ح اعأفن و ا معة العامة لألمم املتيدة ،الت أعلنن أنو ً للشعوب الت تقاوم
العم القسري ال ي ًرمها م حقها يف تقرير مصمىا نفسها ،أ تتلمس وتتلقى املساندة م أطراف ثالبة ،وعلى الدوط الت
تقوم جيعماط ترقى ما حد استادام القوة العسكرية ،أ سبتب نحكام القانو الدوس اننساينح
يضاف ما ل

أ ادحت ط العسكري يعد يف

القانو الدوس املعاصر عم ً غم مشرو ومظهراً م مظاىر

انتهاك الدوط دلتزامها الدوس حبظر استادام القوة و التهديد استادامها ،وهل ا م غم املعقوط أ تفرض قواعد القانو الدوس
التزاماً على سكا انراضي ائتلة ال اعة لصاحل م مر ،التزاماتو الدولية وقام انتهاكها ،وهل ا يستمد النضاط الفلس يري
مشروعيتو القانونية م ح الشعوب يف تقرير مصمىا ويستمدىا ك ل م ح الدفا الشرعي ع النفس و ل لكونو أحد
مظاىر مواجهة السكا ل حت ط ال ي يستادم قوتو املسلية يف تكريس واستمرار احت لو لألرض ،كما ذبد ى ه املشروعية
أساساً هلا يف العديد م القرارات الدولية ن كر منها على سبي املباط القرار الصادر ع ا معية العامة رقم  4111لعام

1611م34ح حي

جا يف منت القرار " تجيكيد ذرعية ناض الشعوب يف سبي تقرير املصم والتيرر م ادستعمار والتسلط

وادستبعاد انجنيب ،دبا يف ل ذعب فلس ني  ،35ك ل م أىم تل القرارات القرار رقم  4419الصادر ا معية العامة عام
 1619واملتضم تعريف العدوا حي نصن املادة البالبة م ى ا التعريف على أنو ليس يف ى ا التعريف وعلى انمص ما ورد
املادة البالبة الت نظمن أمبلة عل حادت العدوا ما ويف حب الشعوب الت زبض لنظام ا كم ادستعماري أو العنصرية
أو أية أذكاط أمرى م السي رة انجنبية يف الكفاح م أج تقرير املصم وا رية وادستق ط36ح
ولك املسا لة الت ينبغي انذارة مليها وتتعل ا

يف تقرير املصم وت بيقو على تعريف وض املقات وتجيثمه على مبدأ

التمييز ،أ النزاعات املسلية الت تض حركات التيرر أو حركات املقاومة يف مواجهة ادستعمار وادحت ط تعترب نزاعات مسلية
دولية حسب املادة ( )9م الربوتوكوط انضايف انوط ،ل ا وفقاً للقانو الدوس ودسيما الربوتوكوط املشار مليو ،ينبغي ارسة أي
عم م أعماط املقاومة وفقاً للي يف تقرير املصم ،احأام كام لسائر حقو ،اننسا والقانو اننساين الدوسح
اا صة  :أ كفاح حركات التيرر الوطري يف مب تل ا ادت يكو مشروعاً وك ل عاددً ،وىو ما يعري أ ال رف
اآلمر ىو املعتدي والتصرفات الناذبة عنو عدوا غم مشرو  ،و التاس فإ أي أعماط حر ية تقوم ا حركات التيرر الفلس ينية
يف مطار تقرير مصمىا يف

أحكام القانو الدوس اننساين ضد ائت انسرائيلي ىو مارج ع ن ا ،انفعاط الت حرمتها

اتفاقيات جنيف انر لعام  ،1696وك ل

الربوتوكوط انوط امللي

ا حي

تعترب م قبي انعماط املشروعة يف القانو

الدوس ذري ة أ تق على انقليم ائت وداملو دف ربريره37ح وىو أيضاً م أسباب امتنا املسؤولية ا نائية لت

ا ركات

حسب املادة  41م النظام انساسي للميكمة ا نائية الدولية ،ويف نفس الوقن يكف الربوتوكوط انوط املشار مليو ركات
 34انمزار رلى ( )2787انظبكر ػٍ انغًؼُخ انؼبيخ نأليى انًزؾلح فٍ كوررهب رلى  26ثزبرَـ  6كبَىٌ األول  /كَظًجز نؼبو 1971و.
 35رمزَز نغُخ انزؾمُك انًظزمهخ انظبكر ػٍ انظهطخ انفهظطُُُخ ،يزعغ طبثك ،ص .62
 36كَ .بَف ؽبيل انؼهًُبد ،يرجغ سببك ،ص.100
 37كَ .بَف ؽبيل انؼهًُبد ،يرجغ سببك ،ص.103
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التيرر أذكاط ا ماية الواجبة الت بي يف أي نزا مسلح دوس حي

اعترب تل

ا الة م قبي النزا املسلح وم مث زبض

نحكاموح
المحور الرابع :آليات مساءلة دولة االحتالل اإلسرائيلي عن جرائمه
مل يكتفي ا تم الدوس وض ى ه الأسانة م الوثلائ الدوليلة وانقليميلة والقلوانني الدامليلة اااصلة حبمايلة حقلو ،اننسلا
وحرياتللو انساسللية ،ويللأك ادلتلزام للا نرادة الللدوط ،ل عمل علللى موللاد ومحللداث أنظمللة ولليللات مايللة ىل ه ا قللو ،وا ريللات
املضمونة دبقتضى تل النصوق38ح
فا تم الدوس انتق م موقف انعراب ع القل جرا انتهاك القانو اننساين الدوس وقلانو حقلو ،اننسلا  ،ما موقلف
اندانة ،مث ان ل ليتا أىم اا وات وانكبر فعالية ،م م ط منشا قضا مل حقة منتهكي ى ه ا قو ،وا رياتح
وم ل ل ىن للا س للنتناوط الس للب املتاح للة ئاكم للة ادح للت ط انس ل لرائيلي ع ل ل جرائم للو ،أم للام ائكم للة ا نائي للة الدولي للة ووفق ل لاً
ل متصاق القضائي العاملي على الأتيب اآليت:
 -1المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية
نتيجة تواص ا هود الدولية ننشا قضلا دوس جنلائي للو صلفة اللدوام يعمل عللى م حقلة ومسلا لة مقلأيف ادنتهاكلات املسلتمرة
لقواع للد ومب للاد الق للانو ال للدوس ،ج للا مقل لرار النظ للام انساس للي للميكم للة ا نائي للة الدولي للة يف مل لؤسبر روم للا الد لوماس للي يف يولي للو
1661م ،وقلد دملللن ائكمللة حيللز النفلا يف انوط مل يوليللو 4994مح 39يشللم امتصللاق ائكملة ا نائيللة الدوليللة مل حيل
املوضو أر جرائم دولية ىي :جرمية ان ادة ا ماعية ،وا رائم ضد اننسانية ،وجرائم ا رب ،وجرائم العدوا ح
ذبدر انذارة أ املدعي العام للميكمة ا نائية أعل تاريخ 4914/9/4م عدم امتصاق حمكمتو فيما وري دام
انراضي الفلس ينية وما يأتب عليو م عدم ص حية ائكمة يف النظر الشكوى الت تقدمن ا السل ة الفلس ينية ضد دولة
ادحت ط ارتكاب جرائم دولية حب الشعب الفلس يري ،و ل

عد دراسة وضعها القانوين يف انمم املتيدة ال ي تتمت فيو صفة

مراقب ود ربظى فيو صفة عضو أو دولة غم عضوح
ودحقاًح أعلنن ائكمة ا نائية الدولية تاريخ 4916/1/19م فتح ربقي أوس ،وىو مرحلة تسب ربقيقاً حوط جرائم
حرب مفأضة ارتكبن من صيف  4919يف انراضي الفلس ينية ،والتيقي انوس يهدف ما ربديد ما م ا كا ىناك "أساس
معقوط" لفتح ربقي  ،كما أوضح مكتب املدعي يف يا  ،مضيفاً أ "املدعية ستيل مصوصاً املسائ املرتب ة ادمتصاق،
وممكا قبوط امللف ومصاحل القضا "ح
 38يؾًل طؼُل ،انشرػيت اندونيت نحمىق اإلَسبٌ وآنيبث يرالبتهب وحًبيتهب اندونيت ،يذكزح إعبسح انًلرطخ انؼهُب نهمضبء ،انغًهىرَخ انغشائزَخ
انلًَمزاطُخ انشؼجُخ2007 ،و ،ص27
 39إثزاهُى انزاثٍ ،انمبَىٌ اندوني انؼبو ،انطجؼخ األونً ،يكزجخ ويطجؼخ كار انًُبر ،غشح ،2002 ،ط ،2ص.114
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وكانن ا كومة الفلس ينية انضمن ما معاىدة روما املؤسسة للميكمة يف الباين م كانو الباين (يناير)ح وى ا
ادنضمام سيتيح للمدعي فتح ربقيقات يف املستقب حوط جرائم حمتملةح وكا الرئيس الفلس يري حممود عباس أرس يف الوقن
نفسو للميكمة وثيقة تسمح للمدعية التيقي حوط جرائم مفأضة ارتكبن يف "انراضي الفلس ينية ائتلة من  14حزيرا
(يونيو) "4919ح ي كر أ مسرائي كانن أحد الدوط السبعة الت صوتن ضد اعتماد قانو روما انساسي وم مث عادت
للتوقي على نظام روما انساسي يف اليوم انمم للتوقي على النظام40ح
 -2المساءلة أمام محاكم الدول األعضاء في اتفاقيات جنيف
لقد ألقى القانو اننساين واجباً عاماً على صبيل اللدوط دبياكملة ا لرمني اللدوليني أو تسلليمهم طبقلاً ملبلدأ ادمتصلاق
العللامليح وقللد جللا النظلام انساسللي للميكمللة ا نائيللة الدوليللة مؤكللداً علللى مبللدأ ادمتصللاق العللاملي للالنص يف ديباجتللو علللى أنللو:
"وم ت كر جي م واجب ك دولة أ سبارس وديتها القضائية ا نائية على أولئ املسئولني ع ارتكاب جرائم دوليةح
وتعتلرب الوديللة القضللائية العامليللة محلدى اآلليللات القانونيللة الللت تجيمل عللني ادعتبللار ال بيعيللة املروعلة للجلرائم الدوليللة والللت
تعتلرب ما حلد عيللد ديلداً للمجتمل الللدوس أو ذلنيعة للغايللة لدرجلة أهنلا تسللي ملصللية البشلرية ،فهلي تشلك جلرائم ضلد ا تمل
الدوس جيسره ،و التاس فهي زبض للودية القضائية لك دولة يف العامل41ح

و لا د ذل فيلو أ مبللدأ العامليلة الل ي يقلوط للجي ا لرائم الدوليلة الللت تُنتهل القليم اننسلانية انساسللية تظل موضلو اىتمللام
ا تمل الللدوس جيسللره ،وىللو مللا تسللتند مليللو ،ارسللة الوديللة القضللائية ا نائيللة يف كبللم مل الللدوطح وتللربز أييللة ادمتصللاق القضللائي
العلاملي أو مللا يعللرف الوديللة القضلائية الكونيللة يف أنللو يع للى ا ل للللدوط دب حقللة وحماكمللة ملرتكيب ا لرائم الدوليللة دو أي اعتبللار
للجنسية الت ًملوهنا أو املكا ال ي ترتكب فيو ا رمية ،و التاس ينعقد ادمتصاق القضائي ا نائي نية دولة ترغب يف م حقة
ا رائم الدوليةح
ويعللرب مبللدأ ادمتصللاق العللاملي عل وحللدة ا تمل الللدوس يف مكافيللة أذللد ا لرائم م للورة الللت للدده ،و لل

للالقبل

وحماكمة ك ذاص ملتهم ارتكلاب جلرائم معاقلب عليهلا دبوجلب قوانينهلا يتواجلد يف مقلليم أيلة دوللة غلل النظلر عل جنسليتو أو
املصلية الت وق عليها ادعتدا أو جنسية املعتدى عليو أو مكا ا رمية42ح
ولقللد نصللن العديللد م ل ادتفاقيللات علللى مبللدأ ادمتصللاق القضللائي العللاملي ،وذللكلن اتفاقيللات جنيللف لسللنة  1696م
م وة مهمة على صعيد مقرار مبدأ ادمتصاق القضائي العلاملي ،حيل ت لبلن امللادة ( )199مل اتفاقيلة جنيلف الرا علة مل كل
طرف سام متعاقد " أ يبي ع انذااق املدعى جيهنم ارتكبوا أو أمروا ارتكاب مب ى ه اارو ،اا مة " وأ يقدم ىؤد

 40ك .ػًز انًقشويٍ ،انمبَىٌ اندوني اإلَسبَي في ظم انًحكًت انجُبئيت اندونيت ،انطجؼخ األونً ،كار انضمبفخ ،ػًبٌ2009 ،و ،ص.406
 41ك .ػجل انمبكر عزاكح ،يرجغ سببك ،ص.815
 42ك .طبيؼ انىاكَخ ،يرجغ سببك ،ص.65
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انذللااق ما حمللاكمهم صللرف النظللر عل جنسلليتهم ،وقللد عمللدت كبللم مل دوط العللامل ما مدراج مبللدأ الوديللة القضللائية العامليللة
ضم تشريعا ا الوطنيةح
م اتفاقيللة جنيللف لسللنة 1696م والللت سبللن املصللادقة عليهللا علللى املسللتوى الللدوس ،تلللزم كل دولللة طللرف للا تقللدة أي
متهم ارتكا و ملاالفات جسيمة ل تفاقيات ئاكمها ائلية غل النظر ع جنسية ل املتهم وىل ا ىلو جلوىر الوديلة القضلائية
العاملية43ح
لقد أصبح انمكا اليوم مقاضاة ورملي ا لرب انسلرائيليني وامل البلة لدف تعويضلات عل انضلرار اللت أ قوىلا جي نلا
الشللعب الفلس ل يري يف أكبللر م ل قضللا مقليمللي مب ل القضللا البلجيكللي وانسللباين ،حيل ميللنح القللانو يف ىللاتني البلللدي القضللا
فيهما ص حية مقاضاة مرتكيب ا رائم وادنتهاكات ا سيمة نحكام القانو الدوس اننساين44ح
وقد دعا تقرير البعبة الدولية لتقصي ا قائ رئاسة القاضي غولدستو  45يف مضم استنتاجاتو وتوصياتو القانونية ما أ
تبللدأ انط لراف املتعاقللدة السللامية تيقيقللات جنائيللة يف حماكمهللا الوطنيللة م ل م ل ط اسللتادام الوديللة العامليللة ،وملقللا القللبل علللى
أولئ املسئولني ع ادنتهاكات ومقاضا م وفقاً ملعايم العدالة املعأف ا دولياًح
الخاتمة
تعتللرب أوجللو ا مايللة املنصللوق عليهللا يف اتفاقيللة جنيللف الرا عللة لعللام 1696م معمللودً للا حاملللا يقل انذللااق ائميللني
ربللن سللل ة جلليش معل ة
لاد أو دولللة حمتلللة وىللو مللا يفللرض علللى سللل ة ادحللت ط انسلرائيلي ادلتلزام القواعللد ات الصلللة يف القللانو
اننساين الدوس والقواعد الواجبة الت بي على سم العمليات العسكريةح
وقد ملصن الدراسة يف متامها موعة م النتائ والتوصيات
 -1هر م م ط البي ىشاذة املوقف انسرائيلي شجي ان با ،اتفاقية جنيف الرا عة على انراضي الفلسل ينية ائتللة،
أمللام انسللانيد القانونيللة وا ج ل الفقهيللة ،وىللو مللا اسللتقر عليللو الفقللو الللدوس ،وىللو أيض لاً رأي ا تم ل الللدوس ،دبوجللب
القرارات الصادرة ع انمم املتيدة واهليئات الدولية املاتلفةح
 -4يتضح م مل ط اندللة اللت سلقناىا أ نضلاط حركلات التيلرر الفلسل ينية يف مطلار تقريلر مصلمىا ىلو مشلرو وعلادط،
وىو ما يعري أ ال رف اآلمر ىو املعتدي والتصرفات الناذبة عنو عدوا غم مشرو ح
 43ك .ػجل انمبكر عزاكح ،يرجغ سببك ،ص.815
َ 44بفغ انؾظٍ ،األسبَيد انمبَىَيت نًسبءنت إسرائيم ويطبنبتهب ببنتؼىيض ،يغهخ انمبَىٌ وانمضبء ،انؼلك انضبيٍ ،غشح2002 ،و ،ص .28
 45هٍ نغُخ رمظٍ ؽمبئك شكههب يغهض ؽمىق اإلَظبٌ انزبثغ نأليى انًزؾلح ،رزأطهب انمبضٍ انغُىة أفزَمٍ رَزشبرك غىنلطزىٌ .يهًخ انهغُخ كبَذ
انزؾمُك فٍ كػبوي ارركبة عزائى ؽزة لجم ؽزة غشح وفالنهب وثؼلهب .لبطؼذ إطزائُم انهغُخ يُذ انجلاَخ ،ثًُُب رؽجذ ثهب انؾكىيخ انفهظطُُُخ
انًمبنخ فٍ غشح ،ورؼبوَذ يؼهب ؽزكخ ؽًبص .أطلرد انهغُخ َزبئظ رؾمُمهب فٍ رمزَز يٍ  575طفؾخ ،ثبد هذا انزمزَز َؼزف ثبطى رمزَز
غىنلطزىٌ.
ويكيبيديب ،انرابط االنكتروَي /https://ar.wikipedia.org/wiki
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 -4يتضلح كل ل أ أي أعملاط حر يلة تقلوم لا حركلات التيلرر الفلسل ينية يف مطلار تقريلر مصلمىا يف ل أحكلام القللانو
اللدوس اننسلاين ضلد ائتل انسلرائيلي ىلو ملارج عل ن لا ،انفعلاط اللت حرمتهلا اتفاقيلات جنيلف انر ل لعللام 1696
وك ل ل الربوتوكللوط انوط امللي ل

للا حي ل تعتللرب م ل قبي ل انعمللاط املشللروعة يف القللانو الللدوس ذ لري ة أ تق ل علللى

انقليم ائت وداملو دف ربريره ،ويف نفس الوقن يكف الربوتوكوط انوط املشار مليو ركات التيلرر أذلكاط ا مايلة
الواجبة الت بي يف أي نزا مسلح دوسح
 -9خنلص أيضاً م م ط البي ما أ صور ادلتزام املأتب على توافر أحكام املسؤولية الدولية تتنو ما مسؤولية مدنيلة
متمبلة وقف انفعاط غم املشروعة والتعويل والأضلية ،ومسلؤولية جنائيلة فرديلة تتمبل يف م حقلة ملرتكيب جلرائم القتل
املتعمدح
 -6هر م م ط البي أ قواعد وأحكام املسؤولية الدوليلة كافلة أركاهنلا وعناصلرىا تتلوافر حبل ا لرائم املرتكبلة مل قبل
دولة ادحت ط انسرائيلي ضد أ نا الشعب الفلس يري ،وم مث فهي ملزمة وفقاً لقواعد القانو الدوس كافة ادلتزامات
املأتبة حياط ى ه املسؤولية الدوليةح
 -9للا د ذل فيللو أ النظللام انساسللي للميكمللة ا نائيللة الدوليللة القللائم علللى املسللؤولية ا نائيللة الفرديللة يعللد مل اا لوات
الفارقللة واهلامللة يف ت للور القللانو الللدوس ،حي ل حللدد ى ل ا النظللام سللب محالللة ا لرائم الللت تللدم يف امتصللاق ى ل ه
ائكمة ،واملتمبلة انحالة ع طري الدوط انطراف ،وولس انم  ،واملدعي العام للميكمةح
-7م اللجللو ما حمللاكم الللدوط انعضللا يف اتفاقيللات جنيللف وفق لاً ملبللدأ ادمتصللاق القضللائي العللاملي ملسللا لة ادحللت ط
انسرائيلي ع جرائمو ميك أ يكو أكبر فعالية ننفلا القلانو اننسلاين اللدوس والقلانو اللدوس قلو ،اننسلا  ،دبلا
ًوط دو انف ت م العقو ة ،ويعزز املسائلة الدولةح
 -1يوصللي الباح ل مؤسسللات السللل ة الوطنيللة الفلس ل ينية ومؤسسللات حقللو ،اننسللا ائليللة والدوليللة تفعي ل اللجللو ما
حمللاكم الللدوط انعضللا يف اتفاقيللات جنيللف وفق لاً ملبللدأ ادمتصللاق القضللائي العللاملي ملسللا لة ادحللت ط انس لرائيلي ع ل
جرائمللو اعتبللار أ ى ل ه اآلليللة ىللي املتاحللة حالي لاً ملسللا لة ادحللت ط وعللدم مف تللو م ل العقو للة ،ويف نفللس الوقللن يعللزز
املسا لة الدولةح
قائمة المراجع
أوال :الكتب العلمية
 -1دح م راىيم الرايب ،القانو الدوس العام -الكتاب انوط ا ز الباين ،ال بعة انوا ،مكتبة وم بعة دار املنار4994 ،ح
 -4جو  ،ماري ىنكرتس ولويز دوزوالد ، -القانو الدوس اننساين العريف ،اللجنة الدولية للصليب انضبر ،ا لد انوط4996 ،ح
 -4دح ص ح الدي عامر ،مقدمة لدراسة القانو الدوس العام ،دار النهضة العر ية ،القاىرة ،م بعة جامعة القاىرة4991 ،مح
 -9دح سامح الودية ،املسؤولية الدولية ع جرائم ا رب انسرائيلية ،مركز الزيتونة للدراسات وادستشارات ،موت – لبنا 4996 ،ح
 -6دح نبي شر ،املسئولية الدولية يف عامل ُمتغم ،ال بعة انوا ،دو دار نشر1669،مح
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 -9دح جناة م راىيم ،املسئولية الدولية ع انتهاكات قواعد القانو الدوس اننساين ،منشجية املعارف ،انسكندرية4996 ،م1949/ىلح
 -1دح سهي حسني الفت وي ،موسوعة القانو الدوس ،دار البقافة ،عما 4911 ،مح
 -1دح نايف حامد العليمات ،جرمية العدوا يف
 -6دح عمر املازومي ،القانو الدوس اننساين يف

نظام ائكمة ا نائية الدوليةح دار البقافة العر ية ،عما 4991 ،ح
ائكمة ا نائية الدولية ،ال بعة انوا ،دار البقافة ،عما 4996 ،مح

 -19دح عبد القادر جرادة ،القضا ا نائي الدوس ،ال بعة البانية ،غزة ،مكتبة لفا4919 ،،ح
 -11دح مص فى فؤاد ،أصوط القانو الدوس العام ،ا ز الباين ،منشجية دار املعارف ،انسكندرية4991 ،ح
ثانياً :المقاالت والرسائل العلمية
 -14أضبد سيف الدي  ،املسؤولية الدولية :ماىيتها ولثارىا وأحكامها ،ولة ا يش ،العدد  ،411لبنا ح
 -14أمينللة حلللي س ،مسللؤولية مس لرائي ع ل ا لرائم ضللد اننسللانية يف فلس ل ني ،ولللة الدراسللات القللانو  ،ا لللد البال ل  ،العللدد انوط ،ا زائللر،
4919مح
 -19ناف ا س  ،انسانيد القانونية ملسا لة مسرائي وم البتها التعويل ،ولة القانو والقضا  ،العدد البام  ،غزة4994 ،م
 -16عبللد الل ي ل ف للاىر ،املسللؤولية الدوليللة املأتبللة علللى من ل ادحللت ط انس لرائيلي عللودة ال جئللني الفلس ل ينيني ،غللزة ،ا امعللة انس ل مية غللزة،
4911مح
 -19دح حممللد الللزعيب ،املس للؤولية الدوليللة ع ل انض لرار ال للت تسللببها النفاي للات النوويللة ،رس للالة ماجسللتم مقدم للة لكليللة ا ق للو ،يف جامعللة الش للر،
انوسط ،انرد 4996 ،ح
 -11حممللد سللعيد ،الشللرعية الدوليللة قللو ،اننسللا ولليللات مراقبتهللا وضبايتهللا الدوليللة ،م ل كرة مجللازة املدرسللة العليللا للقضللا  ،ا مهوريللة ا زائريللة
الدميقراطية الشعبية4991 ،م
 -11ميدو علي ،حسري أضبد ،انعفا م املسؤولية الدولية يف القانو الدوس ،ولة علوم مس مية ،ا امعة الوطنية يف ماليزيا ،العدد  ،6ماليزيا،
4914مح
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ا لجوانب اإلجرائية للمسؤولية المدنية عن االستخدامات السلمية للطاقة النووية
" دراسة في ضوء القانون رقم  20:12المتعلق بالمسؤولية المدنية عن األضرار النووية واتفاقية فيينا".
Procedural aspects of civil liability for the peaceful uses of nuclear
energy"Study in light of Law No. 12.02 on Civil Liability for Nuclear
Damage and the Vienna Convention.
خديجة عبدالرزاق
طالبة باحثة في القانون المدني
ouabderrazzak@gmail.com
ملخص:
تتمور ىذه الدراسة حوؿ اجلوانب اإلجرائية للمسؤولية ادلدنية عن األضرار النووية يف ضوء القانوف ادلغريب رقم  12.02ادلتعلق
بادلسؤولية ادلدنية عن األضرار النووية الصادر يف  ،2005وكذا اتفاقية فيينا لسنة  1963ادلنظمة للمسؤولية ادلدنية عن
االستخدامات السلمية للطاقة النووية ،وقد عاجلت يف ىذه الدراسة األبعاد اإلجرائية ذلذه ادلسؤولية من حيث الدعوى والتقادـ
واالختصاص القضائي وذلك وفقا للتشريع ادلغريب واالتفاقية الدولية السالفة الذكر.
Abstract:
This study deals with the procedural aspects of civil liability for nuclear damage in
the light of Moroccan Law No. 12.02 on Civil Liability for Nuclear Damage of
2005, as well as the 1963 Vienna Convention on Civil Liability for the Peaceful
Uses of Nuclear Energy, which dealt with the procedural dimensions of this
liability In terms of litigation, prescription and jurisdiction, in accordance with the
Moroccan legislation and the aforementioned international convention.
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مقدمة :
أصدر ادلشرع ادلغريب القانوف رقم  12.02ادلتعلق بادلسؤولية ادلدنية عن األضرار النووية سنة  1،2005وقد عاجل فيو قواعد
ادلسؤولية ادلدنية عن االستخدامات السلمية للطاقة النووية ،حبيث نظم أحكاـ ىذه ادلسؤولية ونطاقها والتعويض عن األضرار
النووية ،وحدد الضماف ادلايل الذي يلتزـ بو ادلشغل النووي.
ويأيت توجو ادلملكة ادلغربية يف تنظيم ادلسؤولية ادلدنية الناذبة عن األضرار النووية ،من منطلق تزايد االىتماـ العادلي بالطاقة
النووية ،خاصة مع بداية السبعينات اليت شهدت تصنيع الطاقة النووية ادلدنية ،حيث مت إطالؽ عشرات ادلواقع يف مجيع أضلاء
العامل ،ووصل بدء التشغيل ذروتو يف الثمانينات 2،ذلك أف الطاقة النووية ربمل حلوال عديدة للمشاكل ادلستعجلة اليت يشهدىا
العامل ،حيث تعد مصدرا نظيفا وموثوقا واقتصاديا دلعاجلة االحتياجات احلالية للطاقة 3،فبدأ اىتماـ ادلغرب يف رلاؿ الطاقة النووية
يربز يف كثَت من التطبيقات الصناعية والطبية ،باعتبارىا مصدرا مهما من مصادر الطاقة.
وقد أخذ تطويع التقنية النووية اخلفيفة بعُت االعتبار يف معظم خطط التنمية العربية ،وذلذا قطعت التقنيات النووية اخلاصة بالزراعة
والطب والصناعة والبيئة أشواطا متميزة حىت اليوـ 4،وقد أدى تراكم عقود عديدة من اخلربة الصناعية ،وادلفاعالت النووية ذات
التصميم احلديث ،ومنشآت دورة الوقود القادرة على توفَت كل ادلواد واخلدمات ادلطلوبة لتشغيل تلك ادلفاعالت ،ذلك أف النضج
التقٍت والصناعي للتقنية النووية والقدرات الصناعية اليت تدعمها قد بلغت حدا أصبح فيو اخليار النووي ديثل بديال يعوؿ عليو
ألنواع الوقود األحفوري لتوليد كميات كبَتة من الكهرباء ،وقد أصبحت الطاقة النووية توفر يف حدود  15%من الكهرباء
ادلستهلكة يف أضلاء العامل وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

5

ودبا أف األنشطة النووية ،زبلق سلاطر من نوع خاص ،فعلى الرغم من مستويات األماف العالية يف ىذا اجملاؿ إال أف احتماؿ وقوع
حوادث نووية يظل قائما ،وقد ربمل ىذه احلوادث النووية سلاطر تتخطى حدود الدولة اليت ربدث فيها ،وبالرغم من االحتماالت
القليلة جدا حلدوث حادثة نووية كبَتة إال أف ذلك ال دينع وجود نظاـ خاص للمسؤولية ادلدنية يسهل عملية التعويض للضحايا
دبجرد إقرار الدولة ألنشطة نووية.
ويالحظ على القانوف رقم  12.02أف مقتضياتو جاءت متطابقة مع أحكاـ اتفاقية فيينا لسنة 1963؛ والدليل أف ادلادة األوىل
من القانوف رقم  12.02أكدت على ذلك بشكل صريح؛ حيث تنص على ما يلي ":يهدؼ ىذا القانوف إىل ضماف التعويض
1ػ ظهَت شريف رقم  1.04.278صادر يف  25من ذي القعدة  7( 1425يناير )2005؛ اجلريدة الرمسية عدد  5284بتاريخ  9ذو احلجة  1425ادلوافق  20يناير ،2005
ص.192،
2ػ لودوفيك موف ،الطاقة النفطية والطاقة النووية ػ احلاضر وادلستقبل ،ترمجة مارؾ عبود ،اجمللة العربية ،الرياض ،ط ،األوىل 1435ىػ 2014 /ـ ،ص.36 ،
- Ben Mcrae, La Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires : le catalyseur d’un

3

régime mondiale de responsabilité civile nucléaire, Bulletin de droit nucléaire n° 79, année 2007, p : 17.

4ػ عدناف مصطفى ،الطاقة النووية العربية عامل بقاء جديد ،مركز دراسات الوحدة العربية ،دوف ذكر طبعة ،ص 74 ،وما بعدىا.
5ػ لويس إتشافاري ،الطاقة النووية بديال يف توليد الطاقة  :الفوائد الكامنة وادلخاطر ادلصاحبة ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسًتاتيجية ،ط ،األوىل  ،2009ص.146 ،
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ادلدين عن األضرار اليت ديكن أف تتسبب فيها بعض االستخدامات السلمية للطاقة النووية طبقا دلقتضيات معاىدة فيينا ادلتعلقة
بادلسؤولية ادلدنية يف رلاؿ األضرار النووية".
وقد عاجل ادلشرع ادلغريب ػ إضافة إىل القواعد العامة يف تنظيم دعوى ادلسؤولية ادلدنية وفقا لقانوف ادلسطرة ادلدنية ػ يف القانوف رقم
 12.02ادلتعلق بادلسؤولية ادلدنية عن األضرار النوويةػ بعض القواعد اخلاصة يف دعوى ادلسؤولية كالتقادـ واالختصاص القضائي،
حيث جيوز لكل من تضرر بشخصو أو مالو ،نتيجة فعل ادلستغل النووي ،أف يباشر دعوى ادلسؤولية ادلدنية دبواجهة ىذا األخَت،
ويشًتط دلباشرة الدعوى ادلدنية توافر أىلية التقاضي وادلصلحة لدى من يباشرىا 1،وينسحب ذلك على من تضرر مباشرة من
الفعل النووي ،كمن تعرض لإلشعاع النووي مباشرة أو تضرر بطريقة غَت مباشرة ،كما ىو احلاؿ من تناوؿ مواد أصاهبا اإلشعاع
النووي.

2

ويتيح نظاـ ادلسؤولية ادلدنية النووية ،حق اللجوء إىل القضاء إللزاـ ادلستغل النووي بالتعويض عما حلقو من أضرار وفقا للمبادئ
واألحكاـ اخلاصة اليت سبيز ىذه ادلسؤولية ،واألصل أف يقدـ ادلضرور دعواه يف مواجهة ادلستغل وحده ،باعتباره الشخص ادلسؤوؿ
عن الضرر ،ومع ذلك ،جيوز لو أف يقيم ىذه الدعوى يف مواجهة ادلؤمن مباشرة.
غَت أنو ،مراعاة لالعتبارات ادلتعلقة برعاية الصناعة النووية وتأمُت استمرارىا قد اقتضت إخضاع دعوى ادلضرور ،سواء يف مواجهة
ادلستغل أو ادلؤمن ،لقيود زمنية ،وىذا ما يسمى بالتحديد الزمٍت للمسؤولية ادلدنية النووية ،باإلضافة إىل ذلك ،زبضع ىذه الدعوى
لقواعد خاصة فيما يتعلق بكيفية ربديد احملكمة ادلختصة بتلقي نوع ىذه الدعوى ونظرىا والفصل فيها.
لذلك ،فأمهية الدراسة ،تنطلق من تبٍت ادلشرع النووي ادلغريب حديثاً لقانوف بشأف ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار النووية ،ومعاجلة
دعوى ادلسؤولية ادلدنية عرب تبٍت أحكاـ خاصة يف ىذا القانوف ،تتطلب الوقوؼ على أىم ىذه األحكاـ ،وتبياف أبعادىا القانونية،
ومدى خروج ىذه القواعد على األحكاـ العامة اليت عاجلها قانوف ادلسطرة ادلدنية ،وخصوصيتها بالنسبة إىل دعوى ادلسؤولية ادلدنية
عن األضرار النووية ،وذلك كلو دلا تشهده الطاقة النووية من إقباؿ من معظم الدوؿ على تنظيم أحكاـ الطاقة النووية وادلسؤولية
اليت تًتتب عليها سواء ادلسؤولية ادلدنية أو اجلنائية أو الدولية ،وذلك أف األضرار اليت تنتج عن الطاقة النووية يف حاؿ حدوثها عاد ًة
ما تكوف أضرارا ذات حجم كبَت ،مثل التلوث اإلشعاعي الضار باألشخاص ،أو األمواؿ على نطاؽ واسع.
وتربز إشكالية ىذه الدراسة؛ من حداثة قانوف ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار النووية الصادر سنة  ،2005وما عاجلو من أحكاـ
خاصة ،تتعلق بدعوى ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار النووية ،منها ما يرتبط باالختصاص يف نظر الدعوى ،ومنها ما يتعلق بادليعاد
1ػ ينص الفصل األوؿ من ؽ.ـ.ـ  ":ال يصح التقاضي إال شلن لو الصفة ،واألىلية ،وادلصلحة ،إلثبات حقوقو.
يثَت القاضي تلقائيا انعداـ الصفة أو األىلية أو ادلصلحة أو اإلذف بالتقاضي إف كاف ضروريا وينذر الطرؼ بتصحيح ادلسطرة داخل أجل حيدده.
إذا مت تصحيح ادلسطرة اعتربت الدعوى كأهنا أقيمت بصفة صحيحة وإال صرح القاضي بعدـ قبوؿ الدعوى".

2ػ عادؿ سامل اللوزي ،اجلوانب اإلجرائ ية يف دعوى ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار النووية " دراسة يف ضوء ادلرسوـ االربادي اإلمارايت رقم  4لسنة  2012يف شأف ادلسؤولية ادلدنية عن
األضرار النووية واتفاقية فيينا" ،ادلؤسبر السنوي احلادي والعشرين الطاقة بُت القانوف واالقتصاد20 ،ػ ،2013/5/21كلية القانوف ػ جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة ،ص.8 ،
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اخلاص دبباشرة دعوى ادلطالبة بالتعويض ،لذلك ،ال بد من تبياف احملكة ادلختصة يف نظر الدعوى ،وادليعاد ادلتعلق دبباشرة دعوى
ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار النووية.
يف ضوء ما سبق ،تتوزع ىذه الدراسة إىل مطلبُت مها:
 المطلب األول :مبدأ التحديد الزمني للمسؤولية المدنية عن األضرار النووية
 المطلب الثاني :االختصاص القضائي
المطلب األول :مبدأ التحديد الزمني للمسؤولية المدنية عن األضرار النووية
أدرؾ ادلشرع النووي  -سواء الدويل أو الوطٍت -أف األضرار النووية ذلا طبيعة خاصة ،حيث ال تظهر مجيعها فور وقوع احلادث ،بل
يكوف بعضها مؤجال يظهر بعد فًتات طويلة ،لذلك وضع حدا زمنيا لرفع الدعوى ،ذلك أنو ػ سواء أكاف التحديد ماليا أو زمنيا ػ
كالمها يسمح بتحديد ادلخاطر ادلالية ادللقاة على عاتق ادلستغل النووي وتسهيل االلتزامات التعاقدية للمؤمن ،وبالتايل منح
ادلضرورين ضمانات أكثر للحصوؿ على التعويض العادؿ.

1

ودبا أنو ال ديكن للمضرور احلصوؿ على التعويض دوف اللجوء إىل رفع الدعوى ،ىذه األخَتة ،ىي وسيلة قانونية قررىا القانوف
لألشخاص ،حيث يلجؤوف إليها عندما يدعوف مساس الغَت حبقوقهم وذلك أماـ القضاء 2،فإف ادلشرع ادلغريب عمد يف القانوف
رقم  12.02إىل وضع إطار عاـ لدعوى ادلسؤولية ادلدنية الناشئة عن األضرار النووية ،ىذه الدعوى اليت جيب أف تقاـ خالؿ
أجل زلدد ،وإال انقضى حق ادلضرور بالتقادـ ،أو تعرضت دعواه لعدم القبول ،إذا مل تكن تتوفر أسباب اإلعفاء ادلنصوص
عليها قانونا واليت تعدـ ادلسؤولية ادلدنية الناشئة عن األضرار النووية.
شلا تقدـ ،تتوزع دراسة ىذا ادلطلب وفق التقسيم اآليت:
 الفقرة األولى :التقادم La prescription
 الفقرة الثانية :أسباب اإلعفاء من المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

- Raffaello Fornasier, le droit international face au risqué nucléarie, in : annuaire français du droit international,
2ػ عبد الكرمي الطالب ،الشرح العملي لقانوف ادلسطرة ادلدنية ،ط أبريل  ،2013ادلطبعة والوراقة الوطنية مراكش ،ص.136 ،

1

volume 10, 1964, p :308.
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الفقرة األولى :التقادم La prescription

خديجة عبدالرزاق

1

يقصد بالتقادـ استنادا إىل مقتضيات الفصل  371من قانوف االلتزامات والعقود ادلغريب على أنو  ":التقادـ خالؿ
ادلدة اليت حيددىا القانوف يسقط الدعوى الناشئة عن االلتزاـ" ،ورغم أف ادلشرع ادلغريب مل ينص على مقتضيات خاصة بالتقادـ يف
رلاؿ البيئة إال بعد صدور القانوف رقم  12.02ادلتعلق بادلسؤولية ادلدنية يف رلاؿ األضرار النووية،
حيث مت وضع إطار قانوين ذلذا النوع من التقادـ ،وذلك من خالؿ ادلادة  31منو.

2

وقد أجازت اتفاقية فيينا لسنة  1963للتشريع الوطٍت أف حيدد مدة التقادـ ال تقل عن ثالث سنوات طبقا للفقرة الثالثة من ادلادة
السادسة من ىذه االتفاقية 3،وذلك اعتبارا من اللحظة اليت علم فيها ادلضرور بالضرر الذي حلقو وبشخص ادلستغل ادلسؤوؿ عنو.
لذلك ،ال تبدأ مدة ىذا التقادـ يف السرياف إال منذ اللحظة اليت يتوافر فيها علم ادلضرور بالضرر الذي أصابو وشخصية ادلستغل
ادلسؤوؿ عنو ،حيث تكتسب ىذه ادلدة ،تبعا لذلك ،طابعا شخصيا ال موضوعيا.
1ػ خيتلف النظاـ الذي زبضع لو مدد السقوط عن النظاـ الذي زبضع لو مدد التقادـ ،ذلك من نواح عديدة أمهها النواحي التالية:
ػ إف مدد اإلسقاط تعترب من النظاـ العاـ فال تنقطع وال تتوقف لسبب من األسباب :فهي تسري على الك افة وتنتج أثرىا يف كل حاؿ ،ىذا ما مل يقرر ادلشرع استثناء وقفها بنص
صريح.
ػ ديتنع تعديل مدد اإلسقاط زيادة أو نقصانا عن طريق االتفاؽ ما مل يوجد نص يسمح استثناء بإنقاص ادلدة.
ػ إف مدد اإلسقاط دلساسها بالنظاـ العاـ ،ال يتوقف إعماذلا على سبسك ذي ادلصلحة هبا .بل إف من حق القاضي ومن واجبو أف يتمسك دبدد اإلسقاط من تلقاء نفسو وبدوف طلب
من اخلصوـ.
ػ إف احلق الذي يسقط لعدـ شلارستو خالؿ ادليعاد احملدد قانونا دلمارستو ،إمنا يسقط سقوطا كامال شامال حبيث ال يسوغ التمسك بو بعد ذلك ال بطريق الدعوى وال بطريق الدفع،
انظر:

وحبيث ال يتخلف عنو أي التزاـ طبيعي.

ػ مأموف الكزبري ،نظرية االلتزامات يف ضوء قانوف االلتزامات والعقود ادلغريب ،ج الثاين ،أوصاؼ االلتزاـ وانتقالو وانقضاؤه ،ص 592 ،وما بعدىا.
2ػ تنص ادلادة  31من القانوف رقم  12.02على ما يلي  ":تتقادـ الدعوى القضائية الرامية إىل احلصوؿ على التعويض على ضرر نووي ادلقامة دبقتضى ىذا القانوف إذا مل يتم رفعها
أ ػ بسبب الوفاة أو اإلصابة الشخصية بأضرار ،دبا يف ذلك اآلثار اجلينية ادلباشرة ،دبقتضى ثالثُت سنة ابتداء من تاريخ وقوع احلادث النووي.
ب ػ بسبب أي ضرر نووي آخر ،دبقتضى عشر سنوات ابتداء من تاريخ وقوع احلادث النووي.
غَت أف أجل التقادـ حيدد يف ثالث سنوات تبتدئ من تاريخ علم الضحية اليقيٍت باألضرار ،وكذا التعرؼ على ىوية اجلهة ادلستغلة ادلسؤولة عن الضرر ،وذلك مع مراعاة عدـ ذباوز
اآلجاؿ احملددة يف الفقرة األوىل أعاله.
ديكن لكل شخص أكد تعرضو لضرر نووي وأقاـ دعوى قضائية للحصوؿ على تعويض خالؿ األجل ادلعموؿ بو دبوجب ىذه ادلادة أف يعدؿ طلبو األصلي عند تفاقم الضرر ،ولو بعد
انقضاء ىذا األجل ،ما مل يصدر حكم قضائي حيوز قوة الشيء ادلقضي بو".
-Le chapitre 3 de l’article VI de convention de Vienne dit que : « Le droit de tribunal compétent peut fixer un
délai d’extinction ou de prescription qui ne sera pas inférieur à trois ans à compter de la date à laquelle la

3

victime du dommage nucléaire a eu ou aurait dû avoir connaissance de ce dommage et de l’identité de
l’exploitant qui en est responsable, sans que les délais indiqués aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus puissent être
dépassés ».
مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 90يونيو/حزيران - 8902المجمد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

101

الجوانب اإلجرائية للمسؤولية المدنية عن االستخدامات السلمية للطاقة النووية

خديجة عبدالرزاق

ال شك أف شلارسة ادلضرور لدعواه بطلب التعويض ىو أمر يتوقف ،بداىة ،على ربقق معرفتو بالعناصر اجلوىرية للضرر حىت ديكنو
ربد يد قيمة طلبو ولو على وجو تقرييب .وال ديكن اعتبار أف علم ادلضرور هبذه العناصر قد توافر إال حلظة ظهور الضرر بالكامل،
وال تبدأ مدة التقادـ القصَت يف السرياف إال اعتبارا من ىذه اللحظة فقط ،ويتطلب بدء سرياف ىذا التقادـ ثبوت العلم احلقيقي أو
اليقيٍت للمضرور بالضرر وىذا ما أقره القانوف رقم  12.02يف ادلادة  ،31لكن ماذا عن جواز توافر العلم ادلفًتض ،ىل ديكن
األخذ بو؟
ويلزـ كذلك ،لبدء سرياف مدة التقادـ دبوازاة مع ربقق العلم اليقيٍت للمضرور ،أف يتوافر لديو العلم بشخصية ادلستغل ادلسؤوؿ عن
ىذا الضرر ،وال تبدأ مدة التقادـ يف السرياف إال عند ثبوت علم ادلضرور اليقيٍت باألمرين معا؛ الضرر وادلستغل ادلسؤوؿ ،فإذا علم
ادلضرور بالضرر أوال ،فإف التقادـ ال يسري إال عند ربقق علمو بشخصية ادلستغل ادلسؤوؿ.

1

أيا ما كاف األمر ،فإنو مىت توافر علم ادلضرور بالضرر وادلستغل ادلسؤوؿ عنو ،كاف عليو ادلبادرة إىل إقامة دعواه بطلب التعويض قبل
مضي ثالث سنوات على ربقق ىذا العلم ،رغم أف ىذا األجل خيتلف مع آجاؿ التقادـ يف قضايا شلا يشكل هتديدا للمركز
القانوين للمضرور ،علما أف اآلثار الناذبة عن احلوادث النووية قد ال تظهر إال بعد فًتة زمنية طويلة.
كم ا تتقادـ دعوى ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار النووية دبضي عشر سنوات من تاريخ وقوع احلادث النووي ،وذلك استنادا
للفقرة (ب) من ادلادة  31من القانوف رقم  ،12.02ووفقا للفقرة األوىل من ادلادة السادسة من اتفاقية فيينا 2،سواء علم ادلضرور
بالضرر ادلسؤوؿ عنو أو مل يعلم ،ويالحظ أنو ،إذا انقضت عشر سنوات على وقوع احلادث النووي ،ربرر ادلستغل سباما من
مسؤوليتو الفردية عن ىذا احلادث ،وال يكوف ملتزما بعد ػ ىو أو مؤمنو ػ بتلبية أي طلب للتعويض يتم تقدديو بعد مضي ىذه
ادلدة.
ويبدأ سرياف مدة تقادـ الدعوى اعتبارا من تاريخ وقوع احلادث النووي ،وإذا كاف ربديد ىذا التاريخ ال يثَت ،يف معظم األحواؿ،
مشكلة ما ،خاصة إذا نشأ ىذا احلادث يف صورة انفجار للمنشأة مثال ،إال أف األمر ال خيلو من بعض الصعوبات يف حاالت

1ػ ال يثَت التحقق من شخص ادل ستغل النووي ،يف معظم األحواؿ ،صعوبات تذكر بالنسبة للمضرور ،فادلستغل النووي ىو الشخص ادلرخص لو من قبل السلطة العامة ،فضال عن
مبدأ الًتكيز الذي يضمن للمضرور التعرؼ على ادلستغل ادلسؤوؿ عن الضرر بسهولة.
- Le chapitre 1 de l’article VI de convention de Vienne dit que : « Le droit à réparation en vertu de la présente

2

Convention est éteint si une action n’est pas intentée dans les dix ans à compter de la date de l’accident
nucléaire. Toutefois, si, conformément au droit de l’Etat où se trouve l’installation, la responsabilité de
l’exploitant est couverte par une assurance ou toute autre garantie financière ou grâce à des fonds publics
pendant une période supérieure à dix ans, le droit du tribunal compétent peut prévoir que la droit à réparation
contre l’exploitant n’est éteint qu’à l’exploitant de la période pendant laquelle la responsabilité de l’exploitant
est ainsi couverte conformément au droit de l’Etat où se trouve l’installation. Cette prolongation du délai
d’extinction ne porte atteinte en aucun cas au droit à réparation en vertu de la présente Convention des
personnes ayant intenté contre l’exploitant, avant l’expiration dudit délai de dix ans, une action du fait de décès
ou de dommage aux personnes ».
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خاصة؛ فقد يتبدى احلادث النووي يف إطار سلسلة متتابعة من الوقائع ذات مصدر واحد ،على ضلو قد يستغرؽ وقتا طويال؛
كحاالت التسرب اإلشعاعي التدرجيي غَت احملسوس ،والذي قد يستمر شهورا عديدة.
كما أف مدة عشر السنوات ادلذكورة ،تبدو قصَتة نسبيا مقارنة بطبيعة األضرار النووية ،وتلك ادلدة ديكن أف تكوف مقبولة ،لو مت
احتساب بدء سرياهنا ،ليس من تاريخ وقوع احلادثة النووية ،بل من تاريخ ربقق الضرر أو من ترتبو 1،ذلك أنو ديكن أف يظل كامنا
فًتة من الزمن قبل أف يظهر ويصبح زلققا.

2

ومع ذلك ،فقد تضمنت اتفاقية فيينا بعض األحكاـ اليت زبفف من تأثَت ىذا العيب :فمن ناحية أوىل ،إذا كاف قانوف الدولة
الكائنة هبا ادلنشأة النووية قد أوجب تغطية مسؤولية القائم بالتشغيل ،بتأمُت أو ضماف مايل آخر ،أو اعتمادات حكومية ،دلدة
أطوؿ من عشر سنوات ،فإنو جيوز للمحكمة ادلختصة أف ربكم بامتداد أجل احلق يف إقامة دعوى التعويض ضد القائم بالتشغيل
إىل ادلدة اليت قد تكوف أطوؿ من عشر سنوات ،على أال تتجاوز ادلدة اليت حيددىا قانوف الدولة الكائنة هبا ادلنشآت دلسؤولية القائم
بالتشغيل ،وال يؤثر امتداد فًتة إقامة الدعوى ،بأية حاؿ ،على حقوؽ التعويض اليت تقررىا ىذه االتفاقية ألي شخص رفع ضد
القائم بالتشغيل دعوى تعويض عن الوفاة أو الضرر الشخصي قبل انقضاء مدة السنوات العشر ادلشار إليها.

3

ومن ناحية ثانية ،فإنو وفقا للفقرة الثانية من ادلادة السادسة من اتفاقية فيينا 4،إذا نتجت األضرار النووية عن حادثة نووية سببتها
مواد نووية كانت وقت وقوع احلادثة مسروقة أو مفقودة أو مغرقة أو مًتوكة ،فإف ادلدة ادلقررة ،وىي عشر سنوات ،ربسب من
تاريخ وقوع احلادثة النووية ،على أال تتجاوز بأية حاؿ مدة عشرين سنة من تاريخ السرقة أو الفقد أو اإلغراؽ أو الًتؾ.
وقد كاف للقضاء ادلغريب ذبربة فريدة مع خطر التلوث باإلشعاع على بيئة العمل ،وذلك يف ضوء احلكم االبتدائي الذي أصدرتو
احملكمة االب تدائية باحملمدية ،حيث برزت إشكالية إثبات العالقة السببية بشكل بالغ ،وصعوبة ربديد مسؤولية ادلشغل أـ مسؤولية
الضنُت ،حيث أدى التعامل بأداة إشعاعية حسب حيثيات القضية إىل وفاة رلموعة من األفراد ،وإصابة آخرين بسبب التلوث
اإلشعاعي ،وبالتايل ،فقد كاف ادلغرب ألوؿ مرة مع قضية من نوع جديد ،غَت أنو بسبب رلموعة من العوامل( :ادلفاجأة والقصور
التشريعي والعلمي ،إهناء النزاع عن طريق الصلح) ،عمل دوف (صناعة) احلكم مث القرار ادلناسب وادلفيد يف ىذه القضية.

5

 1ػ معلم يوسف ،ادلسؤولية الدولية بدوف ضررػ حالة الضرر البيئي ػ أطروحة دكتوراه يف القانوف العاـ ،جامعة منتوري ػ قسنطينة ػ كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية ،اجلزائر ،ص.235 ،
2
- Phillipe Stands et Paolo Galizzi, La Convention de Bruxelles de 1968 et la responsabilité pour les dommages
nucléaires, Bulletin de droit nucléaire n° 64, année 1999, p : 12.
3ػ زلسن عبداحلميد البيو ،ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار البيئية ،ط( ،2002دوف ذكر دار النشر) ،ص.168 ،
- Le chapitre 2 de l’article VI de convention de Vienne dit que : « Lorsqu’un dommage nucléaire est causé par un
accident nucléaire mettant en jeu une matière nucléaire qui, au moment de l’accident nucléaire, avait été

4

volée, perdue, jetée par-dessus bord ou abandonnée, le délai visé au paragraphe 1 ci-dessus est calculé à partir
de la date de cet accident nucléaire, mais il ne peut en aucun cas être supérieur à 20 ans à compter de la date du
vol, de la perte, du jet par-dessus bord ou de l’abandon ».

5ػ مرشاف حسن ،خطر التلوث باإلشعاع على بيئة العمل على ضوء احلكم االبتدائي الصادر بتاريخ  1984/12/17يف ادللف اجلنحي عدد  ( 1115ابتدائية احملمدية ) ،رللة
اإلشعاع ،العدد  ،7يونيو  ،1992مطبعة ادلعارؼ اجلديدة ػ الرباط ،ص.193 ،
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ومن زاوية أخرى ،ديكن لكل شخص أكد تعرضو لضرر نووي وأقاـ دعوى قضائية للحصوؿ على تعويض خالؿ األجل ادلعموؿ
بو دبوجب ىذه ادلادة أف يعدؿ طلبو األصلي عند تفاقم الضرر ،ولو بعد قضاء ىذا األجل ،ما مل يصدر حكم قضائي حيوز قوة
الشيء ادلقضي بو 1،وىذا ما أجازتو اتفاقية فيينا يف الفقرة الرابعة من ادلادة السادسة 2،حيث ديكن للمضرور أف يقوـ بتقدمي طلب
تكميلي يف حالة تفاقم الضرر ،حىت عقب انقضاء مدة التقادـ أو السقوط ادلقررة ،ويشًتط إلعماؿ ىذا احلكم أف يكوف ادلضرور
قد قدـ طلب التعويض الرئيسي قبل فوات مدة التقادـ ،وأف يتم تعديل طلب التعويض قبل صدور حكم هنائي يف الدعوى .وىذا
ما أقرتو الفقرة األخَتة من ادلادة  31من القانوف رقم  ،12.02حيث تنص على أنو .....":ديكن لكل شخص أكد تعرضو
لضرر نووي وأقاـ دعوى قضائية للحصوؿ على تعويض خالؿ األجل ادلعموؿ بو دبوجب ىذه ادلادة أف يعدؿ طلبو األصلي عند
تفاقم الضرر ،ولو بعد انقضاء ىذا األجل ،ما مل يصدر حكم قضائي حيوز قوة الشيء ادلقضي بو".
الفقرة الثانية :أسباب اإلعفاء من المسؤولية المدنية عن األضرار النووية
يشكل ابتعاد نظاـ ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار النووية عن فكرة اخلطأ بكافة صوره ،أىم النتائج ادلًتتبة على إقرار األساس
ادلوضوعي ذلذه ادلسؤولية ،وأكثرىا فعالية بالنسبة للمضرورين ،حبيث ال يلتزـ ادلضرور بإثبات خطأ ما يف جانب ادلستغل النووي وال
جيوز تكليفو بذلك ،إذ ينشأ حق ادلضرور يف التعويض دبجرد حدوث الضرر ،ويتأكد ىذا احلق مىت أثبت ادلضرور العالقة السببية
بُت احلادث النووي والضرر الذي أمل بو ،فادلسؤولية ىنا أساسها الضرر ال اخلطأ ،وتتحقق جملرد اجتماع عنصرين فقط مها الضرر
النووي والعالقة السببية اليت تربطو باحلادث النووي 3،فاألخذ دببدأ ادلسؤولية ادلطلقة حيقق محاية لألطراؼ يف حُت ال تَكفل ذلم
ادلسؤولية على أساس اخلطأ ،ىذه احلماية إذ سيكوف اجملاؿ مفتوحا للتهرب من ادلسؤولية.

4

ورغم أف ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار النووية ال تتأثر بأي من األسباب التقليدية لإلعفاء ،إال يف حالة إذا كاف احلادث النووي
قد نشأ نتيجة خلطأ من جانب ادلضرور 5،فإف احتمالية وجود سلاطر تكتنف ىذه ادلسؤولية وتتعلق بتعدد األشخاص الذين ححيتمل
أف يكوف أحدىم مسؤوال عن احلادث النووي ،فضال عن عمومية وسائل دفع ادلسؤولية.

6

1ػ نورالدين الرحايل ،قواعد االختصاص يف رلاؿ الضرر البيئي ،رللة احملاكم ادلغربية ،العدد ،143 :نونرب ػ دجنرب  ،2013ص.53 ،
2
-Le chapitre 4 de l’article VI de convention de Vienne dit que : « A moins que le droit du tribunal compétent
n’en dispose autrement, toute personne qui affirme
avoir subi un dommage nucléaire et qui a intenté une action en réparation dans le délai applicable en vertu du
présent article peut modifier sa demande pour tenir compte de toute aggravation du dommage, même après
l’expiration de ce délai, tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé ».
3ػ زلمد حسنُت عبدالعاؿ ،ادلسؤولية ادلدنية عن االستخداـ السلمي للطاقة النووية ،ط ،2008 ،دار النهضة العربية ،ص.126 ،
4ػ عبدالسالـ منصور الشيوى ،التعويض عن األضرار البيئية يف نطاؽ القانوف الدويل العاـ ،طبعة  ،2008دار النهضة العربية ،ص.79 ،
5ػ زلمد حسنُت عبدالعاؿ ،ـ س ،ص.132 ،

6ػ عبد الرحيم ادلعيطي ،احلماية القانونية لألجراء من ادلخاطر النووية ،رسالة لنيل شهادة ادلاسًت يف القانوف اخلاص ،جامعة زلمد اخلامس السويسي ،السنة اجلامعية ،2012
ص.148،
مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 90يونيو/حزيران - 8902المجمد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

104

الجوانب اإلجرائية للمسؤولية المدنية عن االستخدامات السلمية للطاقة النووية

خديجة عبدالرزاق

وقد حدد ادلشرع ادلغريب يف القانوف رقم  12.02أسباب اإلعفاء من ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار النووية يف ادلواد من  15إىل
 18من ىذا القانوف 1،حيث تنتفي مسؤولية ادلستغل النووي إذا كاف الضرر النووي راجعا مباشرة إىل أعماؿ النزاع ادلسلح أو
العدواف أو حرب مدنية أو ثورة ،أو الضرر النووي الواقع يف ادلنشأة النووية ذاهتا ،إضافة إىل إعفاء ادلستغل النووي من الضرر الناتج
عن خطأ ادلضرور حيث سبتلك احملكمة صالحية إعفاء ادلستغل كليا أو جزئيا يف مواجهة ادلضرور ادلخطئ ،إذا ثبت أف اخلطأ ىو
السبب ادلباشر للحادث النووي.
فضال عن ذلك ،فقد زبَتت االتفاقات النووية األسباب اليت ديكن أف تعفي ادلستغل النووي ،منها اتفاقية فيينا  2،1963وقد
أشارت ىذه االتفاقية إىل أف القائم بالتشغيل مسؤوؿ عن األضرار النووية النامجة عن حادث نووي ،جيد سببو ادلباشر يف فعل من
أفعاؿ القتاؿ ادلسلح أو األعماؿ العدوانية أو احلرب األىلية أو االضطرابات ،كما ال يكوف ادلستغل النووي مسؤوال عن األضرار
النووية الناذبة عن احلادث النووي الذي جي د سببو ادلباشر يف كارثة طبيعية استثنائية ،ما مل يقرر القانوف الوطٍت للدولة الكائن على
إقليمها ادلؤسسة غَت ذلك.
ويساير القانوف النووي الفرنسي لسنة  3،1965وكذلك القانوف النووي الياباين لسنة  41961منحى اتفاقية فيينا لسنة
 ،1963فيما عدا ما يتعلق باألضرار النامجة عن كارثة طبيعية استثنائية.

1ػ تنص ادلادة  15من القانوف رقم  12.02على أنو ":ال ديكن دبقتضى ىذا القانوف أف تسند ألية جهة مستغلة مسؤولية ضرر نووي ناتج عن حادث نووي تسبب فيو بصفة
مباشرة نزاع مسلح أو أعماؿ عدوانية أو حرب مدنية أو ثورة".
ػ تنص ادلادة  16من نفس القانوف على أنو ":ال تتحمل اجلهة ادلستغلة دلنشأة نووية مسؤولية الضرر النووي الواقع :
أ ػ يف ادلنشأة النووية ذاهتا أو يف أية منشأة نووية أخرى ،دبا يف ذلك ادلنشأة النووية اليت يف طور البناء يف ادلوقع الذي توجد فيو ىذه ادلنشأة.
ب ػ يف ادلمتلكات اليت توجد يف نفس ادلوقع واليت تستعمل أو يتعُت استعماذلا استعماال لو صلة دبثل ىذه ادلنشأة.
ػ تنص ادلادة  17من نفس القانوف على أنو ":إذا أثبتت جهة مستغلة دلنشأة نووية أف الضرر النووي وقع ،بشكل كلي أو جزئي ،نتيجة إلمهاؿ خطَت من قبل الشخص الذي تعرض
للضرر أو نتيجة لكوف ىذا الشخص قاـ أو اغفل القياـ دبا من شانو التسبب عمدا يف ضرر من األضرار ،ديكن للمحكمة ادلختصة أف تعفي كليا أو جزئيا مسؤولية اجلهة
ادلستغلة من مسؤوليتها يف تعويض الضرر الذي حلق بالشخص ادلذكور".
ػ تنص ادلادة  18من نفس القانوف على أنو ":ال تعفي أي من أحكاـ ىذا القانوف مسؤولية كل شخص مادي تسب ب ،نتيجة فعل أو إغفاؿ متعمدين ،يف ضرر نووي ال تتحمل
اجلهة ادلستغلة مسؤوليتو دبقتضى ادلادتُت  15أو  16من ىذا القانوف".
« - Le chapitre 3 de l’Article IV de convention de vienne dit que :

2

a) Aucune responsabilité n’incombe à un exploitant, en vertu de la présente convention, pour un dommage
nucléaire causé par un accident nucléaire résultant directement d’actes de conflit armé, d’hostilités, de guerre
civile ou d’insurrection.
b) Sauf dans la mesure où le droit de l’Etat où se trouve l’installation en dispose autrement, l’exploitant n’est pas
tenu responsable du dommage nucléaire causé
par un accident nucléaire résultant directement d’un cataclysme naturel de caractère exceptionnel ».

3ػ وينحو القانوف النووي الفرنسي  ( 1965ادلادة  ) 6منحى اتفاقية فيينا فيما خيص وسائل دفع مسؤولية ادلستغل النووي ،ما عدا ما يتعلق باألضرار النامجة عن كارثة طبيعية
استثنائية.
4ػأشارت ادلادة  3/1من القانوف الياباين لسنة  ( 1961تعديل سنة  ) 1989إىل أف  ":القائم بالتشغيل مسؤوال عن األضرار النووية الناذبة عن نشاطو النووي ،باستثناء األضرار
الناشئة عن كارثة استثنائية أو االضطرابات ."...انظر:
ػ عبد احلميد عثماف زلمد ،ادلسؤولية ادلدنية عن مضار ادلادة ادلشعة ،ط  ،1993ص.429 ،
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ويستفاد من مجلة ىذه النصوص أف االتفاقات أو القوانُت النووية قد أمجعت على إعفاء ادلستغل النووي من ادلسؤولية عن احلادث
الذي ينشأ يف ظروؼ استثنائية زلددة ،تتسم بعضها بطابع دويل وىي عمليات العدواف أو النزاع ادلسلح ،أي احلرب الدولية ،بينما
يكتسب بعضها صبغة سياسية وىي احلرب األىلية والعصياف ادلسلح 1،وشلا يربر ىذا اإلعفاء أف مجيع الظواىر ،دولية كانت أـ
سياسية ،ال تتضمن مسؤولية فردية ما ،وإمنا تؤدي إىل إثارة مسؤولية األمة بالكامل ،إذ ليس من ادلقبوؿ أف يتحمل ادلستغل النووي
دبفرده عبء ادلسؤولية عن اخلسائر واألضرار الناشئة عن عمليات النزاع ادلسلح أو احلرب األىلية.

2

أما بالنسبة للكوارث الطبيعية ،فقد اعتربت كل من اتفاقية فيينا والقانوف الياباين ،الكارثة الطبيعية االستثنائية سببا أجنبيا يعفي
القائم بالتشغيل من مسؤوليتو ،وقد قيدوا طالقة النص بػ" ما مل يقرر القانوف الوطٍت للدولة الكائن على إقليمها ادلؤسسة النووية،
غَت ذلك" ،على نقيض اتفاقية بروكسيل اليت استثنت الكارثة الطبيعية االستثنائية من أسباب اإلعفاء.
وإذا كاف مسلك أغلب التشريعات الوطنية شلاثال إىل حد كبَت ،دلا تضمنتو االتفاقات النووية ،فإننا صلد بعض التشريعات النووية
الوطنية قررت صراحة عدـ االعتداد بالكوارث الطبيعية ذات الصفة االستثنائية كسبب لإلعفاء من ادلسؤولية ادلدنية النووية ،كما
ىو احلاؿ بالنسبة للقانوف النووي ادلغريب رقم  12.02والقانوف النووي الفرنسي لسنة  ،1965إضافة إىل بعض التشريعات
الوطنية األخرى.

3

ويشًتط أف تكوف حاالت اإلعفاء ادلنصوص عليها ،ىي السبب ادلباشر يف احلادث النووي ،لذلك ال بد أف تتوافر الرابطة السببية
بُت احلادث النووي الناجم عنو أضرار لخآخرين وبُت توافر إحدى حاالت إعفاء ادلستغل النووي ،ويقع على عاتق ىذا األخَت
عبء إثبات ربقق إحدى ىذه احلاالت وأهنا ىي السبب ادلباشر يف ىذا احلادث.

4

تطرح حاالت اإلعفاء ادلنصوص عليها سواء يف القانوف النووي ادلغريب أو يف االتفاقات النووية ،سؤاال :ىل ىذه احلاالت واردة
على سبيل احلصر ،تدفع ىي فقط دوف غَتىا ،ادلسؤولية ادلدنية للمستغل النووي عن األضرار النامجة عن احلادث النووي؟ أـ أهنا
واردة على سبيل ادلثاؿ وديكن قياس غَتىا عليها؟
والواقع أف أسباب اإلعفاء اليت أوردهتا النصوص ادلتقدمة ،قد جاءت على سبيل احلصر والتحديد ،وبالتايل ،فإذا كاف من اجلائز
للتشريع الوطٍت أف يضيق من دائرة األسباب بإلغاء واحد منها أو أكثر ،فإنو ال جيوز التوسع يف تفسَتىا أو القياس عليها أو إضافة
حاالت أخرى عليها 1،ومرد ذلك إىل الفلسفة التشريعية اليت قامت عليها ادلسؤولية ادلدنية النووية.

2

1

- IAEA, Handbook on nuclear law, Vienna, 2003, p : 113
Commissariat à l’énergie atomique, droit nucléaire, ouvrage rédigé sous la direction de Maurice Pascal, Octobre

2

1979, P : 358
3ػ منها التشريع النمساوي(ادلادة  ،)9والتشريع البلجيكي (ادلادة  ،)5والتشريع الفليبيٍت (ادلادة  ،)38والتشريع البولندي (ادلادة  ،)38والتشريع اإلصلليزي(ادلادة .)3/14
انظر:
ػ زلمد حسُت عبد العاؿ ،ـ س ،ص.135 ،
4ػ عبد احلميد عثماف زلمد ،ـ س ،ص.430 ،
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نالحظ يف إطار بعض التشريعات الوطنية ،كالتشريع األدلاين والتشريع السويسري قرر عدـ االعتداد جبملة األسباب اليت أوردهتا
االتفاقات النووية إلعفاء ادلستغل من مسؤوليتو ،حيث يظل ىذا األخَت مسؤوال حىت ولو كاف احلادث قد نشأ نتيجة ألي من
ى ذه األسباب ،ومفاد ذلك ،أف إعفاء ادلستغل كليا أو جزئيا من مسؤوليتو ،وفقا ذلذين التشريعُت ،ىو أمر ال يتسٌت إال إذا كاف
ادلضرور قد تسبب خبطئو العمدي أو اجلسيم يف وقوع الضرر.

3

وأما خبصوص خطأ ادلضرور ،فقد قرر ادلشرع النووي  -الوطٍت أو الدويل  -اإلعفاء الكلي أو اجلزئي للقائم بالتشغيل من مسؤوليتو
حيث تنص ادلادة  17من القانوف رقم  12.02على أنو ":إذا أثبتت جهة مستغلة دلنشأة نووية أف الضرر النووي وقع ،بشكل
كلي أو جزئي ،نتيجة إلمهاؿ خطَت من قبل الشخص الذي تعرض للضرر أو نتيجة لكوف ىذا الشخص قاـ أو أغفل القياـ دبا
من شأ نو التسبب عمدا يف ضرر من األضرار ،ديكن للمحكمة ادلختصة أف تعفي كليا أو جزئيا مسؤولية اجلهة ادلستغلة من
مسؤوليتها يف تعويض الضرر الذي حلق بالشخص ادلذكور ".وىذا ما تبناه أيضا القانوف النووي ادلصري رقم  7لسنة ،2010
وكذلك القانوف النووي الفرنسي سنة .1965

4

5

وأم ا يف إطار التشريعات النووية الدولية ،فقد قررت إعفاء ادلستغل النووي من مسؤوليتو نتيجة اخلطأ العمدي للمضرور ،وذلك ما
تؤكده الفقرة الثانية من ادلادة الرابعة من اتفاقية فيينا لسنة .1963

6

1ػ زلمد حسُت عبدالعاؿ ،ـ س ،ص.134 ،

2ػ تقوـ فلسفة التشريع النووي على ربقيق احلماية ادلزدوجة ،فعمدت أوال :إىل محاية حق ادلضرورين من احلوادث النووية يف التعويض ،وعمدت ثانيا :إىل محاية الصناعة النووية
واحلرص على ازدىارىا وتقدمها.
ولتحقيق الغرض الثاين ،استبعد ادلشرع النووي مسؤولية القائم بالتشغيل عن األضرار النووية الناشئة عن حوادث ذبد سببها ادلباشر والوحيد يف أسباب تستعصي على التوقع والدفع.
ولتحقيق الغرض األوؿ حصر نطاؽ اإلعفاء من ادلسؤولية يف حاالت واردة على سبيل احلصر واف اعتربت من عداد القوة القاىرة ،إال أهنا ال سبثل كافة صورىا ادلعروفة يف نطاؽ
القواعد العامة.
ػ عبداحلميد عثماف زلمد ،ـ س ،ص.431 ،

انظر:

3ػ زلمد حسُت عبد العاؿ ،ـ س ،ص134 ،ػ .135

 4ػ جيوز أف يعفى ادلشغل إذا ثبت أف الضرر كاف نتيجة فعل أو تقصَت من الشخص الذي وقع عليو الضرر بقصد إحداث الضرر أو نتيجة إمهاؿ جسيم منو أدى إىل وقوع احلادث
النووي.
انظر:
ػ إدياف عاطف عمر ،تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية يف ظل القانوف رقم  7لسنة  2010والالئحة ادلنظمة لو ،كلية احلقوؽ ،جامعة الزقازيق  ،2016ص.27 ،

5ػ تنص ادلادة  7من القانوف النووي الفرنسي لسنة  1965على انو ":إذا اثبت ادلستغل النووي أف الضرر النووي ،كاف نتيجة خلطأ عمدا من ادلضرور ،يعفى من كل مسؤولية يف
مواجهة ادلضرور ادلخطئ".

انظر:
ػ عبد احلميد عثماف زلمد ،ـ س ،ص.437 ،

6

- le chapitre 2 de l’Article IV de convention de Vienne dit que : « Si l’exploitant prouve que le dommage
nucléaire résulte, en totalité ou en partie, d’une négligence
grave de la personne qui l’a subi ou que cette personne a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage,
le tribunal compétent peut, si son droit en dispose ainsi, dégager l’exploitant, en totalité ou en partie, de
l’obligation de réparer le dommage subi par cette personne ».
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ويستفاد من خالؿ معاجلة ىذه النصوص ،أف إعفاء ادلستغل النووي من مسؤوليتو كليا أو جزئيا يف مواجهة ادلضرور ادلخطئ ،ال
يتحقق إال إذا كاف اخلطأ ىو السبب ادلباشر للحادث النووي ،وىذا اإلعفاء بسبب خطا ادلضرور خاص وشخصي 1،كما أف
عبء إثبات ىذا اخلطأ ادلوصوؼ يقع على عاتق القائم بالتشغيل دوف سواه ،ومن شأف إثبات خطأ ادلضرور إعفاء ادلستغل النووي
من كل أو بعض مسؤوليتو عن األضرار اليت حلقت ادلضرور ادلخطئ.
وديلك ادلستغل النووي احلق يف الرجوع 2على ادلضرور ادلخطئ الذي ارتكب فعال عمديا نتج عنو احلادث النووي ،ويبقى القائم
بالتشغيل ملزما بالتعويض يف مواجهة باقي ادلضرورين ،بالرغم من عدـ مسؤوليتو عن الفعل الضار يف ىذه احلالة ،النتفاء الرابطة
السببية بُت القائم بالتشغيل والفعل الضار ،ألف ىذه الرابطة متوافرة بُت التصرؼ اخلاطئ من ادلضرور وىذا الفعل ،الذي يعد يف
منطق القواعد العامة مسؤوال عن تعويض األضرار اليت حلقت بباقي ادلضرورين ،إال أف يف القانوف النووي دبوجب مبدأ الًتكيز جعل
من القائم بالتشغيل ملتزما هبذا التعويض ،مع إعطائو احلق يف الرجوع على فاعل الضرر.

3

ويالحظ أف ىذه االستثناءات ال تشكل سوى مقتضيات ين حذر حدوثها عمال ،وبالتايل ،فإهنا ال تشكل خروجا جديا على مبدأ
ادلسؤولية ادلطلقة يف رلاؿ تطبيقو على األضرار النووية اليت تغطيها ىذه االتفاقيات.

4

المطلب الثاني :االختصاص القضائي
يقوـ االختصاص القضائي يف ادلغرب على مبدأ دستوري يكرس الفصل بُت القضاء العادي والقضاء اإلداري ،ومن حيث الشكل
يعد توزيع االختصاص بُت القضاء العادي واإلداري من النظاـ العاـ ،إذ ديكن للقاضي أف يثَته من تلقاء نفسو ،وبغض النظر عن
طلب األطراؼ.

5

1ػ ذلك أف القانوف النووي ( االتفاقات الدولية والقوانُت الوطنية) مل يعتد باخلطأ اجملرد من ادلضرور ،أف يكوف سببا لإلعفاء ،وال باخلطأ العمد أو اإلمهاؿ اجلسيم ،أف يكوف سببا عاما
لو ،بل اعتد باخلطأ ادلوصوؼ وبأنو سبب خاص وشخصي يف العالقة اليت بُت ادلضرور والقائم بالتشغيل واألضرار اليت حلقت باألوؿ فقط.
انظر:
ػ عبداحلميد عثماف زلمد ،ـ س ،ص.438 ،

 2ػ ورغم تركيز ادلسؤولية يف شخص مشغل ادلنشأة أو السفينة النووية فقد أعطتو ادلادة العاشرة من اتفاقية فيينا حق الرجوع على الغَت يف حالة النص على ذلك صراحة يف عقد كتايب،
أو إذا نتجت احلادثة النووية عن فعل أو تقصَت وقعا من الغَت بقصد إحداث الضرر ،فيكوف ل لقائم بالتشغيل حق الرجوع على ىذا الغَت .وقد جاءت ىذه ادلادة مطابقة دلا
ورد بادلادة السادسة من اتفاقية باريس وادلادة  6/2من اتفاقية بروكسيل للسفن النووية.
انظر:
ػ مسَت زلمد فاضل ،ادلسؤولية الدولية عن األضرار الناذبة عن استخداـ الطاقة النووية وقت السلم ،ط  ،1976عامل الكتب ،ص.349 ،
3ػ عبداحلميد عثماف زلمد ،ـ س ،ص439 ،ػ.440
4ػ مسَت زلمد فاضل ،ـ س ،ص.349 ،

5ػ نورالدين الرحايل ،ادلنظومة التشريعية الوطنية والتطبيقات السلمية للطاقة النووية ،مركز البحوث والدراسات الربدلانية ،تونس ،مارس  ،2007ص.49
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ونظرا خلصوصية األحكاـ وادلقتضيات ادلتعلقة باألضرار النووية ،فقد حصر ادلشرع النووي ادلغريب االختصاص القضائي يف القضايا
ادلرتبطة بالتعويض عن األضرار النووية ،سباشيا مع اتفاقية فيينا اليت وضعت أحكاما مهمة لتنظيم ادلسائل ادلتصلة بتحديد احملكمة
ادلختصة بنظر الدعوى ،وبتنفيذ احلكم الصادر بالتعويض.
وتفرض احلماية ادلقررة للمضرورين من احلوادث النووية ،هتيئة قدر مالئم من الرعاية والضمانات اإلجرائية لو ،من خالذلا يتسٌت ذلم
احلصوؿ على التعويض العادؿ ،ذلك أف احلماية القانونية اليت كرسها نظاـ ادلسؤولية ادلدنية النووية ،ىي محاية موضوعية تتأثر دبا
ديكنو تقريره من أساليب وقواعد إجرائية؛ مرتبطة بتحديد احملكمة ادلختصة بنظر الدعوى ،وكذا كيفية منح ىذا االختصاص.
يف ضوء ما تقدـ ،تتوزع دراسة ىذا ادلطلب وفق التقسيم اآليت:
 الفقرة األوىل  :مبدأ وحدة االختصاص القضائي
 الفقرة الثانية  :معايَت إسناد االختصاص القضائي
الفقرة األولى :مبدأ وحدة االختصاص القضائي
خرج ادلشرع النووي ادلغريب يف القانوف رقم  12.02ادلتعلق بادلسؤولية ادلدنية عن األضرار النووية عن القواعد العامة لالختصاص
ادلكاين اليت عاجلها قانوف ادلسطرة ادلدنية ،حيث ذىب إىل ربديد االختصاص احمللي للمحكمة االبتدائية بالرباط يف نظر دعوى
ادلسؤولية عن األضرار النووية 1،بغض النظر عن موطن ادلدعى عليو (ادلستغل النووي أو الضامن) ،وبغض النظر عن مكاف وقوع
احلادث النووي ،فال مكاف لتطبيق قواعد االختصاص اليت نص عليها قانوف ادلسطرة ادلدنية على الدعاوى اليت تتعلق بادلسؤولية عن
األضرار النووية.
أما خبصوص االتفاقيات الدولية ،فقد أقرت مبدأ وحدة القضاء بُت أطراؼ ىذه االتفاقيات ،فوفقا التفاقية فيينا فإنو ،كقاعدة
عامة ،تكوف احملكمة ادلختصة بنظر النزاع ىي زلكمة مكاف احلادث دوف غَتىا إذا وقع احلادث على إقليم دولة عضو يف
االتفاقية.

2

إف توحيد االختصاص القضائي حيقق مزايا عديدة؛ فإعمالو يؤدي إىل تيسَت اإلجراءات وتوفَت للوقت والنفقات بالنسبة جلميع
أطراؼ الدعوى ،كما يضمن معاملة موحدة للمضرورين من احلادث النووي الواحد 3،إضافة إىل ذلك ،يسمح االختصاص

1ػ تنص ادلادة  33من القانوف رقم  12.02على ما يلي  ":زبتص احملكمة االبتدائية بالرباط وحدىا بالنظر يف الدعاوى القضائية ادلقامة وفقا ألحكاـ ىذا القانوف والرامية إىل
احلصوؿ على التعويض عن ضرر نووي ناجم عن حادث نووي وقع فوؽ الًتاب الوطٍت أو داخل منطقتو االقتصادية اخلالصة.
إذا أسند االختصاص حملكمة مغربية ،تطبيقا دلعاىدة فيينا ،فإف احملكمة االبتدائية بالرباط ىي احملكمة الوحيدة ادلختصة".

2ػ مسَت زلمد فاضل ،ـ س ،ص.352 ،

3

- AIEA, Manuel de droit nucléarie, édition 2006, p : 131.

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 90يونيو/حزيران - 8902المجمد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

109

الجوانب اإلجرائية للمسؤولية المدنية عن االستخدامات السلمية للطاقة النووية

خديجة عبدالرزاق

االنفرادي حملكمة واحدة باحًتاـ القيمة ادلالية القصوى ادلقررة للمسؤولية عن احلادث النووي ،كم يتم تفادي احتماالت صدور
أحكاـ متعارضة من جانب زلاكم متعددة.

1

ومن جهة أخرى ،ووفقا للمادة  14من اتفاقية فيينا 2،فإنو ال جيوز التمسك باحلصانة القضائية اليت يقررىا القانوف الوطٍت والقانوف
الدويل ،يف القضايا ادلرفوعة تطبيقا ذلذه االتفاقيات أماـ احملاكم ادلختصة طبقا ذلذه االتفاقية ،إال يف حالة طلب ازباذ اإلجراءات
التنفيذية.
ويتضح شلا تقدـ ،أنو ال جيوز للدولة ،يف مرحلة نظر الدعوى لتعويض األضرار النووية ،أف تتمسك باحلصانة القضائية وال ريب أف
ذلك يشكل نوعا من احلماية اخلاصة للمضرور ،خاصة إذا علمنا أف أغلب ادلنشآت النووية اليت تقع هبا حوادث تلحق الضرر
بالبيئة ،تكوف شللوكة أصال للدولة ،وإذا ما أجيز ذلذه الدولة أف تتمسك باحلصانة القضائية ،فسوؼ يؤدي ذلك إىل اإلضرار
حبقوؽ الضحايا.
ومع ذلك ،فإف من ادلهم مالحظة أف عدـ قبوؿ الدفع باحلصانة القضائية إمنا يقتصر على مرحلة نظر الدعوى فقط أما بعد صدور
احلكم ،فيمكن للدولة أف سبنع تنفيذ احلكم بالتمسك باحلصانة التنفيذية ،وال شك أف ذلك ديثل عيبا خطَتا يف االتفاقية ،ألف ما
منحتو للمضرور باليمُت ،عادت وسلبتو منو باليسار ،فما أمهية احلكم دلصلحة ادلضرور بالتعويض إذا مل ينفذ ىذا احلكم !.

3

وأخَتا ،فإف أحكاـ اتفاقية فيينا 4،والقانوف الوطٍت ادلنفذ ذلا ،تطبق بغَت تفرقة بسبب اجلنسية أو السكن أو اإلقامة ،بُت ضحايا
األضرار النووية.
الفقرة الثانية :معايير إسناد االختصاص القضائي
جلأت كل من اتفاقية فيينا من خالؿ الفقرة األوىل من ادلادة احلادية عشر 5،إىل االعتداد ،بصفة رئيسية ،دبكاف وقوع احلادث
النووي (أوال) كمعيار إلسناد االختصاص بنظر دعاوى ادلسؤولية الناذبة عنو إىل زلكمة ما ،واىل جانب ذلك ،فقد مت األخذ،

1ػ زلمد حسُت عبدالعاؿ ،ـ س ،ص 504 ،وما بعدىا.
2
-L’article XIV de convention de Vienne dit que : « Si une action est intentée en vertu de la présente Convention
devant le tribunal compétent aux termes de l’article XI, aucune immunité de juridiction découlant des règles
du droit national ou du droit international ne peut être invoquée, sauf en ce qui concerne les mesures
3ػ زلسن عبداحلميد البيو ،ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار البيئية ،ط  ،2002ص.185 ،

d’exécution ».

- L’article XIII de convention de Vienne dit que : « La présente Convention et le droit national appliqués sans
aucune discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence ».
-Le chapitre 1 de l’article XI de convention de Vienne dit que : « Sauf dans les cas où le présent article en dispose

4

5

autrement, les tribunaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’accident nucléaire s’est produit
sont seuls compétents pour connaitre des actions intentées conformément à l’article II ».
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بصفة تكميلية ،دبعيار موقع ادلنشاة التابعة للمستغل ادلسؤوؿ (ثانيا) دلواجهة بعض احلاالت اليت يعجز فيها ادلعيار األوؿ عن ربديد
احملكمة ادلختصة.
أوال :مكان وقوع الحادث النووي
تقضي القاعدة العامة بأف زلاكم الدولة اليت نشأ احلادث النووي بإقليمها ىي وحدىا ادلختصة بالنظر والفصل يف دعاوى التعويض
الناشئة عنو ،وليس معٌت ذلك أف ينقضي االختصاص ألي من احملاكم التابعة ذلذه الدولة ،فمقتضى مبدأ وحدة االختصاص
القضائي أف يثبت ىذا االختصاص حملكمة واحدة منها ،سواء مت ربديدىا دبقتضى أحكاـ التشريع النووي ذلذه الدولة وىو
الغالب ،أو تعُت على ادلضرور البحث عنها يف إطار قواعد االختصاص الداخلي للدولة.
ويشًتط النعقاد االختصاص حمل اكم الدولة اليت نشأ احلادث النووي بإقليمها أف يكوف قد مت التثبت على ضلو يقيٍت ،من وقوع ىذا
احلادث بإقليم ىذه الدولة ،وإذا افًتضنا أف ىذه الدولة طرؼ يف اتفاقية فيينا ،ال عربة ،بعد ذلك ،دبكاف حدوث الضرر النووي أو
موطن ادلستغل ادلدعى عليو أو زلل إقامتو أو موط ن أعمالو أو موقع ادلنشأة التابعة لو ،إذ يثبت االختصاص ،يف مجيع األحواؿ،
إلحدى زلاكم الدولة اليت وقع احلادث بإقليمها.
ثانيا :موقع المنشأة التابعة للمستغل النووي المسؤول
غالبا ما تكوف الدولة اليت نشأ هبا احلادث النووي ىي بذاهتا اليت تتواجد هبا ادلنشأة النووية ،خاصة يف حالة ما إذا ربقق احلادث
النووي يف صورة انفجار للمنشأة مثال ،ومع ذلك فقد توجد ادلنشأة يف دولة ما ،بينما يقع احلادث يف دولة أخرى أو مكاف آخر،
كما ىو احلاؿ بالنسبة للحوادث اليت تقع أثناء النقل الدويل للمواد النووية أو نتيجة لنفايات مشعة مت التخلص منها ،وعندئذ ،فإف
إسناد االختصاص القضائي يتم بالتطبيق للقاعدة العامة اليت تقضي بإمكانية ربديد مكاف وقوع احلادث النووي على ضلو يقيٍت،
غَت أف ىذا التحديد قد يكوف متعذرا يف بعض احلاالت ،خاصة إذا نشأ احلادث أثناء نقل ادلواد النووية ،ومن جهة أخرى ،فقد
يقع احلادث يف منطقة ال زبضع لالختصاص السيادي ألية دولة ،كالبحر العايل مثال.
ويف ىذا اخلصوص ،يتم ربديد احملكمة ادلختصة باالستناد إىل ادلكاف الذي توجد بو ادلنشأة النووية ،أي الدولة اليت تقع بإقليمها
ادلنشأة التابعة للمستغل ادلسؤوؿ .حيث زبتص إحدى زلاكم ىذه الدولة بنظر دعاوى ادلسؤولية الناذبة عن احلادث النووي يف
حالتُت مها:

1

أ ػ إذا نشأ احلادث النووي خارج أقاليم مجيع الدوؿ األطراؼ يف اتفاقية باريس أو فيينا؛
ب ػ إذا تعذر ربديد مكاف وقوع احلادث النووي على وجو يقيٍت.

1ػ زلمد حسُت عبدالعاؿ ،ـ س ،ص 506 ،وما بعدىا.
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من جهة أخرى ،فاألحكاـ النهائية الصادرة عن زلاكم أجنبية حكمت بالتعويض يف قضايا األضرار النووية ىي أحكاـ معًتؼ هبا
ونافذة يف الدوؿ اليت تربطها عالقات تعاىدية دبوجب القوانُت ادلسؤولية ادلدنية النووية السارية ،باستثناء احلاالت التالية:

1

ػ عندما يكوف استصدار احلكم قد حصل عن طريق االحتياؿ؛
ػ أو عندما ال دينح الطرؼ الذي صدر احلكم ضده فرصة عادلة لعرض قضيتو؛
ػ أو عندما يتعارض ىذا احلكم مع السياسة العامة ادلتبعة يف الدولة أو يتعارض مع ادلعايَت األساسية للعدالة.
الخاتمة:
تتضح أمهية البحث يف موضوع ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار النووية ،حبيث أصبح يكتسي ضرورة ،يف ظل عامل صار قرية صغَتة،
حيث عودلة التقنية أنتج عودلة األزمات والتحديات وادلخاطر ادلرتبطة بالتكنولوجيا عامة ،والطاقة النووية خاصة ،شلا جعل
ادلشكالت القانونية ادلتعلقة بادلسؤولية ادلدنية عن االستخداـ السلمي للطاقة النووية ربظى بالقدر األكرب من األمهية ،وذلك بالنظر
إىل حجم وطبيعة ادلخاطر ادلالزمة الستخداـ ىذه الطاقة واألبعاد اإلقليمية اليت تتخذىا ،وما ديكن أف ينشأ عنها من أضرار
شديدة ،ومتميزة تصيب اإلنساف واألشياء والبيئة بوجو عاـ ،فاخلطر النووي ال يعرؼ حدودا طبيعية أو سياسية تفصل دولة عن
أخرى ،كما سبتد آ ثاره ادلؤذية من الناحية الزمنية إىل أجياؿ عديدة الحقة .زد على ذلك ،تكتسب مشكالت األماف النووي أيضا
أمهية بالغة رغم ما تتسم بو أنظمة ووسائل األماف من دقة ،إال أهنا ال توفر للصناعة النووية إال أمانا نسبيا أو جزئيا فحسب.
قائمة المراجع:
اللغة العربية:
 .1الكتب:










 عبد الكرمي الطالب ،الشرح العملي لقانوف ادلسطرة ادلدنية ،ط أبريل  ،2013ادلطبعة والوراقة الوطنية مراكش.ػ عبدالسالـ منصور الشيوى ،التعويض عن األضرار البيئية يف نطاؽ القانوف الدويل العاـ ،طبعة  ،2008دار النهضة العربية.
 عدناف مصطفى ،الطاقة النووية العربية عامل بقاء جديد ،مركز دراسات الوحدة العربية ،دوف ذكر طبعة.ػ لودوفيك موف ،الطاقة النفطية والطاقة النووية ػ احلاضر وادلستقبل ،ترمجة مارؾ عبود ،اجمللة العربية ،الرياض ،ط ،األوىل 1435ىػ /
2014ـ.
ػ لويس إتشافاري ،الطاقة النووية بديال يف توليد الطاقة  :الفوائد الكامنة وادلخاطر ادلصاحبة ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االسًتاتيجية ،ط ،األوىل .2009
ػ مأموف الكزبري ،نظرية االلتزامات يف ضوء قانوف االلتزامات والعقود ادلغريب ،ج الثاين ،أوصاؼ االلتزاـ وانتقالو وانقضاؤه.
ػ زلمد حسنُت عبدالعاؿ ،ادلسؤولية ادلدنية عن االستخداـ السلمي للطاقة النووية ،ط ،2008 ،دار النهضة العربية.
ػ زلسن عبداحلميد البيو ،ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار البيئية ،ط( ،2002دوف ذكر دار النشر).
ػ مسَت زلمد فاضل ،ادلسؤولية الدولية عن األضرار الناذبة عن استخداـ الطاقة النووية وقت السلم ،ط ،1976

1ػ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،كتيب عن القانوف النووي ،تنفيذ التشريعات ،فيينا  ،2011ص.111 ،
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الجوانب اإلجرائية للمسؤولية المدنية عن االستخدامات السلمية للطاقة النووية

خديجة عبدالرزاق

 عامل الكتب.
 ػ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،كتيب عن القانوف النووي ،تنفيذ التشريعات ،فيينا .2011
 .0الرسائل واألطاري الجامعية:
 - معلم يوسف ،ادلسؤولية الدولية بدوف ضررػ حالة الضرر البيئي ػ أطروحة دكتوراه يف القانوف العاـ ،جامعة منتوري ػ قسنطينة ػ كلية احلقوؽ
والعلوـ السياسية ،اجلزائر.
 ػ عبد الرحيم ادلعيطي ،احلماية القانونية لألجراء من ادلخاطر النووية ،رسالة لنيل شهادة ادلاسًت يف القانوف اخلاص ،جامعة زلمد اخلامس
السويسي ،السنة اجلامعية .2012
 .3المجالت والدوريات:
 ػ إدياف عاطف عمر ،تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية يف ظل القانوف رقم  7لسنة  2010والالئحة ادلنظمة لو ،كلية احلقوؽ ،جامعة
الزقازيق  ،2016ص.27 ،تونس ،مارس . 2007
 - عادؿ سامل اللوزي ،اجلوانب اإلجرائية يف دعوى ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار النووية " دراسة يف ضوء ادلرسوـ االربادي اإلمارايت رقم 4
لسنة  2012يف شأف ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار النووية واتفاقية فيينا" ،ادلؤسبر السنوي احلادي والعشرين الطاقة بُت القانوف واالقتصاد،
20ػ ،2013/5/21كلية القانوف ػ جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة.
 ػ نورالدين الرحايل ،ادلنظومة التشريعية الوطنية والتطبيقات السلمية للطاقة النووية ،مركز البحوث والدراسات الربدلانية،
 ػ نورالدين الرحايل ،قواعد االختصاص يف رلاؿ الضرر البيئي ،رللة احملاكم ادلغربية ،العدد ،143 :نونرب ػ دجنرب .2013
 ػ مرشاف حسن ،خطر التلوث باإلشعاع على بيئة العمل على ضوء احلكم االبتدائي الصادر بتاريخ  1984/12/17يف ادللف اجلنحي
عدد  ( 1115ابتدائية احملمدية ) ،رللة اإلشعاع ،العدد  ،7يونيو  ،1992مطبعة ادلعارؼ اجلديدة ػ الرباط.
اللغة الفرنسية:

1- Les ouvrages :
IAEA, Handbook on nuclear law, Vienna, 2003.
AIEA, Manuel de droit nucléarie, édition 2006.
Commissariat à l’énergie atomique, droit nucléaire, ouvrage rédigé sous la
direction de Maurice Pascal, Octobre 1979.
Raffaello Fornasier, le droit international face au risqué nucléarie, in : annuaire
français du droit international, volume 10, 1964.
2- Les articles

Ben Mcrae, La Convention sur la réparation complémentaire des dommages
nucléaires : le catalyseur d’un régime mondiale de responsabilité civile nucléaire,
Bulletin de droit nucléaire n° 79, année 2007.
Phillipe Stands et Paolo Galizzi, La Convention de Bruxelles de 1968 et la
responsabilité pour les dommages nucléaires, Bulletin de droit nucléaire n° 64,
année 1999.
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التحول في السياسة الخارجية السعودية اتجاه منطقة الشرق األوسط ":نحو إعادة التموضع اإلقليمي"

التحول في السياسة الخارجية السعودية اتجاه منطقة الشرق األوسط :
"نحو إعادة التموضع اإلقليمي"
Change in Saudi Foreign Policy Towards the Middle East
""Towards regional repositioning

د.أمال زرنيز
أستاذ محاضر – ب-
جامعة باجي مختار – عنابة -الجزائر
البريد اإللكترونيzernizamal@outlook.com:
الملخص:
زبوض اؼبملكة العربية السعودية عملية واسعة من إعادة النظر يف سياستها اػبارجية و أولويات أمنها القومي يف أعقاب التغريات
الدراماتيكية اليت غبقت بعدد من اؼبلفات والقضايا اإلقليمية  ،يف ؿباولة منها إلعادة التموضع اإلقليمي ،بعد أف ظلت السعودية على مدى
العقود السابقة قوة ؿبافظة تسعى إلبقاء اغباؿ على ما ىو عليو يف منطقة الشرؽ األوسط متمثال يف دعم الدوؿ اؼبستقلة و الًتحيب بالوجود
األمريكي يف اؼبنطقة.
الكلمات المفتاحية :السياسة اػبارجية السعودية ،منطقة الشرؽ األوسط  ،الدور اإلقليمي ،التوجهات الراىنة للسياسة اػبارجية السعودية.
Abstract :
Saudi Arabia is engaged in a broad process of reviewing its foreign policy and its
national security priorities in the wake of dramatic changes in a number of regional issues,
in an attempt to re-position the regional, after Saudi Arabia has been over the past decades
a conservative force seeking to keep the situation in the Middle East is to support the
independent States and welcome the US presence in the region.
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د.أمال زرنيز

مق ـدمـ ـ ـ ـة:
تنطلق اؼبملكة العربية السعودية من توجو الدولة اليت تبحث توسيع ؾباؿ نفوذىا إىل ما يتعدى اؼبنظومة اػبليجية العربية إىل النظاـ
اإلقليمي يف ظل ما تشهده اؼبنطقة من تغريات جيوسياسية ىامة ،فرضت على السياسة اػبارجية السعودية تغيري منهجها الذي انتهجتو على
الصعيد اػبارجي منذ عهد مؤسسها الراحل اؼبلك عبد العزيز آؿ سعود ،بعد أف ظلت على مدى العقود السابقة قوة ؿبافظة تسعى إلبقاء
اغباؿ على ما ىو عليو يف الشرؽ األوسط ،متمثال يف دعم الدوؿ اؼبستقلة

و الًتحيب بالوجود األمريكي يف اؼبنطقة ،غري أف ىذه اػباصية

اليت صبغت السياسة اػبارجية السعودية عرب عقود تغريت بشكل تدرهبي ،ووصل ىذا التغري إىل ذروتو يف اؼبرحلة اغبالية ،إذ تزايدت
التحديات واألخطار نتيجة التغريات الدراماتيكية اليت غبقت بعدد من اؼبلفات والقضايا اإلقليمية ،ما زاد من تعقيد اؼبشهد السياسي اإلقليمي
وأربك حسابات الدوؿ اإلقليمية.
و فيما اعترب فريق من الباحثني أف قرار عملية "عاصفة اغبزـ" العسكرية دبثابة أحد ذبليات التغريات اليت غبقت بالسياسة اػبارجية
السعودية ،خاصة ما يرتبط بتبين سياسة الردع االستباقي يف مواجهة التهديدات اغبدودية ،وتصاعد االعتماد على األداة العسكرية ،فإف اذباىا
آخر أكد أف السياسة اػبارجية السعودية مل تشهد سوى تغريات يف كثافة وأدوات مواجهة التهديدات اػبارجية دوف تغريات جذرية يف الثوابت
والتوجهات ،عرب تبين سياسة االعتماد على الذات وربمل األعباء غبماية اؼبصاحل اغبيوية يف إطار ما بات يعرؼ ببداية التحرر السعودي فبا
كاف يسمى باإلدماف األمريكي.
 أهمية الدراسة :إف التحوالت اعبيوسياسية اليت خلفتها موجة اغبراؾ اإلحتجاجي العريب منذ هناية عاـ(2010ـ) ،ولدت ؾبموعة منالتحديات اليت كاف على دوؿ اؼبنطقة مواجهتها وإهباد مقاربات على مستوى سياساهتا اػبارجية من أجل التعامل معها ،ولئن ظلت اؼبملكة
العربية السعودي على مدى العقود السابقة قوة ؿبافظة تسعى إلبقاء اغباؿ على ما ىو عليو يف الشرؽ األوسط،فإف الفًتة اليت أعقبت توىل
اؼبلك سلماف اغبكم عاـ (2015ـ)شهدت إذباه اؼبملكة كبو إعادة صياغة دورىا اإلقليمي يف ؿباولة إلهباد حلوؿ إلزمات اؼبنطقة حبكم أف
تداعياهتا أصبحت تنعكس على أمنها القومي ،أو من خالؿ االستثمار يف تلك اؼبصاحل حبثا عن موقع جديد يف منطقة تعرؼ ربوال
جيوسياسيا مل تستقر معاؼبو بعد ،وعلى ىذا األساس تربز أنبية ىذه الدراسة يف رصد التحوؿ الذي تشهده السياسة اػبارجية السعودية يف
التعامل مع ىذا النوع من األزمات ذات البعد اإلقليمي والدويل من حيث فواعلها وتداعياهتا ،يف ؿباولة منها إلعادة تعريف واكتشاؼ دورىا

اإلسالمي والعاؼبي.
 إشكالية الدراسة :بالنظر إىل أف السياسة اػبارجية للدولة تتحدد استنادا إىل ؾبموعة من اؼبتغريات التفسريية اؼبستقلة اليت تتفاعل معبعضا البعض بشكل أو بآخر ،اعتمادا على خصائص الوحدة الدولية ؿبل التحليل  ،تبحث ىذه الدراسة رصد التوجهات الراىنة للسياسة
اػبارجية للمملكة العربية السعودية اذباه منطقة الشرؽ األوسط عرب ربليل صبلة العوامل واؼبتغريات اؼبؤثرة يف التحوؿ اغباصل من خالؿ طرح
التساؤؿ الرئيسي التايل :ما ىي حدود التحوؿ الذي تشهده السياسة اػبارجية السعودية يف ؿباولتها الختبار خياراهتا وفرصها يف الشرؽ
األوسط دبا يتيح إعادة سبوضعها اإلقليمي؟
ويتفرع عن ىذا السؤاؿ الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
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 ما ىي ؿبددات الدور اإلقليمي السعودي؟ ما ىي دوافع التحوؿ يف السياسة اػبارجية السعودية؟ ما ىي أبرز توجهات السياسة اػبارجية السعودية اإلقليمية يف مواجهة التهديدات الراىنة؟تستند ىذه الدراسة إىل الفرضيات التالية:
 ىناؾ عالقة إرتباطية بني كل من العاملني الداخلي واػبارجي يف التحوؿ الذي تشهده السياسة اػبارجية السعودية اذباه اإلقليم. ؿباولة السيطرة على الضرر وملء الفراغ اإلسًتاتيجي يف اإلقليم دفع اؼبملكة العربية السعودية إلختبار فرصها وخياراهتا يف الشرؽ األوسط. التحوؿ يف السياسة اػبارجية السعودية اذباه اإلقليم مل يشهد سوى إحداث تغريات يف كثافة وأدوات مواجهة التهديدات اػبارجية دوفتغريات جذرية يف الثوابت والتوجهات.
 منهج الدراسة :مت إعتماد اؼبنهج الوصفي الذي يقوـ على وصف الظاىرة وربليلها ،ومنو يستهدؼ توظيف ىذا اؼبنهج ربليل التحوؿ الذيتشهده السياسة اػبارجية السعودية اذباه منطقة الشرؽ األوسط من حيث احملددات والدوافع والتوجهات.
 تقسيم الدراسة :مت تقسيم الدراسة إىل ثالثة مطالب ،يتضمن اؼبطلب األوؿ ؿبددات الدور اإلقليمي السعودي ،والثاين دوافع التحوؿ يفالسياسة اػبارجية السعودية اذباه منطقة الشرؽ األوسط ،يف حني يتناوؿ اؼبطلب الثالث التوجهات الراىنة للسياسة اػبارجية السعودية اذباه
منطقة الشرؽ األوسط.
المطلب األول :محددات الدور اإلقليمي السعودي
يبكن ربديد ؿبددات الدور اإلقليمي السعودي يف منطقة الشرؽ األوسط ضمن ؾبموعة من العناصر  -مع مالحظة رئيسية وىي الًتابط
العضوي بني كل من العاملني الداخلي واػبارجي ،واستحالة الفصل بينهما يف دراسة أسباب التغيري يف السياسة اػبارجية للمملكة ،-وىي
كاآليت:
- 1المحدد القيمي :ينبع أساسا من تأثري اؼبكونات الداخلية للمملكة على طبيعة عمل السياسة اػبارجية السعودية ،يأيت يف أوؿ ىذه
اؼبكونات التشريع اإلسالمي واؽبوية العربية اإلسالمية،إضافة إىل توجهات القيادة اعبديدة:
 التشريع اإلسالمي والهوية العربية اإلسالمية  :وإف كاف تأثريه األكرب على السياسة الداخلية ،فإف لو بصماتو على السلوؾ اػبارجيعد اإلسالـ
للمملكة ،وذلك من خالؿ إستشعار اؼبملكة لدورىا التارىبي والرمزي كمهبط للوحي ،وكحامية للمقدسات ومنطق العروبة ،ومنو َ
دبا يعنيو من رموز سلوكية وفكرية وقيمية احملتوى الفلسفي والفكري الذي وبدد ديناميات العملية السياسية السعودية على اؼبستوى اػبارجي،
بالنظر إىل عاملني إثنني:
العامل األول :نظرا إلحتضاف اؼبملكة العربية السعودية األماكن اؼبقدسة ،ترتب على السعودية حقيقتاف إثنتني نبا: مسؤولية خاصة إذباه الدوؿ اإلسالمية وقضاياىا. -إف نظرة شعوب العامل اإلسالمي ،وردبا معظم حكوماتو للمملكة السياسية زبتلف عن نظرهتم ألي دولة إسالمية أخرى.
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د.أمال زرنيز

 العامل الثاني :قياـ اؼبملكة العربية السعودية كمشروع سياسي ارتبط حبركة دينية ،تعارؼ على تسميتها باغبركة الوىابية ،حبيث مثلث الدعوةالسلفية بقيادة ؿبمد بن عبد الوىاب داعما كبريا للدولة السعودية يف مراحلها اؼبختلفة ،ويف غمرة التوظيف السياسي للتوجو الوىايب منذ نشأة
الدولة السعودية األوىل (1818-1744ـ) ،ربوؿ الالىوت الوىايب إىل ؿبرؾ مؤطر للطموحات واؼبشروعات السياسية ،وإىل عوف الدولة على
معارضيها وأعدائها ،وكهذا أخذ دوره ووظيفتو كأيديولوجيا معيارية وبكمها مبط القواعد واألىداؼ نفسو الذي وبكم كل اؼبنظومات
األيديولوجية.
ومنو شكل اإلسالـ جزء ال يتجزأ من تكوين الدولة سواء على مستوى الفكر أو اغبركة ،وتؤدي اؼبؤسسة الدينية اليت يبثلها رجاؿ الدين يف
النظاـ السعودي دورا مهما يف إطار عالقتها اؼبباشرة اليت ذبمعها مع السلطة التنفيذية فبثلة يف اؼبلك وويل العهد من خالؿ اؼبقابالت األسبوعية
الدائمة.
 تغيُّر بنية القيادة والسلطة :إف أحد التساؤالت اؼبثارة يف األدبيات اؼبعنية باإلقليم تلك اليت زبص أثر التغري واالستمرار يف السياسةاػبارجية السعودية يف اؼبرحلة الراىنة واؼبست قبلية ،فالسياسة اػبارجية السعودية تتغري بتغري قيادهتا السياسية ،حيث إف إدراؾ النخبة السياسية
ؼبصادر التهديد ىبتلف من لببة إىل أخرى ،ومن فًتة إىل أخرى ،فيما يعرؼ بأثر "بيولوجيا اؼبوت السياسي" ،على كبو ما حدث بوفاة اؼبلك
عبداهلل بن عبدالعزيز ،وتويل اؼبلك سلماف للحكم يف هناية يناير  ،2015أو مع التحوالت اعبيلية األسرية بتنحية جيل وتصعيد جيل آخر،
أي التحوؿ من "األمراء األبناء" إىل "األمراء األحفاذ" ،وىو ما عكسو تعيني األمري ؿبمد بن سلماف وليا للعهد مع بدء الدخوؿ لعصر
"اؼبملكة الرابعة".
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ال شك أف القيادة السياسية يف اؼبملكة العربية السعودية ىي العامل األىم يف ربديد أولويات السياسة اػبارجية ذباه اإلقليم ،فقد جاء اؼبلك
سلماف بن عبد العزيز آؿ سعود للسلطة (جانفي 2015ـ)حامالً معو فريقاً ـبتلفاً عن ذلك الذي أدار شؤوف اؼبملكة على مدار عشر
سنوات منذ عاـ (2005ـ) مع تويل اؼبلك عبد اهلل بن عبد العزيز للحكم.
شهدت بداية والية العاىل السعودي اعبديد إصدار العديد من األوامر اؼبلكية اليت ضبلت تغيريات ليس فقط يف اغبكومة ولكن يف
العديد من اؼبناصب اؼبفصلية بداخل اؼبملكة ،و فتحت تغيريات اؼبلك سلماف الباب للجيل الثاين من أحفاذ اؼبلك اؼبؤسس عبد العزيز آؿ
سعود لتويل العديد من اؼبهاـ احملورية،يف ؿباولة إلعادة سبكني اعبناح "السديري" من العائلة اؼبالكة يف اغبكم ،ومن شأف ىذه التغيريات أف
تؤدي ىذه التغريات الكثيفة يف بنية مؤسسات الدولة السعودية إىل إحداث ربوالت موازية يف السياسة اػبارجية السعودية ،فعلى اؼبستوى احمللي
فإف اغبفاظ على آؿ سعود وبتاج إىل تغيري ،لذا بدأت العائلة اغباكمة بالتحرؾ كبو جيل الشاب يف والية العهد والدفاع واػبارجية ،وىذا ما
جعل القرار اؼبركزي أكثر حسما ،وىو ما أوضحو الباحث السعودي منصور اؼبرزوقي وأطلق عليو "توازف ىرـ السلطة ،مشريا إىل أنو يأيت يف
قمة ىرـ السلطة القوى األمنية ،و وزارات الداخلية والدفاع واغبرس الوطين (اليت سبتلك القوة الصلبة ،فبثلة يف القوة العسكرية واؼبوارد اؼبالية
 1أضبد حسن أضبد دحالف ،دراسة في السياسة الداخلية المملكة العربية السعودية ،جدة :دار الشروؽ ،1984 ،ص .26
 2ؿبمد عز العرب "،اؼبملكة الرابعة :تأثريات تغيري والية العهد يف السياسة اػبارجية السعودية" ،مت تصفح اؼبوقع بتاريخ ،2017/10/17:على الرابط اإللكًتوين:
http://www.siyassa.org.eg/News/12121.aspx
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الضخمة) ،مث يأيت يف وسط اؽبرـ ىيئة البيعة اليت تضم النخبة اغباكمة (أبناء اؼبلك عبد العزيز) اليت تشكلت منذ  1أكتوبر 2005ـ ،سبتلك
حق إنتخاب اؼبلك وويل العهد ،مث تأيت بعد ذلك عملية إنتقاؿ اغبكم ،وتشكل القوى األمنية البيئة اػباضنة ؽبيئة البيعة ،فبا يعطيها نفوذا بارزا
على عملية إنتقاؿ اغبكم ،كل ىذا يبثل تغريا يف بنية السلطة".
ومن اؼبعلوـ أف اؼبلك اعبديد وحبكم آليات ازباذ القرار يف بيت اغبكم السعودي ىو جزء من صناعة القرار منذ زمن؛ كونو ركناً من
أركاف اغبكم واالستشارة منذ ستينات القرف اؼباضي؛ وعليو كاف لو مقعد دائم يف اللجاف العليا اليت ُتعد القرارات الرئيسة يف الدولة حىت
تبين قراراهتا.
اػبارجية منها ،وكاف على معرفة بتفاصيل اؼبلفات اؼبختلفة ومربرات ي

إف اؼبتتبع لسرية اؼبلك سلماف يلمس أنو ليس شخصية تقليدية ؿبافظة صرفة؛ وإمبا يبكن وصفها باحملافظة التنويرية؛ وذلك من خالؿ التقاء

وحبوي للعمل اػبريي ،وقربو الكبري من القوة الدينية؛ خاصة التقليدية ،ويف الوقت نفسو بصماتو يف التحديث
ؾبموعة عوامل؛ كنشأتو الدينيةُ ،
اإلعالمي وقربو من اإلعالميني؛ فبا مكنو من تأدية دور احملكم بني التيارات الفكرية الداخلية واحملتوي ؽبا ،ومن اؼبعاصرين واؼبشرفني على

سجاؿ اؽبوية والنهضة؛ الذي ميز النسق الثقايف الوطين منذ شبانينات القرف اؼباضي ،وبذلك فمن اؼبتوقع أف تكوف سياستو اػبارجية مزهبًا من

مؤشرا معقوال إضافة إىل مؤشرات أخرى
مدرسة األمري نايف بن عبد العزيز السلفية احملافظة ،ومدرسة اؼبلك فهد االنفتاحية اؼبرنة ،وىذا يػُ َعد ً

ستقود إىل عودة القوة اؼبرنة اؼبتمثلة يف اػبطاب الديين اؼبعتدؿ بوجو عصري ،والعمل الدعوي واػبريي اػبارجي اؼبقنن كأحد أدوات اػبطاب

السياسي اػبارجي يف العهد القادـ ،دبا سيقود إىل مزيد من التأثري اعبيوثقايف اػبارجي

3

-2المحدد الجيو سياسي :هتتم صبلة من العوامل اعبيوسياسية يف ربديد السياسة اػبارجية السعودية الراىنة إذباه اإلقليم ،فقد تسلم اؼبلك
عددا من التغريات اعبيوسياسية اؽبامة ال سيما
سلماف بن عبد العزيز زماـ األمور يف اؼبملكة يف ظروؼ إقليمية استثنائية ،حيث تشهد اؼبنطقة ً

مشاال ،ومفاوضات اعبار الشرقي (إيراف ) خبصوص ملفو النووي مع ؾبموعة  ،)1 +5وذلك يف
يف دوؿ اعبوار (اليمن جنوباً ،العراؽ وسوريا ً
ظل األنبية اعبيوسياسية للمملكة بالنظر إىل إعتبارات عدة،أنبها:
 تقع اؼبملكة العربية السعودية يف النصف الشمايل من الكرة األرضية ،وتتوسط ثالث قارات ،فهي تقع يف اعبزء الغريب من القارة اآلسيوية،وال يفصلها عن القارة اإلفريقية إال البحر األضبر ،والذي أصبح بفتح قناة السويس فبر اإلتصاؿ بينهما وبني أوروبا ،ولكن اؼبملكة ؿباطة
بثالث مضايق عاؼبية ،إضطرىا األمر للعناية بشؤوف اػبليج بالنظر إىل أنبية مضيق ىرمز كمنفذ شرقي للتجارة السعودية ،ومضيقي باب اؼبندب
وقناة السويس كمخارج أساسية للجهة الغربية للمملكة.
 ربتل اؼبملكة ما يوازي ( )٪80من صبلة اؼبساحة الكلية لشبو اعبزيرة العربية ،ونسبة ( )٪49من إصبايل مساحة دوؿ اػبليج العريب،وحبدودىا اؼبالصقة ألكثر من دولة عربية ،وبقرهبا من عدد دوؿ عربية وغري عربية (مصر ،السوداف ،إيراف) ،ربتل ميزة إسًتاتيجية تضفي عليها
أعباء ومسؤوليات سياسية إقليمية ،يبكن مالحظتها من خالؿ إعتبارات عدة ربدد السياسة اػبارجية السعودية ،تتمثل يف اآليت:

 3أضبد حسن األزدي" ،الثابت واؼبتغري يف السياسة اػبارجية السعودية" ،مت تصفح اؼبوقع بتاريخ  ،2015/03/15على الرابط اإللكًتوين:
www.alyaum.com/article/4043778
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عرب عن نفسو يف تطبيق ساسة
اإلىتماـ دبا هبري يف منطقة اػبليج العريب بإعتباره اجملاؿ اغبيوي اعبيو سياسي للسعودية ،وىذا اإلىتماـ َخارجية إذباه اؼبنطقة هتدؼ إىل ربقيق إستقرار النظم اػبليجية القائمة ،وإعتماد مبدأ أمن اػبليج ىو مسؤولية ذاتية لدولة وكياناتو السياسية،
والتوصل إىل مستويات سياسية بشأف قضايا اغبدود بني دوؿ اؼبنظومة.

4

إتباع سياسة خارجية إقليمية تقوـ على مفهوـ التوازف ،وعدـ إثارة اؼبطالب التارىبية خاصة ما تعلق باغبق التارىبي اإليراين يف ملكية بعضاعبزر العربية يف مياه اػبليج يف ظل رؤية كل منهما لكيفية ربقيق أمن اػبليج.
اإلىتماـ بالتطورات اغبادثة يف منطقة البحر األضبر ،حيث تتزايد أنبية اؼبصاحل السعودية يف البحر األضبر بعد إعتماد مشروع حظ أنابيب"ينبع" لنقل البًتوؿ بطوؿ (1200كلم) يهدؼ تقليل إعتماد السعودية تصدير بًتوؽبا على اػبليج العريب واإلعتماد بشكل أكرب على البحر
األضبر.

5

 إف إلتصاؽ حدود اؼبملكة الشمالية بدوليت األردف والعراؽ جعلها ؾبربة حبكم عوامل جغرافية وسياسية للمشاركة اإلهبابية يف الصراع العريباإلسرائيلي بإعتبارىا أحد األطراؼ اؼبباشرة يف إدارة الصراع ،ولعل مبادرة األرض مقابل السالـ اليت تسعى للتأكيد عليها يف كل قمة عربية،
توضح إىتمامها بلعب دور فاعل يف القضايا اإلقليمية الشائكة 6،كما أدى جوارىا للعراؽ وحبكم حروب اػبليج الثالث آلداء دور فعاؿ
على اؼبستوى اإلقليمي للحفاظ على أمن وإستقرار اؼبنطقة.
- 3المحدد الديمغرافي  :إف التأثريات السياسية للسكاف ترتبط بعوامل اغبجم ،الًتكيب العمري والتوزيع اعبغرايف ،وىي العوامل اليت تدخل
يف حساب القوة القومية للدولة ،وإذا كاف العدد الكبري للسكاف ال يضمن النفوذ  ،فإف قضية التكامل االجتماعي أو القومي تعد ىامة يف
الدوؿ اليت لديها غالبا مشكالت عرقية ودينية ،فوجود ؾبموعات أقلية يف مناطق اغبدود يعقد األمور أكثر والسيما عندما تسعى ىذه
األقليات للحصوؿ على مساعدات من دولة جارة.

7

سبثل السعودية نسبة ( )٪11من سكاف اػبليج العريب ،وتعد قضية التكامل اإلجتماعي بوجود أقليات شيعية تتمركز ديبغرافيا باؼبناطق
النفطية (اؼبنطقة الشرقية من السعودية)على اغبدود مع اليمن اليت تشهد ؿباوالت من اغبركة اغبوثية للسيطرة على السلطة وإحياء اإلمامة ،أىم
التحديات اليت فرضت على السعودية آداء دور إقليمي يف ظل النفوذ اإليراين اؼبتزايد باؼبنطقة.
ارتبطت اؼبسألة الشيعية باؼبملكة العربية السعودية على الدواـ بوجود الشيعة يف اؼبنطقة الشرقية ألسباب وعوامل تارىبية وسياسية
واقتصادية وثقافية ،حيث ينتشر الشيعة بأعداد متفاوتة يف مناطق اؼبملكة اؼبختلفة لكن نطاؽ سبركزىم وثقلهم األساسي ىو شرؽ اعبزيرة

 4أمل إبراىيم الزنايت" ،عالقات اؼبملكة العربية السعودية إذباه دوؿ اػبليج"( ،رسالة دكتوراه يف العلوـ السياسية ،كلية اإلقتصاد والعلوـ السياسية ،جامعة القاىرة،
 ،)1981ص .60
 5نائلة صبة" ،اؼبساعدات اؼبالية العربية إىل دوؿ البحر األضبر اإلفريقية" ،مجلة السياسة الدولية ،عدد ،59القاىرة :مركز األىراـ للدراسات اإلسًتاتيجة ،يناير

 ،1980ص .29

Ayellet YEHOR, “The Anti Iranian front: Egypt, Saudi Arabia and Jordon”, Middle East reviur of

6

International affair, Vol 11.16.1, March 2007,P07.
7
Ali EHillal Dessouki and Bahgat Korany, " A Literature Survey and a Framework for Analysis ", in
 and A Li EHillal Dessouli (et al) , the Foreign Policies of Arab states, Westviewـ Bahgat Korany
 American University Cairo Press, Cairo, 1984, p14ـ press, Boulder and London, the
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العربية ،أو ما كاف يعرؼ قديبا بالبحرين اليت تشمل تارىبيا أواؿ (فبلكة البحرين حاليا) واػبط (القطيف) وىجر( االحساء) ،8وىي اؼبنطقة اليت
تعرؼ حاليا باؼبنطقة الشرقية الشرياف اغبيوي لالقتصاد السعودي واالقتصاديات العاؼبية عموما ،فمن بني ( )70حقل نفطي باؼبملكة العربية
السعودية ربتضن اؼبنطقة الشرقية ( ) 50حقال ،منها أكرب حقلني يف العامل (الغوار والقطيف) ،وتزود ىذه اغبقوؿ ما نسبتو ( )%95-90من
الدخل القومي من خالؿ تزويد ( )%15من األسواؽ العاؼبية بالنفط ،يف حني يكوف العماؿ الشيعة ( )%60-40من القوة الوطنية العاملة
يف الصناعة النفطية  9 ،فقد مثل اكتشاؼ النفط يف اؼبملكة عاـ ( 1933ـ) بداية التحوالت اعبذرية يف اػبارطة الديبغرافية ،و جذبت
صناعة النفط الوليدة أعداد متزايدة من السكاف احملليني ومن اؼبناطق اؼبختلفة للمملكة ،وكاف من نتائجو بداية تشكيل اجتماعي طبقي حديث
مرتبط بأىم مصادر الطاقة يف العامل.

10

ويوضح الشكل التايل مواقع حقوؿ نفط اؼبنطقة الشرقية من اؼبملكة العربية السعودية:
الشكل رقم )11 ( :خريطة مواقع نفط المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية

المصدرhttps://lh6.googleusercontent.com:
تتمثل أنبية العامل الشيعي يف اغبياة اؼبعاصرة للمملكة العربية السعودية يف كوف اؼبنطقة الشرقية ربتوي على أكرب ـبزوف بًتويل يف العامل
( %25من االحتياطي العاؼبي) ،بانتاج يولد ( )%45من ايرادات اؼبيزانية السعودية وكبو ( )%45من الناتج احمللي االصبايل ،وكبو ()%90
من متحصالت التصدير.

11

 -4المحدد اإلقتصادي :ربتل السعودية مكانة إقتصادية مهمة يف اؼبنطقة بالنظر إىل العوامل التالية:

12

 السعودية ىي الدولة األوىل يف العامل يف ؾباؿ تدوير النفط ،واؼبتقدمة بأشواط بعيدة يف ؾباؿ البنية التحتية إلنتاج النفط ،والقادرة علىتصدير ( )12.5مليوف برميل يوميا ،فضال عن إحتياطي يف القدرة على اإلنتاج بقدر ( )2.500.000برميل يوميا إضايف.
 8مركز ابن خلدوف للدراسات االمبائية : :الملل والنحل واالعراف-التقرير السنوي الثامن ،القاىرة :مركز ابن خلدوف للدراسات اإلمبائية ،2005 ،ص .171
 9فؤاد ابراىيم ،الشيعة في السعودية ،بريوت  :دار الساقي ،2007 ،ص .06
 10مركز ابن خلدوف للدراسات االمبائية ،مرجع سابق ،ص .173-172

 11عمر سعيد اغبسن وآخروف ،ايران ومأمن الخليج( ،ب.ـ.ف) :مركز اػبليج للدراسات االسًتاتيجية ،2010 ،ص.192
 12هناد اؼبشنوؽ " ،السياسة التوسعية اإليرانية تعيد النفوذ اإلقليمي السعودي إىل اؼبنطقة" ،مت تصفح اؼبوقع بتاريخ ، 2015/03/15على الرابط اإللكًتوين:
www.alarab.co.uk/?id=15744
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 تشكل السعودية ( )٪20من الدخل القومي للشرؽ األوسط ،وربع الدخل القومي للدوؿ العربية ،وىي عضو يف ؾبموعة العشرين للدوؿاألوىل إقتصاديا يف العامل.
السعودية ىي الدولة األوىل يف العامل من حيث إحتياطها النقدي البالغ ( )850مليار دوالر ،بينما الثروات الشخصية تزيد عن ()500مليار دوالر.
البورصة السعودية سبثل أكثر من ( )٪50من تداوؿ بورصات اؼبنطقة ،وىناؾ ( )05شركات سعودية من أصل ( )10شركات باؼبنطقة علىرأسها "ارامكو" اؼبنتجة للنفط و"سابك" اليت زبتص دبجاؿ اؼبشتقات النفطية.
علماً أف صندوؽ النقد الدويل ،أكد أف السعودية واحدة من أفضل االقتصادات أداء يف ؾبموعة العشرين يف السنوات األخرية دبعدؿ مبو
إصبايل من الناتج احمللي من عاـ  2008إىل  2012باؼبركز الثالث بعد الصني واؽبند ،والقوة اؼبالية السعودية حققت مركزاً قوياً مع توقعات
إهبابية على االقتصاد السعودي الذي وصل عاـ  2012إىل ( )4باؼبئة ،وحققت يف السنوات األخرية فوائض كبرية يف اؼبيزانية مع خفض
حجم ديوهنا إىل أدىن حد ورسخت رصيداً كبرياً يف األصوؿ اؼبالية وربسناً يف إدارة اؼبيزانية وتشجيع اغبكومة إلجراء اإلصالحات اؼبالية

واالقتصادية واالجتماعية 13،حيث تبنت السعودية رؤية اقتصادية حباجة إىل تنويع اإلنتاجية والنشاط االقتصادي وؿباولة تقليل االعتماد

النفطي وإهباد فرص العمل للشباب وال سيما أف نسبة السكاف الذين ىم أقل من  15سنة  34,5باؼبئة من إصبايل سكاف البالد ،بينما
اؼبعدؿ العاؼبي لو يبلغ  3, 28باؼبئة ،األمر الذي يشكل ربدياً جدياً للدولة ،ولذلك اذبو االقتصاد يف ظل اغباجة دائمة إىل سبويل اإلنفاؽ
االستهالكي واالستثماري إىل تبين رؤية ( )2030وبدأت السعودية إصالحات اقتصادية واستثمارية مثل إعطاء دور أكرب للقطاع اػباص
وتشجيع االستثمار األجنيب اؼبباشر لتعزيز نقل التكنولوجيا وإهباد فرص العمل ،وتنمية اؼبوارد البشرية وإعادة تقوًن نظاـ االستثمار األجنيب
وتنميتو دبا يتناسب مع التغريات العاؼبية وتزايد حركة رؤوس األمواؿ عرب اغبدود ،وىو ما مت اإلعالف عنو يف عدة مشاريع إستثمارية مثل مشروع
البحر األضبر ومشروع نيوـ .
-5المحدد العسكري :حرصت اؼبملكة العربية السعودية منذ حزب اػبليج األوؿ على اإلىتماـ بتطوير منظومتها العسكرية الدفاعية،
فركزت على تطوير السالح اعبوي وإلتزاماتو البحرية نتيجة ؿبدودية عدد السكاف الذي يعيق بناء قوة عسكرية برية قوية تعتمد العنصر البشري
بشكل كبري ،كما سارعت إىل جانب الدوؿ اػبليجية إىل إنشاء ؾبلس التعاوف اػبليجي عاـ (1981ـ) ،وغن مل يكن اجمللس إختصاصات
أمنية ،إال أ َف اؽباجس األمين اؼبدفوع أمريكيا جزءا قباح الثورة اإلسالمية اإليرانية كاف واضحا يف تصروبات القادة اػبليجيني ،ويف اؼبؤسبرات
الوزارية والقمم اليت ركزت عل القضايا األمنية ،فبا أسس لتكوين إسًتاتيجية دفاعية صباعية بإنشاء قوات درع اعبزيرة دببادرة سعودية تطمح
لتكوين بداية نواة جيش خليجي موحد 14،يف حني ربتكم السعودية دبفردىا عبيش مسلح بػ ( )223.500جندي فعلي موزعة على ()75
ألف من القوات اغبيوية و ( )100ألف من اغبرس الوطين وحرب اغبدود ،مع تسليح يفوؽ قدراهتا على اإلستيعاب حسب ما جاء يف
إحصائيات اؼبؤسسة الدولية للدراسات اإلسًتاتيجية عاـ (2008ـ).
13

15

مفيد الزيدي"،ؿباوالت اإلصالح السياسي يف السعودية"  ،المستقبل العربي ،عدد ، 435أيار /مايو ، 2015ص 46-45

 14مطلق سعود اؼبطريي" ،التوجهات السعودية إلستعادة إستقرار األمن يف اػبليج" ،مداخلة مقدمة لندوة بعنواف":ربديات األمن اإلقليمي ومستقبل اإلستقرار يف
الشرؽ األوسط –دراسة حالة إيراف ،القاىرة:مركز الدراسات اؼبستقبلية واإلسًتاتيجية ،2008/07/30 ،ص .67
 15أمني حطيط" ،اؼبيزاف العسكري ، "2008المجلة العربية للعلوم السياسية،عدد ،20بريوت:مركز دراسات الوحدة العربية،خريف  ،2008ص .177
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 المطلب الث ـاني:دوافع التحول في السياسة الخارجية السعودية اتجاه منطقة الشرق األوسطتندرج دوافع التحوؿ يف السياسة اػبارجية السعودية اذباه منطقة الشرؽ األوسط ضمن ثالث عوامل رئيسية ،تتمثل يف اآليت:
-1التهديدات األمنية  :الناذبة عن صعود األمباط اعبديدة من اإلرىاب من جانب ،والتفكك الطائفي والصراع اؼبذىيب من جانب آخر،
بفعل التحوالت اعبيوسياسية اليت شهدهتا اؼبنطقة منذ إحتالؿ العراؽ:
 صعود األنماط الجديدة من اإلرهاب :بدأ متغري اإلرىاب يؤثر بشكل متزايد يف مضموف السياسة اػبارجية ،ومواقف ضاع القرارفويبارس ضغطا على ثالث مستويات من تفاعل السياسة اػبارجية السعودية واحمللية واإلقليمية والدولية ،منذ وقوع ىجمات  11سبتمرب
 ، 2001وما تاله من تداعيات (حرب أفغانستاف والعراؽ) ،وتركيز اإلنتشار العسكري يف منظمة اػبليج وحبر العرب ،فبا اثر بشكل كبري يف
عدـ اإلستقرار اإلقليمي وتنامي اإلرىاب العابد للحدود بفعل تنامي عدـ اإلستقرار يف مناطق الصراع باؼبنطقة (العراؽ ،اليمن وسوريا).
قبل موجة عدـ اإلستقرار األخرية اليت تفجرت يف اؼبنطقة ساد مبط تقليدي من اإلرىاب  ،سبثل يف تنظيم القاعدة واعبماعات اؼبرتبطة بو
فكريا ،تنتهج تكتيكات "اػباليا العنقودية النائمة" ،ومبط التفجريات واؽبجمات اإلنتحارية و تفخيخ السيارات اؼبتزامنة ،لكن يف اآلونة األخرية
ظهرت أمباط مغايرة لإلرىاب تقوـ على السيطرة على أقاليم وبناء كيانات تشبو الدوؿ ،وىو ما سبثل يف سيطرة تنظيم دوؿ العراؽ والشاـ
(داعش) على مناطق فبتدة عرب اغبدود بني سوريا والعراؽ ،وإعالنو اػبالفة اإلسالمية ،إضافة إىل إعتماده على مصادر سبويل ـبتلفة ،تتمثل يف
السيطرة على آبار البًتوؿ وذبارة القمح وفرض الرسوـ واعبباية ،ما أصبح يشكل هتديد" على دوؿ اؼبنطقة ،خاصة مع مبايعة العديد من
اعبماعات اعبهادية ؽبذا التنظيم  ،األمر الذي أدى إىل جعل متغري اإلرىاب مدخلة لكل القدرات الالحقة إذباه البيئة اإلسًتاتيجية اإلقليمية
السعودية.
التفكك الطائفي والصراع المذهبي :صنف ىذا التغري كمصدر هتديد لرئيس األمن يف منطقة اػبليج العريب من خالؿ تصروبات صناعالقرار يف السياسة اػبارجية السعودية اؼبتوالية اؼبعربة عن الغضب واإلستياء فبا هبري حوؿ التفكك للبنية السيو – ثقافية يف ؾبتمعات اػبليج،
من حيث أف دوؿ اػبليج قابلة للعطب بواسطة ىذا التفكك العرقي والصراع اؼبذىيب منذ غزو العراؽ (2003ـ) ،مث اليمن منذ (2004ـ)،
وإمكانية تفجر الصراع اؼبذىيب يف دوؿ اػبليج الست ،فبا قد ىبلق وضع إسًتاتيجي ناشئ عن صراعات مذىبية ،ومع كسر العزلة الدولية عن
إيراف فمن اؼبتوقع أف تكوف حقوؽ األقليات الشيعية يف اؼبنطقة الشرقية من السعودية على رأس أولويات إيراف يف أي مفاوضات قادمة من أجل
تطبيع العالقات مع إيراف" ،وحل اؼبلفات الطائفية يف اؼبنطقة.
-2إختالل توازن القوى في منطقة الخليج  :نتيجة ؿباولة إيراف لبناء قوة إقليمية مهيمنة عرب إنشاء قواعد نفوذ وتأثري بدوؿ اؼبنطقة من
جانبني واػبالفات السياسية الناشئة بني الوحدات السياسية اؼبكونة للمنظومة اػبليجية:
 النفوذ اإليراني :رأت الرياض أف تفرد إيراف بالنفوذ يف العراؽ خباصة بعد اإلنسحاب األمريكي ،مع وجود تاثري قوي ؽبا يف سوريا واليمن،فضال عن تزايد اؼبخاوؼ من تصاعد احملاوالت اإليرانية للتدخل يف الشؤوف الداخلية لدوؿ خليجية عدة حيث توجد اقليات شبعية مهمة

16

يف منطقة ظلت الواقعة الكالسيكية ومفاىيم موازين القوى تشكل الوعي السياسي للنخب اغباكمة فيها.
Joseph HOLLDAY, “The Struggele for syria in 2011/ An Operational and Regionnal

16

Analysis”,Middle fast Security, Report 2, December 2011 ,P23
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 الخالفات السياسية البينية بين وحدات المنظومة الخليجية :يف الوقت الذي تسقط فيو اغبواجز بني النظاـ اإلقليمي والدويل،إضطلعت العالقة ال تفاعلية بني الدوؿ والبيئة احمليطة هبا بدور اعبسر الواصل بني التفاعالت اعبزئية النابغة من سياقات داخلية ،واألطر الكونية
الناظمة لصيغ ومسارات العالقات الدولية ،ومن شبة فإف العالقة بني الدوؿ اػبليجية وبقية دوؿ اؼبنطقة سبثل أنبية خاصة عند ربليل ؾبمل
التفاعالت اػبارجية اػبليجية 17،إذ أصح النظر إىل دوؿ اؼبنظومة اػبليجية كوحدة إقليمية فرعية واحدة ؿبال للتساؤؿ يف إطار توجو ورؤية كل
دولة على حدة ،وبشكل ذايت ومنفرد لبيئتها اإلقليمية ،ويبثل خروج قطر من دائرة التأثري السعودي وؿباولة النأي بسياستها اػبارجية اؼبستقلة
عن ا لتأثريات اإلقليمية منذ تويل ضبد بن حليفة اغبكم يف ؿباولة آلداء دور اؼبوازف أو الطرؼ الثالث الذي تكوف موافقة ومبادراتو أكثر مرونة
وقابلة للتطبيق ،أـ تغري شهده اؼبنظومة اػبليجية خاصة فيما يتعلق باآليت:
 التوجو القطري كبو سبتني العالقة إيراف ،واإلذباه كبو مزيد من التقارب بني الطرفني ،وتقاسم األدوار اإلسًتاتيجية يف اؼبنطقة ،يف إطار مدجسور التفاىم واغبوار وؿباربة تقريب وجهات النظر من أجل الوصوؿ إىل فهم مشًتؾ لقضايا اؼبنطقة برمتها.
دخوؿ قطر يف ترتيبات إقليمية تساعد يف ضماف أمنها اإلقليمي تعويضا للظل يف توزيع القوة داخل اجمللس التعاوف اػبليجي ؼبصاحل اؼبملكةالعربية السعودية ،أنبها اؼبشاركة يف عمليات حلف الناتو يف ليبيا عاـ (2012ـ).

18

ويبدو أف اإللبراط اللوجسيت واؼبادي القطري أثار حفيظة السعودية اليت بدأت سبارس التضييق على اعبارة الصغرية من كل اإلذباىات
يف ظل اإلختالؼ القائم حوؿ تفاصيل اؼبلف السوري ،وإستخداـ قطر للحوثيني كورقة لتهديد السعودية باؼبد الشيعي ،وىو ما حدث بداية
( 2013ـ) من ؿباوالت قطرية من التواصل مع عدد من القيادات باعبنوب اليمين السابقة اؼبقيمة باػبارج من أجل إبعادىا عن أي ربالف
قادـ بني اعبنوبني والسعودية ،ناىيك عن تنامي العالقات القطرية مع حركة اإلخواف اؼبسلمني.

19

-3توتر العالقة بين المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية :شهدت العالقات بني اعبانبني على إمتداد العقود الستة
اؼباضية حاالت تقارب وتباعد وفق رؤية الطرفني ؼبصاغبهما القومية ،وإعتمادا على الظروؼ السائدة يف البيئتني اإلقليمية والدولية ،إال أف
التحالف بينهما ظل متماسكا إىل غاية اآلونة األخرية ،حيث ظهرت اػبالفات السعودية األمريكية على السطح نتيجة إختالؼ يف قراءة
الطرفني للمجموعة من القضايا والتطورات اإلقليمية ،أنبها:
 القضايا الناتجة عن الحراك اإلحتجاجي الشعبي في المنطقة :أنبها اؼبوقف األمريكي الداعم لصعود تيارات اإلسالـ السياسي إىلاغبكم ،واؼبوقف األمريكي من األزمة السورية ،فبينما قررت واشنطن ؾباراة التغيري حىت تتمكن من ضبط مساراتو من خالؿ نسج عالقات مع
القوى الصاع دة ،كانت السعودية تقود معسكر مقاومة التغيري ،ما دفعها إىل النظر بكثري من الشك إىل اؼبوقف األمريكي ،وبلغ اػبالؼ ذروتو
عندما قررت الو.ـ.أ قطع بعض اؼبساعدات على القاىرة كموقف إحتجاجي ال بد منو ،بسبب وقف اؼبسار الديبقراطي واإلنقالب على
 17سامح راشد ،اػبليج يف البيئة اإلقليمية...التوجهات والسياسات" ،مجلة السياسة الدولية ،عدد ،171القاىرة :مؤسسة األىراـ للدراسات اإلسًتاتيجية،
 ،2008ص .76

 18ماجد ضبيد خضري" ،مقومات السياسة اػبارجية القطرية :دراسة يف السلوؾ السياسي" ،دراسات دولية ،عدد  ،49بغداد:مركز الدراسات الدولية ،سبوز،2011

ص .226-219

 19فاطمة مساعيد" ،مستقبل الدور اإلقليمي لقطر يف ضوء الثورات العربية بني الًتاجع والتمدد" ،دفاتر السياسة والقانون ،عدد ،11ورقلة:جامعة ورقلة ،جواف
 ،2014ص .48-47
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د.أمال زرنيز

حكومة اإلخواف اؼبسلمني ا ؼبنتخبة ،يف حني اعلنت السعودية دعمها الكامل لإلنقالب ،وتعهدت بتقدًن بديل صبيع اؼبساعدات الغربية اليت
يبكن قطعها عن القيادة اؼبصرية اعبديدة.
كما عربت السعودية مرارا وتكرارا عن إستيائها من اؼبوقف األمريكي الضعيف واؼبًتدد من نظاـ بشار األسد ،حيث وجدت السعودية يف
إندالع موجة اغبراؾ اإلحتجاجي يف سوريا فرصة لتصحيح موازين القوى ؼبصلحتهاف عرب ربويل سوريا من حليف إليراف إىل خصم ؽبا ،بعد
فقداف إمكانية قياـ العراؽ هبذا الدور.

20

التقارب اإليراني – األمريكي واإلنفاق النووي :شكل الكشف عن مفاوضات سرية أمريكية – إيرانية بدأت منذ وصوؿ أوباما إىلالسلطة مطلع العاـ (2009ـ)ف كللت بتوقيع اإلتفاؽ يف النووي يف جويلية (2015ـ) صدمة غبلفاء واشنطن باػبليج ،خاصة السعودية اليت
كانت حذرت من الصفقة اؼبربمة يف اإلتفاؽ اؼبرحلي جبنيف يف نوفمرب (2013ـ) ،إذ ال زبفي السعودية خشيتها من وجود تفانبات غري
معلنة على غرار اؼبفاوضات السرية بني طهراف وواشنطن تؤدي إىل حلوؿ على حساب العرب يف ـبتلف اؼبلفات ،يف ظل اإلكتشافات الكبرية
للنفط والغاز الصخري يف الو.ـ.أ ،واليت توشك أف ربوؽبا إىل أكرب منتج للطاقة األحفورية يف العامل خالؿ السنوات القادمة ،دبا قد يؤدي إىل
تالشي منطقة اػبليج العريب من اغبسابات األمريكية.
ورغم ترحيب السعودية بتطمينات وزير اػبارجية األمريكي جوف كريي بأف "واشنطن لن تقبل بإتفاؽ نووي يضر باؼبصلحة السعودية ،إال أف
السعوديوف كثريي الشك حياؿ اإلتفاؽ النووي اإليراين21".ىذه التهديدات جعلت النظاـ السعودي ىبوض حربا سياسية وعسكرية على
جبهات طبس ،ربدد يف مساراهتا مستقبل الدور السعودي باؼبنطقة ،وىي:
أوال :إدارة الوضع يف اليمن بإعتباره جبهة مفتوحة للمواجهة مع إيراف من خالؿ اغبركة اغبوثية.
ثانيا :ضماف إستقرار النظاـ البحريين.
ثالثا :دعم اغبراؾ السوري ودعم القوى اؼبعتدلة من اؼبقاتلني اؼبعارضني يف مواجهة اؼبد اعبهادي (داعش).
رابعا :اإلمساؾ خبيوط العالقات اإلقتصادية والسياسية كاملة مع فرنسا لدعم موقفها اؼبغاير للموقف األمريكي من الوضع يف سوريا.
خامسا :إعالف التحفظ من السياسة األمريكية بعد اإلتفاؽ النووي اإليراين.
ومع اإلقرار بوجود توترات يف العالقات بني الدولتني ،فإف العالقة األمنية األمريكية – السعودية تبقى ذات بعد إسًتاتيجي،وكذلك
البعد النفطي و اإلقتصادي بني الدولتني،ورغم وجود نقاط خالؼ بينهما ،إال أهنما ال تزاالف متقاربني يف موضوع اػبطر اإليراين يف
اؼبنطقة،حىت مع إختالؼ واشنطن والرياض حوؿ أدوات التعامل مع ذلك اػبطر ،لكن مهما كاف السلوؾ األمريكي ذباه إيراف واألزمة السورية،
فإف العالقة مع السعودية ال يبكن أف تستمر هبذا الغموض والًتدد ،حيث يبدو أف الشراكة االسًتاتيجية بني البلدين وصلت إىل نقطة سبايز
نوايا ،إما إبقاء دبعروؼ أو تسريح بإحساف،وقد تكوف األوىل ىي اؼبفضلة يف مثل ىذا الوقت اغبرج للطرفني ،إضافة إىل ما يبدو أنو العاىل
اعبديد إفتتح عهده برمي حجر يف مياه ىذه العالقة الراكدة ،دبا وبقق مصاحل اؼبملكة يف ىذه اؼبرحلة اغبرجة اليت سبر هبا دوؿ اعبوار ،اليت
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Joseph HOLLIDAY, opcit ,p 23.
 21بروس ريدؿ" ،السعودية تستعد ؼبواجهة اإلتفاؽ النووي اإليراين"( ،ترصبة ىادي نعمة) ،مت تصفح اؼبوقع بتاريخ ،2015/09/15 :على الرابط اإللكًتوين:
www.beirutme.com/?p=9801
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د.أمال زرنيز

تشري إىل اؼبيل إىل أنو سيتم تطوير ىذه الشراكة بعد إعادة
أساسا يف معادلة القوة فيو،العديد من الدالالت والضرورات ُ
تعترب أمريكا نفسها طرفاً ً

ىيكلتها وفق مقاربات جديدة ضمن عالقة ندية تكافؤية ،بعيدة عن سياسة اإلمالءات ،و ىذا التعديل ربقق بوصوؿ اعبمهوريني.
 -المطلب الثالث :التوجهات الراهنة للسياسة الخارجية السعودية اتجاه منطقة الشرق األوسط

سعت السياسة اػبارجية السعودية دائماً إىل دعم االستقرار اإلقليمي وتقليل تكلفة تقلبات السياسة اإلقليمية بالنسبة إىل مصاغبها عرب
نسج شبكة من التحالفات اإلقليمية والدولية ،مستغلة أيضاً ما سبلكو من ثقل اقتصادي وأيديولوجي ،واتسمت السياسة اػبارجية السعودية
بالنزوع إىل الدبلوماسية اؽبادئة والتدرج يف ازباذ اؼبواقف يف ظل امتالكها ؼبقومات ىذا التوجو ،غري أف شبة تغري يف السلوؾ اػبارجي للمملكة
ارتبط بازباذ سلسة من اؼبواقف اإلقليمية بدت وكأهنا بعيدة عن ربالفاهتا التقليدية اليت رظبت سياستها اػبارجية لعقود سابقة ،وقد ذبلت ىذه
اؼبواقف مع تنامي التحديات اليت أفرزهتا موجة اغبراؾ اإلحتجاجي العربية  ،حيث تبنت اؼبملكة العربية السعودية اسًتاتيجية خارجية قائمة
على بعدين أساسيني:
 البعد األول :وىو ما يبكن تسميتو "السيطرة على الضرر"،وىو ما تبنتو يف اليمن والبحرين وردبا سوريا. البعد الثاني :يرتبط "دبحاولة ملء الفراغ االسًتاتيجي" ،الذي خلفو غياب دوؿ ؿبورية مثل مصر وسوريا والعراؽ ،وىو ما أطلق عليو بعضاؼبفكرين " غبظة اػبليج العريب" ،يف داللة النتقاؿ مراكز النفوذ إىل منطقة اػبليج العريب.22
لقد أدى الزخم يف التحوالت اإلقليمية وتصاعد التهديدات إىل إحداث تغريات تتفاوت يف كثافتها يف توجهات وأدوات السياسة
اػبارجية السعودية ،إذ مل تعد أي من اػبيارات اؼبتاحة للمتعامل مع التهديدات مستبعدة دبا فيها الردع اإلستباقي ،وصارت سياسة اؼبملكة
تتسم بقدر كبري من اؼبرونة يف التعامل مع التحالفات اإلقليمية باإلنتقاؿ من سياسة التحالفات اإلقليمية اؼبرنة القائمة على التغري يف ىياكل
التحالفات إىل اإلعتماد على التحالفات الوظيفية اليت تقوـ على التوافق يف قضية واحد مع دوؿ أخرى لتحقيق مصاحل مشًتكة بغض النظر
عن تنافر اؼبصاحل يف قضايا أخرى ،حيث أكد العاىل السعودي اؼبلك سلماف بن عبد العزيز يف أكثر من مناسبة على أمرين إثنني ،نبا :
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 ضرورة تأكيد وترسيخ وتعميق الثوابت اإلسًتاتيجية للمملكة العربية السعودية يف بعدا اػبليجي واإلسالمي. ضرورة الوعي بأف الواقع اؼبؤمل الذي يعيشو عد د من الدوؿ العربية من إرىاب وصراعات داخلية ىو نتيجة حتمية للتحالف بني اإلرىابوالطائفية الذي تقود قوى إقليمية.
تبنت حكومة الرياض اليت منذ  2015ـ هنجاً يف السياسة اػبارجية أكثر فعالية وإقداماً وأظهرت من خالؿ اػبطوات اليت خطتها
خالؿ ىذه اؼبرحلة أهنا جادة يف تطبيق اسًتاتيجية تستهدؼ ربقيق ثالثة أىداؼ أساسية للسياسة اػبارجية اغبالية  ،ىي :مواجهة ـباطر

 23رائد خالد قرملي"،السياسة اػبارجية السعودية...عاماف مع اؼبلك سلماف" ،مت تصفح اؼبوقع بتاريخ ، ،2017/04/15:على الرابط
اإللكًتوينaawsat.com/home/article:
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ٍ
ٍ
ربالفات جديدةٍ على اؼبستوى العاؼبي واؼبنطقة ،وتطوير شر ٍ
اقتصادية جديدةٍ على نطاؽ العامل كلو يف
اكة
نفوذ إيراف اؼبتزايد يف اؼبنطقة ،وبناء
سبيل تعزيز قدراهتا االقتصادية،وتربز ذبدر اإلشارة إىل أف أبرز مالمح التوجهات يف السياسة اػبارجية السعودية ،تتمثل يف:

24

 التصدي لتمدد النفوذ اإليراين يف اإلقليم. مواجهة التنظيمات اإلرىابية العابرة للحدود،و توسيع ضبلة مكافحة اإلرىاب يف اؼبنطقة كتداعيات للزيارة اليت قاـ هبا الرئيس األمريكيدونالد ترامب إىل السعودية والكياف اإلسرائيلي والضفة الغربية  30-20ماي 2017ـ
 استمرار ؿباربة اؼبيليشيات اؼبسلحة يف الفناء اػبلفي للمملكة (اليمن) زبفيض منسوب االشتباؾ على الساحة السورية تنويع التحركات االسًتاتيجية اػبارجية السعودية (التوجو كبو أسيا ) توثيق العالقات مع الواليات اؼبتحدة األمريكية ،بعد سنوات من اىتزازىا خالؿ إدارة أوباما تعزيز اؼبصاحل اؼبشًتكة مع روسيا ،والرىاف على الدور الروسي يف التعامل مع األزمات اإلقليميةويف ىذا اإلطار يبكن رصد أبرز أدوات السياسة اػبارجية السعودية على اؼبستوى اإلقليمي يف اآليت:
- 1الردع األمني والدفاع (الردع اإلستباقي):
مل يكن اإلىتماـ بالبعد األمين والدفاعي مستغربا يف ظل التهديدات واؼبخاطر التقليدية اليت تكتسح اعبوار اػبليجي وربيط بو من
جهاتو األربع ،ىذا اإلستفحاؿ للبيئة اؼبتأزمة تتطلب من اؼبملكة ودوؿ اجمللس بشكل عاـ بناء اإلسًتاتيجيات الوقائية للتعامل مع تداعيات
التنظيمات اإلرىابية ،وكذلك تصميم إسًتاتيجية الردع وما فوؽ الكالسيكي للتعامل مع التهديد العسكري وغري التقليدي اإليراين ،وكذلك
إسًتاتيجة خاصة حبرب الفضاء اإللكًتوين (السيرباين) ،وبناءا على ىذا التوجو الذي يعطي مؤشرا قويا على أف بعد القوة الصلبة سيكوف طاغيا
يف السياسة اػبارجية السعودية مستقبال ،عمدت السعودية إىل التحرؾ وفق مسارين إثنني إستعدادا لذلك:
 المسار األول :إجراء عدد من التعي ينات يف اؼبناصب األمنية والدفاعية ،أنبها تعيني األمري ؿبمد بن نايف وزير الداخلية كويل للعهد،والنائب الثاين لرئيس ؾبلس الوزراء ،و توىل ىذا األخري إسًتاتيجية األمن الوطين اعبديد من خالؿ ترأسو جمللس السياسة واألمن الذي سيؤدي
الدور اؼبفًتض جمللس األمن الوطين سابقا ،وتعيني أحد رجاالت وزارة الداخلية الفريق خالد اغبمداف رئيسا عبهاز اإلستخبارات العامة ،وكذلك
صدور األمر اؼبلكي بتعيني سعد اعبربي وزير دولة وعضوا دبجلس الوزراء ،واألمر اؼبلكي بتعيينو عضوا دبجلس الشؤوف السياسية واألمنية ،ضف
إىل ذلك وجود شخصية شابة وؿبورية كاألمري ؿبمد بن سلماف وزيرا للدفاع ،وىو يف الوقت ذاتو رئيس للديواف اؼبلكي ومستشارا ألبيو اؼبلك
سلماف ،ورئيسا للمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي.
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 المسار الثاني  :إذباه الرياض إىل تعزيز قدراهتا العسكرية التقليدية والبحث عن إكتساب قدرات نووية غري تقليدية ؼبواجهة التهديداتالصاعدة ،حيث أكد تقرير التوازف العسكري الصادر يف فيفري (2015ـ) عن اؼبعهد الدويل للدراسات اإلسًتاتيجية بلندف ،أف الدولة
24

ؿبمد عز العرب،مرجع سابق

25

أضبد األزدي ،مرجع سابق
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السعودية ىي الدولة األعلى من حيث زيارة نسبة اإلنفاؽ العسكري (أكثر من  ٪20يف العاـ 2014ـ مقارنة ب  ٪10زيادة نسبة اإلنفاؽ
يف العاـ 2012ـ) ،دبا يشكل نسبة تًتاوح مابني ( )٪40-35من إصبايل الزيادات يف اإلنفاؽ العسكري يف دوؿ الشرؽ األوسط ،وتسعى
اؼبملكة جاىدة لشراء مقاتالت غري تق ليدية قادرة على ضبل قذائف نووية تكتيكية ،طاؼبا أف الرياض لديها اغبافز القوي والقدرة اؼبالية اليت
سبكنها من إمتالؾ قدرات نووية غري تقليدية.
ورغم أف اػبرباء والباحثني مل يتفقوا حوؿ داللة إعالف اؼبملكة العربية السعودية عن عملية عاصفة اغبزـ العسكرية يف فجر يوـ 26
مارس 2015ـ وتأسيس ربالف إستعادة الشرعية يف اليمن ،إال أ َف ىذا القرار يعترب دبثابة أحد ذبليات التغريات اليت غبقت بالسياسة اػبارجية
السعودية فيما يرتبط بتبين سياسة الردع اإلستباقي يف مواجهة التهديدات اغبدودية وتصاعد اإلعتماد على األداة العسكرية.
- 2تأسيس التحالفات اإلقليمية في مواجهة التهديدات:
إذبهت اؼبملكة إىل تأسيس ربالفات وظيفية ؼبواجهة التهديدات اؼبختلفة ،و تعترب سياسة التحالفات اإلقليمية مفضلة لدى لبب اغبكم
يف السعودية على وجو التحديد ،ما دلل عليو ؿباوالت السعودية اؼبستمرة يف بناء التحالف العريب يف اليمن ،و التحالف اإلسالمي ،و ؿباولة
تكوين قوة عربية مشًتكة ،،و تعترب السعودية الدولة البينية بني ـبتلف األطراؼ ،فال هبمعها خصومة مع كال من تركيا و اإلمارات و مصر ،
على عكس العالقات اؼبصرية الًتكية أو اإلماراتية الًتكية ،ودللت بعض اؼبتغريات األخرية على سيطرة ىذا النمط التحالفي على دوؿ اإلقليم
بقيادة السعودية ،و أبرز ىذه اؼبتغريات ما يلي:
 األزمة مع قطر:حدثت ىذه األزمة كأحد توابع مؤسبر الرياض (2017ـ) ،و بينما ظل اػبالؼ فيما سبق ؿبصورا على قطر و اإلمارات ،أدى
دخوؿ السعودية على خط اػبالؼ مع قطر إىل تعظيم مستوى اػبالؼ ،و وصل إىل حد اؼبقاطعة الرباعية (اإلمارات -السعودية-
البحرين -مصر) ،يف مواجهة الدوحة ودعمها اإلسالميني ،إلرغامها على تغيري سياستها اإلقليمية لتتماشى مع السياستني السعودية
واإلماراتية؛ إذ انتقلت العالقة بني األمري ؿبمد بن سلماف الذي أصبح الحقا وليا للعهد السعوديً والشيخ ؿبمد بن زايد ،ويل عهد
أبوظيب ،إىل مستويات عالية من التنسيق والتفاىم وتبادؿ اػبربات ،خصوصا يف ملفات مكافحة اإلرىاب ،والتضييق على حركة اإلخواف
 ،والتدخل يف اليمن .ويبكن تفسري ربوؿ اؼبوقف السعودي يف ضوء النقاط التالية:
 تخلي السعودية عن دعم اإلسالم السياسي :على الرغم من دعمها السابق للمحور اإلسالمي الراديكايل يف اإلقليم ،أدت عواملتراجع اؼبكاسب اؼبيدانية لإلسالميني يف سوريا و العراؽ و ليبيا إىل استشعار الطرؼ السعودي عدـ جدوى استمرار دعم احملور اإلسالمي
الراديكايل.
 التوافق مع األجندة األمريكية :يبكن تفسري التحوؿ السعودي أيضا يف ضوء ؿباولتها التوافق مع التوجهات اػبارجية لإلدارة األمريكيةاعبديدة ،ويف القلب منها اؼبعاداة الصروبة مع قوى اإلسالـ السياسي يف اإلقليم.
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ترويج الصورة الليبرالية للسعودية  :وبرص ويل العهد السعودي إىل الًتويج لتبنيو أجندة ليربالية للدولة السعودية ،يف ؿباولة لتغيري الصورة

-

النمطية ؽبا لدى الدوؿ الغربية ،و النأ ي بنفسها عن موجة العداء لإلسالـ ،عالوة على تصدير الصراع مع إيراف على إنو صراعا بني احملور
العلماين و اإلسالمي يف اإلقليم.26
 التقارب السعودي مع مصر:يتسق التوجو السعودي اعبديد ضد القوى اإلسالمية إىل حرصها على بناء ربالف اسًتاتيجي مع دولة مصر ،فبعد ما إتبعو اؼبلك
سلماف يف بداية حكمو من العديد من السياسات اليت أدت إىل حالة من الفتور و التوتر بني البلدين من أنبها  :دعوة اؼبلك سلماف القيادة
اؼبصري ة من أجل التصاحل مع اإلخواف واؼبؤسسة العسكرية ،ميل اؼبلك سلماف لتهدئو االوضاع مع قطر وإعادة تطبيع العالقات معها و يف
نفس الوقت ربسنت العالقات بشكل كبري مع تركيا و اليت كانت تتسم بنوع من الفتور قبل وفاة اؼبلك عبد اهلل بسبب موقفهما من إزاحة
مرسى عن اغبكم يف مصر ،إلبفاض اؼبساعدات السعودية ؼبصر و تعايل االنتقادات،سرعاف ما ىدئت ىذه التوترات و ىدأ الوضع وعادت
العالقات بني البلدين ؼبا كانت عليو من قوة سابقاً ،و سرعاف ما بدأ البلدين بوضع اآلليات التنفيذية اليت تشمل تطوير التعاوف العسكري
والعمل على إنشاء القوة العرب ية اؼبشًتكة وتعزيز التعاوف اؼبشًتؾ واالستثمارات اؼبتبادلة السعودية واؼبصرية وتدشني مشروعات مشًتكة وتكثيف
التعاوف السياسي والثقايف واإلعالمي يف ضوء اؼبصلحة اؼبشًتكة للبلدين.
كما أكد كل من اؼبلك سلماف بن عبد العزيز والرئيس السيسي أف العالقة بني البلدين "إسًتاتيجية وتكاملية " ،وإف الدعم السعودي ؼبصر
كاف فارقاً خالؿ الفًتة اؼباضية ومازاؿ مستمراً و أهنا ستظل دائما اغبصن اؼبانع ؼبصر و أف األمن القومي اؼبصري ىو ضماف األمن القومي
السعودي ،وستظل العالقات قوية ومتماسكة متميزة بطبيعتها الفريدة منذ بدايتها وحىت النهاية ،حيث ضبلت زيارة اؼبلك سلماف األوىل ؼبصر
العديد من األبعاد على الصعيدين اإلقليمي واإلقتصادي:

27

 على الصعيد اإلقليمي:اآلج واء اإلقليمية والعربية اصبحت اكثر مالئمة ؼبزيد من التقارب بني مصر و السعودية يف ظل دخوؿ ملفي اغبرب يف اليمن وسوريا اىلمرحلة اؼبفاوضات وىو ما وبتاج إىل مزيد من التنسيق بني كال الدولني الذي كاف متجلى يف مشاركة القوات اؼبصرية يف اغبرب اليمنية و
اإلصرار على إبعاد بشار األسد عن اغبكم وعدـ مشاركتة يف العملية السياسية.

26

ظبري رمزي" ،التحوؿ يف مبط التحالفات يف الشرؽ األوسط"،مت تصفح اؼبوقع بتاريخ ،2017/10/19على الربط اإللكًتوين:

https://elbadil-pss.org/2017/08/07/

 27دينا عماد ؿبمد كماؿ  "،أثر التغري يف السياسة اػبارجية السعودية بعد توىل اؼبلك سلماف على العالقات اؼبصرية" ،مت تصفح اؼبوقع
بتاريخ،2017/10/11:على الرابط اإللكًتوين/ http://www.democraticac.de/?p=30917/amp:
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 وجود تكهن ات حوؿ وساطة السعودية بني مصر وتركيا غبل اػبالفات بني البلدين وخطوات متدرجة للتقارب وىو ما يطلبو اؼبشهد السائديف ظل التوجو كبو التسوية فئ سوريا والتوجو للحرب يف ليبيا حيث تلعب تركيا دورا كبريا يف تشكيل ىذه اؼبلفات ،وكذلك يتوجب أيضا على
تركيا االعًتاؼ بالنظاـ يف مصر وعدـ التدخل يف الشئوف الداخلية اؼبصرية وعدـ استضافة اإلخواف على أراضيها تدرهبيا.
 على الصعيد اإلقتصادي:إتاحة االنتقاؿ إىل مرحلة الشراكة االقتصادية والتجارية بني مصر والسعودية وتغيري مناخ االستثمار وإزالة العقبات والعوائق اليت كانت تقفيف طريق الشركات واؼبستثمرين السعوديني وكذلك توقيع اتفاقية اغبصوؿ على الغاز والنفط ػبمس سنوات بتسهيالت وضمانات مالية ثابتة .
إتفاقية ترسيم اغبدود البحرية بني البلدين  ( :جزيريت ترياف صنافري ) الواقعتني على مدخل مضيق ترياف ،الذي يفصل بني خليج العقبةوالبحر األضبر ،وتعترب اعبزيرتاف وشرياف حياة السرائيل بإعتبار مضيق ترياف اؼبمر اؼبالحي الوحيد الذي يكمن اسرائيل من عملية التواصل
اغبيوى بد وؿ افريقيا ،وتوصلت اغبكومتني اؼبصرية والسعودية لتسوية تقرير فين واتفاؽ سياسي إقتصادي أف تكوف اعبزيرتني ملك لطرؼ
جغرافياً ،وملكاً للطرفني بالتواجد واإلدارة وتقاسم اؼبوارد.
و تستمد ىذه االتفاقية قوهتا من أهنا اتفاقية إسًتاتيجية دبنطقة الشرؽ األوسط هتدؼ سبكني صناعو القرار العريب وإخضاع العامل اللتزاـ
هبذه القرارات ،فهي وثيقة وإسًتاتيجية عربية توضح التحوؿ السياسي باؼبنطقة دبا يربز للعامل أنبية القوتني العربيتني مصر والسعودية وقدرهتم
على تغيري ؾبري السياسات و دوائر االقتصاد والتجارة باؼبنطقة ،ويفرضوا نفوذىم العسكري بقوة القانوف الدويل.
 -3الشراكات اإلقتصادية والتعاون السياسي على المستويين اإلقليمي والدولي:
إف العامل اؽباـ الذي زاد من جرأة الرياض يف ىذا الصدد ىو تباين اآلراء الذي شهدتو مع الواليات اؼبتحدة األمريكية يف عهد
أوباما ،فعلى الرغم من عالقات التحالف اليت تربط بينهما سنو ٍ
ات طويلةً؛ فإف حكومة اؼبملكة العربية السعودية أدركت أف هنجها يف السياسة
اػبارجية ينبغي أال تقتصر على العالقة مع واشنطن ،ؽبذا السبب نالحظ أف حكومة اؼبلك سلماف يف الفًتة األخرية بادرت إىل التعاوف
السياسي اعبديد على اؼبستوى اإلقليمي والعاؼبي ،وذبلى ذلك فيما يلي:
 اإلعالن عن تشكيل التحالف العسكري :بني الدوؿ اإلسالمية الذي قامت بتأسيسو يف شهر ديسمرب  2015بقيادهتاومشاركة  34دولة إسالمية ،وقد كشف التحالف الذي ضم دوالً كثرية مثل تركية ومصر والسوداف ونيجريية والباكستاف وماليزية؛ عن
مساعي اؼبملكة العربية السعودية جعل تعاوهنا السياسي مع العامل اإلسالمي أكثر قرباً.
 تشكل العالقات مع الجهات المؤثرة البارزة في النظام العالمي :أيقنت الرياض أهنا ال يبكنها االعتماد على عالقات دائمةومستقرة مع الواليات اؼبتحدة ،وبالتايل وجهت السعودية نظرىا شرقاً ،ال سيما أف اؼبنطقة اآلسيوية واحدةً من أىم أركاف سياستها
يف التنوع االتفاقي على اؼبستوى العاؼبي ،وجاءت يف ىذا اإلطار اعبولة اليت قاـ هبا اؼبلك سلماف يف شهري فرباير /شباط ومارس/
آذار2017ـ واستمرت ثالثني يوماً ،زار خالؽبا دوالً ىامةً يف شرؽ وجنوب شرؽ آسية كالصني والياباف وأندونيسية وماليزية؛ تلعب دوراً
أساسياً يف السياسة اإلقليمية والدولية ،وقد خطا خالؽبا خطو ٍ
ات ىامةً يف اذباه تعزيز التعاوف يف القضايا اغبياتية اؼبشًتكة مثل األمن والدفاع
ومكافحة اإلرىاب والطاقة النووية.
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 تعزيز دور السعودية في التجارة العالمية واالقليمية :وتنمية تعاوهنا مع اعبهات الرأظبالية العاؼبية الرائدة ،ويف ىذا الصددتتصدر منطقة أسيا من جديد ،والبًتوؿ ( %70من البًتوؿ السعودي) الذي تقوـ بتصديره الذي يشكل اؼبادة األساسية يف ذبارهتا إىل
البلداف األسيوية مثل الصني واؽبند وكوريا اعبنوبية والياباف .كما ربتل ىذه الدوؿ مكانة رئيسيةً بني مصادر واردات اؼبملكة ،فكاف ىذا اغبجم
من التبادؿ التجاري سبباً لتعزيز حكومة اؼبلك سلماف صالهتا مع دوؿ ىذه اؼبنطقة خالؿ العامني اؼباضيني.
ويف ىذا اإلطار استضاؼ اؼبلك سلماف عقب توليو منصبو مباشرة يف شهر آذار عاـ  2015الرئيس الكوري اعبنويب بارؾ غوف ىي ،ومت
ٍ
اتفاقية اسًتاتيجي ٍة تقوـ دبوجبها سيؤوؿ بإنشاء ؿبطة نووية يف اؼبملكة تبلغ كلفتها ملياري دوالر .2كما استقبلت اؼبملكة رئيس
التوقيع على
الوزراء اؽبندي ناراندرا مودي يف شهرأبريل /نيساف عاـ  .2016فاؼبملكة تشكل الدولة األكثر استضافة للمواطنني اؽبنود بني دوؿ اػبليج،
ويقوـ العماؿ اؽبنود الذين يعملوف فيها بتحويل ما يقارب  11مليار دوالر سنوياً إىل أىلهم .وتأيت اؽبند يف اؼبرتبة الثالثة بعد الصني والواليات
ٍ
ٍ
اتفاقيات مشًت ٍ
ؾباالت هبدؼ
كة يف طبس
اؼبتحدة األمريكية يف شراء النفط من اؼبملكة العربية السعودية ،وقد مت التوقيع خالؿ ىذه الزيارة على
توسيع العالقات التجارية بني البلدين تشمل طيفاً واسعاً من اجملاالت.3
وبالتايل تبدو اؽبند اليت تستورد  %20من حاجاهتا من النفط من اؼبملكة العربية السعودية ،سوقاً ىاماً من أجل ىذا البلد .وقد كاف
تعزيز التعاوف االقتصادي اؼبشًتؾ ىو اؽبدؼ قبل كل شيء من اعبولة اليت قاـ هبا اؼبلك سلماف يف بلداف شرؽ وجنوب شرؽ أسيا ،وقد أراد
اؼبلك سلماف من تطوير عالقات بالده التجارية القائمة مع كل من الصني والياباف وماليزية وأندونيسية ،فقاـ خالؿ ىذه الرحلة الطويلة بتوقيع
العديد من االتفاقيات بغية تنويع اتفاقيات بالدتو التجارية الدولية.

28

 التقارب السعودي – الروسي :رغم التطورات اليت حدثت يف عالقات موسكو والرياض ،وآخرىا زيارة العاىل السعودي سلماف بنعبد العزيز إىل روسيا أوائل /أكتوبر  ، 2017يف أوؿ زيارة رظبية يقوـ هبا ملك سعودي إىل روسيا  ، 23فإف اؼبسعى السعودي يف االستفادة
من مبدأ تنويع العالقات اػبارجية يظل ؿبدودا ويتسم باؼبوظبية وعدـ الثبات ،وىو وبدث غالبا غبظات توتر العالقات األمريكية" ،ولذا يبكن
القوؿ إف تقارب الرياض مع موسكو يبقى" آنيا قد ال يعرب عن ربالف اسًتاتيجي بالضرورة كما يرى البعض.
ويف سياؽ ربليل تطور العالقات السعودية-الروسية ،وموقع روسيا يف النظاـ اإلقليمي اعبديد يف الشرؽ األوسط ،بعد االنكفاء
األمريكي عنو ،يبكن اإلشارة إىل اؼبالحظات اآلتية:
 أسهمت إدارة أوباما الثانية( ) 2016-2012يف سبكني روسيا من اؼبلف السوري؛ ما أدى إىل تصاعد القلق السعودي واػبليجي منتداعيات االنكفاء األمريكي عن الشرؽ األوسط ،وبالذات بالنسبة لتشجيع القوى اإلقليمية والدولية الطاؿبة) إيراف وروسيا والصني( ،على
ربسني مكانتها وزيادة نفوذىا يف منطقيت اؼبشرؽ واػبليج العريب ،ويف ظل ىذه اؼبتغريات االسًتاتيجية أصبح ظهر اػبليج مكشوفا بعد تغري
األولويات األمريكية .
 28إظباعيل نعماف تلجي" ،أضواء على ربوؿ السياسة اػبارجية للمملكة العربية السعودية" ،مت تصفح اؼبوقع بتاريخ ،2017/10/13:على الرابط اإللكًتوين:
http://turkarabworld.com
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 أف الصعود الروسي ىبدـ أحد أىداؼ االسًتاتيجية السعودية يف اؼبنطقة العربية؛ فالبلداف يتفقاف على منع اغبركات اإلسالمية اؼبماثلةلإلخواف اؼبسلمني من الوصوؿ للحكم ،ولكنهما ىبتلفاف يف األسباب .مث إف تداعيات األزمة األوكرانية ستؤثر يف الرياض بشأف اؼبلف
اإليراين ،بالنظر إىل أف الضمانات والتعهدات اليت ظل الغرب يقدمها ثبت عدـ فاعليتها ،وعدـ اندفاع الدوؿ الغربية لاللتزاـ هبا ،كما
جرى يف أوكرانيا .وىذا قد يشجع السعودية على امتالؾ قوة نووية لكبح اؼبشروع النووي اإليراين واغبد من نفوذه يف اؼبنطقة ،ويف ىذا
الصدد من اؼبرجح أف تقوـ الرياض بإحياء تعاوهنا مع باكستاف.
إف السعودية تضع ؾبمل عالقاهتا مع روسيا يف إطار الدور اؼبأموؿ من موسكو يف كبح طموح إيراف اإلقليمي،

ويف اؼبقابل

زبتزؿ روسيا عالقاهتا مع السعودية يف ربقيق أكرب قدر من اؼبكاسب اؼبالية من خالؿ استثمارات يف النفط والغاز والتكنولوجيا ،وزيادة
اؼببيعات العسكرية الروسية  ،وردبا يبكن إصباؿ ما سبق يف أف البعد االقتصادي/النفطي يف العالقات بني السعودية وروسيا يبقى ىو
األىم ،وقد يكوف ىدؼ التنسيق اآلين بينهما ؿباصرة إيراف والضغط عليها ،وإقناع الروس بأف الرياض يبكن أف تعوضهم اقتصاديا وماديا
يف حاؿ ضغطوا على إيراف ،لتحجيم طموحاهتا التوسعية يف إقليم الشرؽ األوسط األمر الذي وبقق مصاحل السعودية يف النهاية بإهباد
طرؼ دويل يضغط على إيراف ويكبح صباح مشروعها اإلقليمي التوسعي.

29

ورغم ذلك ،فإف ىناؾ اختالال يف التقييمات العلمية حوؿ اؼبدى الذي يبكن أف تصل إليو التغريات يف السياسة اػبارجية السعودية،
الالعبني الروسي واإلسرائيلي ،اللذين يتصاعد تأثرينبا يف الشرؽ األوسط بشكل ملحوظ ،وخصوصا عرب التأثري يف اغبالة السورية،
وبالذات إزاء
ْ

اليت باتت سبثل مدخال ىاما إلعادة تشكيل النظاـ اإلقليمي يف اؼبنطقة ،وإعادة ترتيب أوزاف القوى اإلقليمية فيها ،خاصة يف ظل عالقة
التنافس اعبيوسًتاتيجي السعودي مع إيراف ،والذي يعرب عن نفسو يف صورة حروب بالوكالة يف يف سورية والعراؽ ولبناف واليمن ،وعالقة
السعودية مع تركيا  ،واليت تنطوي على التعاوف يف اؼبلف السوري،و لكنها ال ترقى إىل مستو ى ربالف إقليمي.
 الخــات ـمــة:شهدت الفًتة اليت أعقبت تويل اؼبلك سلماف اغبكم  ،ازباذ العديد من القرارات يف السياسة اػبارجية السعودية ،اليت تكشف أف
تلك السياسة سبر ب"مرحلة انتقالية" ،رباوؿ فيها اختبار خياراهتا وفرصها ،وكيفية منع وصوؿ حالة الفوضى اليت يبوج هبا إقليم الشرؽ األوسط
إىل السعودية والتأثري فيها ،وسط ـباوؼ متصاعدة من تراجع مكانة السعودية على الصعيدين اإلقليمي والدويل،وبدا من الواضح جدا أف
السياسية اػبارجية للمملكة العربية السعودية يف عهد اؼبلك سلماف بن عبد العزيز بدأت تأخذ بعدا إضافيا وجديدا ،مل يكن مسبوقا يف فضاء
السياسات اػبارجية للمملكة اذباه منطقة الشرؽ األوسط ،فيما يبكن أف نعرب عن ىذا التحوؿ دبدلوؿ تقدمية ، aggressive /كوهنا
أصبحت ذات طبيعة تتسم بأخذ اؼببادرة.
ومنو ،يبكن القوؿ بأف ىناؾ مالمح جديدة يف سياسة السعودية اتضحت جبالء مع تويل اؼبلك سلماف اغبكم  ،وتشري صبيعها إىل اذباه
اؼبملكة إىل إعادة صياغة دورىا اإلقليمي على النحو التايل :
 29أؾبد أضبد جربيل،ما وبدث يف السعودية :السياسة اػبرجية بني االستمرار والتغيري،مركز إدراؾ للدراسات الغسًتاتيجية ،أكتوبر، 2017مت تصفح اؼبوقع بتاريخ
،2017/10/25على الرابط اإللكًتوينwww.idraksy.net:
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 االتجاه إلى القيادة المباشرة لإلقليم :بالرغم من أف اؼبملكة مل تدع قيادة اإلقليم يف العقود السابقة واكتفت باعتبارىا واحدة ضمن مثلثالقيادة العريب(مصر والسعودية وسوريا) على مدى عقد التسعينيات والعقد األوؿ من القرف اغبادي والعشرين.
 حدود العسكرة في السياسة السعودية :ففي ظل الوعي السعودي بأف تبين اؼبملكة لتوجهات راديكالية وتوظيفها لألدوات العسكرية يفسياساهتا اػبارجية من شأنو أف يناؿ من اؼبكانة الروحية والدينية للمملكة يف العامل اإلسالمي ،جاءت "رؤية  "2030لًتكز على أف مكانة
اؼبملكة ال تقتصر على قوة االقتصاد والنفط ،وإمبا على مكانتها الدينية واغبضارية وقيامها على رعاية وخدمة األماكن اؼبقدسة يف مكة واؼبدينة،
ويف ىذا إعادة تعريف واكتشاؼ لدور اؼبملكة اإلسالمي والعاؼبي.
 بناء تحالفات القوة الناعمة كأساس لقوة المملكة :وىي التحالفات اؼببنية باألساس على مكانة اؼبملكة الدينية والروحية ،ويتوقع أفتدخل يف صراعات فبتدة مع قوى اإلرىاب واعبماعات اإلسالمية.
ويف ىذا السياؽ ،تربز تساؤالت حوؿ أولويات السياسة اػبارجية السعودية يف اؼبرحلة اؼبقبلة  ،فهل سيتغلب على السياسات السعودية
العامل االقتصادي و الرباغمايت ،أـ أف السعودية تتجو كبو دعم مسار إقليمي/دويل يهدؼ إىل عزؿ إيراف وتطويق سياساهتا يف إقليم الشرؽ
األوسط ،يف ظل العمليات اغبركية السعودية اليت مل يسبق ؽبا نظري يف اليمن ،والنهج اإلبداعي اعبديد اليت تتبعو الرياض يف لبناف من خالؿ
العالقات مع القادة الرئيسني من اؼبسيحيني اؼبارونيني ،ال سيما ظبري جعجع من القوات اللبنانية ،بعدما ظلت تدعم تارىبيا النخب السنية يف
لبناف (عائلة اغبريري) ،ناىيك عن الدعم اؼبستمر للمعارضة السورية ،واالذباه إىل استعادة الدور التقليدي الذي طاؼبا قامت بو اؼبملكة يف
فلسطني بني فتح وضباس ،مع حدوث تغري نوعي يف اؼبساندة اليت قدمتها الرياض للنظاـ يف مصر.
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علي مهدي العلوي بارحمو

ضمبنبت التحقيق التأديبي وإجراءاتهب ألعضبء هيئة التدريس ومسبعديهم ببلجبمعبت اليمنية وفق أحكبم القبنىن رقم
)م8991( ) لسنة81(

ضمانات التحقيق التأديبي وإجراءاتها
.ألعضاء ىيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية
)م8991( ) لسنة81( وفق أحكام القانون رقم
Guarantees of disciplinary investigation and procedures
For faculty members and their assistants at Yemeni universities
According to the provisions of Law No (18) for the year (1995)
علي مهدي العلوي بارمحه.د
أستاذ القانون العام املشارك
كلية احلقوق _ جامعة عدن_ اليمن
a777268183@yahoo.com
:ملخص
م) بشووجن1995 ) ل وورة18 أ ضووام القووانون ر و
القووان اليمريووة
اسووتضمال بروواك

سبحووورت هوولد الدراسووة ووول ضوومانات التحقيووت التووجداء اجااكفووا املضاولووة علوواك هيمووة التوودرام ام وواعداه باحامعووات اليمريووة

م) بشووجن حتحتووه الترايلاووة الووز أل مو دبااعوواة كا ووة اللوومانات املضاولووة2007 ) ل وورة32 احامعووات اليمريووةخ ا ااووة مووا أسووردها ناووم القووانون إر القواار احمهوووري ر و
 انتي ووة للوورقو االلووعق القووانون االترليمووي الوولي اعووان مرووه الرلووام التووجداء احامعووات اليمريووة حبوود موون امل وواه.لعلووو هيمووة التوودرام االعلووو امل وواعد احووال إر التحقيووت

الرلووام التووجداء احامعووات اليمريووةخ ايع ا و التلعيووت العملووي لل ووان التحقيووت املضلاووة بووالتحقيت مووي أعلوواك هيمووة التوودرام ام وواعداه ايع واااه بوواحلقوق االلوومانات املضاولووة يف و ما لووة
) ل وورة21 ) بشوجن اإلجوااكات اح اتيووةخ االقواار احمهوووري ر و1994 ) ل وورة13  ااعتموود املشوواا اليمو الضاووت موون اللوومانات كووي موون القواار احمهوووري بالقووانون ر و.التحقيووت التووجداء
م) بش ووجن حتحووة اح و اكات اامل الاووات اإلداراووة ااملاليووة ا ااووة بوواملو ق1998 )خ ل وورة27  ا و واار رتوويم الوووزراك ر و.م بشووجن اإلاعووات ايعدا يووهخ القووان ا وواق ذات الع ووة1992
. اضاارة معاحة الضات من الاغاات أاراك التلعيت ما لة التحقيت ما اتعلت باللمانات الواجعة االز لن يتوا ا شاعيته بداهنا.العام
. احامعات اليمريةخ الرلام التجداءخ أعلاك هيمة التدرام ام اعداه خ ضمانات التحقيت التجداء:الكلمات المفتاحية
Abstract:
This study focused on the guarantees of disciplinary investigation and its guaranteed effect on faculty members and
their assistants in Yemeni universities in the provisions of Law No. (18) for the year 1995 regarding the Yemeni
universities, in particular the provisions of the same law to Republican Decree No. (32) for the year 2007. Which
committed to observe all the guarantees guaranteed in the Yemeni laws for the faculty member and associate member
assigned to the investigation. As a result of the legal and organizational weakness and weakness of the disciplinary system
in the Yemeni universities, the contributor must complete the construction of the disciplinary system in the Yemeni
universities and enhance the practical application of the investigation committees charged with investigating the faculty
members and their assistants and informing them of the rights and guarantees provided for them during the disciplinary
investigation stage. The Yemeni legislator adopted a number of guarantees in each of the Republican Decree Law No.
(13) for the year 1994 regarding criminal procedures and Presidential Decree No. (21) for the year 1992 regarding
evidence and its amendments, other relevant laws. And in the Prime Minister's Decision No. (27) for the year 1998
regarding the list of administrative and financial sanctions and violations of the general employee. And the need to
address many gaps during implementation at the investigative stage with respect to due guarantees, without which there
would be no legitimacy.
Keywords:Yemeni universities, disciplinary system, faculty members and their assistants, guarantees of disciplinary
investigation.
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علي مهدي العلوي بارحمو

مقدمة:
اضت وول التحقي ووت التووجداء أمهي ووة كعووتة

محاا ووة ااووون الرش وواي التعليمووي اح ووامعي اهووو وواا موون ووااا القووانون اإلداري ا وايع ج وودح

بامل الاووات التجداعيووة سوووق كانو مدانووة ضوومن ا نلمووة االلووات ا ااووة باحامعووات اليمريووة أا وودر رتوويم احامعووة ضووارها لورفووا .اموون
جانول أ ووا اشووضي لوورة ايتيوول عليووه أاوار ج وويمة علو احليواة العمليووة لعلووو هيموة التوودرام أا العلووو امل واعد املووته باريضوواب الاووة
يجداعية مما د اؤدي به إر الاصي ع اة عل يشواه مسعته العلمية ااحجتماعية بعد معاناة شا ة
عوون هووتد موون مووات املووو ا

سروات التحصويي العلموي هوو خيتلوق

القلاعووات ا اق.الووللي اتللوول اجوبيووا أن اضووون احفووام ا اإل الووة إر التحقيووت ا ووت أاووول انونيووة

ايرليمية د يقة مي يو ت له كي اللمانات ااعتعارات ااة يتمي هبا إجااكات ربمي قو ه من إساكة استغ ل ا لج
اإلجااتية

يلعيت ا اول

التحقيت .ا املقابي يو ا محااة رايرة لو ياة التدرام باحامعات اليمرية من املدرس املرتهض حلامافا ،العربة من التحقيت

التووجداء مووي احووال إر التحقيووت أن ح اال و موولنعا موون العقوواب اح اعا وول بووائ بوولنل اايضعووه بووي إن الغااووة هووي الواووول إر مايضوول
امل الاة ان عتها له ا قا لألدلة االقااتن املر وبة ضدد ا قا لتلي احعتعارات.
بعوود إن اهو موون إعووداد العحو ا ووا
احامعات اليمرية ر
أن اضون هرا حب

بووالتحقيت التووجداء مووي أعلوواك هيمووة التوودرام باحامعووات اليمريووة اإجااكايووهخ

 )18ل رة 1995م ايعدا يهخ احتحته الترايلاةخاا نلمةخ االلوات
ا

أ ضووام ووانون

جامعة عدن منوذجا) .اجدت مون اللوااري

بلمانات التحقيت التجداء مضم ملا سعت من ي الدااعي ااملشضلة الز يضترق الرلام التجداء

احامعات

اليمرية اازبلت من جامعة عدن منوذجا.
اإ ن موضوا ضمانات التحقيت التجداء
الدراسوة يعحو

هلا العح له أمهية ح يقي عون موضووا التحقيوت التوجداء ذايوه عو اة علو أن موضووا هولد

ال مواة ايشووضي نوعيوة ااوة بامتيواز

معا اها املضونة من مخ ة معا

اووال الرلوام التوجداء

احامعوات اليمريووة .ااسوت دم املوره التحليلوي لضووي

.

مبحث تمهيدي -معنى ومفهوم الحقوق والضمانات:
المطلب األول -معنى ومفهوم الحق:
الفرع األول  -معنى الحقوق في اللغة:
للحت الضات من املعان

املعاج اللغواة اي مع و ل وان العواب :احلوت هوو نقويب العا وي 1.ا بصواتا ذاي التمييو

الضتاب الع ا :أاي احلت هو امللابقة ااملوا قوة 2.امون معوان احلوت

للواتق

اللغوة  :الرصويل  ،الواجول ،اليقو  ،ا قووق العقوار 3.ا مع و

اموس احي  :اللت احلت عل املال اامللي ااملوجود الااب  ،ااقال ت ا ما :أي اجول اا وي بو شوي .ا أسواس الع هوة :وت ا
ا ما قوا أي أاعتوه اأاجعوه 4.اكوللي اعو الاعووت االوجووب ،اا موا الاابو  ،ااحلوت ضود العا وي كموا

ولوه يعوار  ":اح يلع ووا احلوت

 -1الفضل جما ل الدٌن بن مكرم  ،لسان العرب،ج ،1قم  ،منشورات الحوزة 1405 ،هجرٌة ، ,ص -46ص.50
 -2مجد الدٌن أبو طاهر محمد بن ٌعقوب الفٌروز ,بصائر ذوي التمٌٌز فً لطائف الكتاب العزٌز ,ج ,3تحقٌق محمد علً النجار ,الناشر
المجلس األعلى للشئون اإلسالمٌة  -لجنة إحٌاء التراث اإلسالمً ،القاهرة1416 ,هـ 1996 -م ,ص.484
 -3الشرٌف علً بن محمد الجرجانً  ،التعرٌفات ،بٌروت ،مكتبة لبنان 1985 ,م ،ص.93
 -4مجد الدٌن محمد بن الفٌروز آبادي  ،القاموس المحٌط  ،ج  ، 3بٌروت ،المؤسسة العربٌة للطباعة والنشر  ،د.ت  ،ص.222
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بالعا ي ايضتموا احلت اأنت يعلمون" 5.اهو كللي احلوت اليقو  ،كموا جواك
يرلقون 6".ي تعمي كلمة احلت ماادف للعدل اامل اااة ،أا الواجل

علي مهدي العلوي بارحمو

ولوه يعوار ":وورب ال وماك اا ر إنوه حلوت ماوي موا أنوت

املعام ت كحت التصدق عل امل ض االاقت اابن ال عيي دبال

من أموال ا هرياك.
الفرع الثاني  -مفهوم الحقوق في االصطالح:
احلووت ااوول

ا هووو مووا اضت ووعه اإلن ووان عا ووا أا ا ووت مووا اقووارد القووانون موون قوووق ايقابلهووا الت امووات موون ش و و لش و و عيعووي أا

اعتعوواري ،ااضووون دبوور شوويك لش و و موون ش و و ووا سووواك ماداووا أا معرواووا ،ايلهووا موون و ل هوولا املاهوووم الع ووة احدليووة ب و احلووت
االقانون،

اوجد ت ااجل إح ا د كاله القانون أا متعارف عليهخ ايلي هي احلقوق القانونية املضت عة عا ا مث مت يشااعها

الدستور

االقانون ايعترب ضمانات انونيةخ ااحلقوق املضت عة االلمانات القانونية كما اقول املاي عل سعيي اجملاز مها اجه لعملة اا دةخ ايتللل
التصا ات دبا اوجعها احلت املضاول لتحقيت املصلحة سواك كانو عاموة أم ااوة. 7.الوللي سووف نتوسوي
اللمانات االلحا

املللل أل

هولا املاهووم

إ وار ماهووم

ت.

المطلب الثاني -معنى ومفهوم ضمانات التحقيق التأديبي:
الفرع األول -معنى الضمانة في اللغة:
كلمووة ضوومانة ماوواد االلوومانات ووي امصوودرها كلمووة ضوومن ،موون ضوومن املووال مرووه كاووي لووه بووه اللماوواد هووو ضووميرهخ الل مووي هو
ضمراؤد 8.ا ضمن الشيك بالض ا ضمانا كاي به هو ضامن أا ضم أي عل ذمته ،اضومره الشويك يلوميرا تلومره عروه ،اكوي
شي جعلته
ْ

اعاك قد ضمرته 9.االلمان هو الضاي اامللت مخ

10

االلمانة هي الضاالة ح اليي معها ت.

الفرع الثاني -مفهوم ضمانات التحقيق التأديبي في االصطالح:
ماهوم اللمانات :هي اموعة من احلقوق الدستوراة االقانونية اإلجااتية جيل أن يااعيها حرة التحقيت التجداء ملصلحة علو هيمة
التدرام أا العلو امل اعد مهما كان مصدرها القانون اهي مضاولة ايعترب من الرلوام العوام اح جيووز اإلنقوا

مرهوا أا ذباازهوا اإح

كان إجوااكات التحقيوت مشووبة بوالعل ن .اضومانات التجداول متعوددة يوايع بضوي ماا وي امل واكلة التجداعيوة ايضت ول أمهيوة بالغوة ملوا
للتجدال من لورة عل املاكو القوانون ااحجتمواعي علواك هيموة التودرام اايفيموة امل واعدة االوز يضاوي للمحوال إر التحقيوت ممارسوة
قو وه املشوااعة إلاعووات بااكيوه موون و ل إيا وة لووه كوي الاووا للود اا عوون نا وه ايقود الللعووات ا الود وا ااحسووتعانة بشوهود الراووي
ااحارات الضتابية اهتها من اللمانات ا اق ،كموا إن لللومانات ال وابقة ااملعااواة اال
يفوا يوتمضن هيموات احامعوة امؤس ووافا اأعلواتها ا هبوا املعريو موون اح و ا علو

قوة علو التحقيوت أمهيوة كعوتة االوز مون
قيقوة امل الاووة املر ووبة إر املوته كموا هووي،

 -5سورة البقرة اآلٌة (.)42
 -6سورة الذارٌات اآلٌة (.)23
 -7هانً سلٌمان طعٌمات ،حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة ،دار الشروق ،األردن ،ط2001 ،1م ،ص.30
 -8األمام جار هللا أبو القاسم محمود الزمخشري ،أساس البالغة ،دار المعرفة  ،بٌروت_لبنان ،ص .272
 -9محمد بن أبً بكر بن عبد القادر الرازي  ،مختار الصحاح  ،دار الكتاب العربً  ،بٌروت  ،لبنان 1982 ،م  ،ص .384
 -10علً بن هادٌة  ،بلحسن البلٌش  ،الجٌالنً بن الحاج ٌحٌى  ،تقدٌم محمود السعدي  ،القاموس الجدٌد للطالب  ،ط ، 1مصنع الكتاب للشركة
التونسٌة للتوزٌع 1979 ،م  ،ص .590
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االو وف عل امل ب ات االلااف الز سامه

علي مهدي العلوي بارحمو

ا وا الاعي أا احمتراا املايضل ي ح مضان ملعاحة أاارها م تقع  ،موي ا ول

احل عان إن التجدال ح اهدف إر ا العقوبة عل امل الق ح ل ،بي إنه اهدف إر معاحة ا لي اازبواذ ال وعي الضايلوة ملروي
ا وعه م تقع .
اللمانات اإلجااتية

املها عموما كما اج ل هبا انون اإلجااكات اح اتية اليم االقانون اإلداري ي ترد إر ا اة أسم هي:

أاح -الورباكة :أي إن املووته بوواي ووت ياعو إدانتووه 11،املووا يضت ووعها احامعووات اليمريووة اهيمووة التوودرام يهووا موون أمهيووة كعووتة امت ااوودة
يوواة يلووواا اجملتمووي ابروواك ايلووواا مؤس ووات الدالووة موون و ل مهمووة العح و العلمووي جيوول أن ربل و بعرااووة ااووة

اووال

التجدال اإجااكايه حشي جيول إن اتمتوي أعلواك هيموة التودرام يهوا بضوي اللومانات املضاولوة بشوضي عوام اضومانات إجااتيوة
اموضوعية ااة يتراسل مي يلي ا مهية.
اانيووا -ووت ال وود اا :اه ووو م وون أه و اللوومانات اإلجااتي ووة للم ووته جي وود مع وودأ احاكم ووة العادلووة ال ووز ج وودها الدس ووتور اليم و ا ووانون
اإلجااكات اح اتية  12باعتعارد ت مقدس

احاكمة العادلة اربمي امل ؤالية التجداعية أا احراتية.

االاا -املشااعية :اهو معدأ عام جيل أن يتوا ت القوان اا نلمة االلوات ا اإلجااكات مي الدستور القانون ا ساسي) .ا ما اتعلت
دبعدأ مشااعية التجدال احراتي ااإلداري لوجود أاجه الشعه بيرهما جند إن معدأ مشااعية التجدال احراتي يرحصا
جاديوة اح عقوبوة إح بورو" 13امون مث و ن كوي التصوا ات ال ولوكية لأل وااد سووق كانو
صاا القاار احمهوري بالقانون ر

 )12ل رة 1994م بشجن احاات االعقوبات اليم اموا

ا وواق .الض وون ح ا ووال لتلعي ووت يل ووي القاع وودة
امل الاات التجداعيةخ الللي القانون اإلداري ا ااعه
سوق كان
جوواك

عوي أا امترواا ملضونوة لل واات

اعدة "ح
وددها

ضموه مون القووان العقابيوة

نل وواق التجدا وول اإلداري حبضو و إن اإلدارة ه ووي ا ووا ية الوحا ووة

يق ووداا

نلاق التجدال ربدد صاا كي التصا ات ال لوكية للمو ا العام

عوي أا امترواا ملضونوة للم الاوة التجداعيوة أا يشوملها مدانوة انونيوة اا ودةخبي ا تصوا علو ربداود بعلوا مرهوا كموا
واار رتوويم الووم الوووزراك ر و  )27ل وورة 1998م 14بشووجن حتحووة احو اكات اامل الاووات املاليووة ااإلداراووة علو سووعيي

اجندد أالا دد اح اكات التجداعية .ا هلا املقام اتل جليا إن مشوااعية التجداول اإلداري يرودرج

نلواق التجداول بشوقية

مي يلي احستاراكات كي اللمانات موضوا هلد الدراسة.
المبحث األول -الضمانات السابقة على التحقيق التأديبي وإجراءاتها:

 -11المادة رقم ( )48من الدستور الٌمنً لسنة 1991م المعدل سنة 1994م ,مجموعة التشرٌعات الٌمنٌة المتعلقة بوظٌفة النٌابة العامة,
مكتب النائب العام ,الكتاب األول2003,م,والمادة رقم( ,)4القرار الجمهوري بالقانون رقم ( )13بشأن اإلجراءات الجزائٌة,المصدر
السابق.
 -12المادة رقم ( )49من الدستور,المصدر سابق ,والمادة رقم( )9من قانون اإلجراءات الجزائٌة ,المصدر سابق.
 -13المادة رقم ( )47من الدستور,المصدر سابق ,والمادة رقم ( )3من قانون اإلجراءات الجنائٌة ,المصدر سابق.
 -14منشور فً الجرٌدة الرسمٌة ,العدد رقم( ,)8لسنة 1998م.
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علي مهدي العلوي بارحمو

نلاا مهية ا لورة إجااك التحقيت التجداء مي علو هيمة التدرام أا العلو امل اعد احال إر التحقيت اللي د ارتهي إر احفام
ااحاكمة مث اإلدانة أا إر الرباكة امن ا مهية إ ا ته باللمانات الوز يضاوي الواوول إر احلقيقوة الضاملوة ،امون أهو هولد اللومانات
ال ابقة عل التحقيت التجداء سوف نقق
الرحووو اآليت:

املللوول ا ال نرووا

هلا املعح أمام لة اللمانات ال ابقة عل التحقيت موزعة علو ا اوة ملالول علو

اإلج وااكات ال ووابقة عل و واار اإل الووة

الاوواا ا الخ ا الاوواا الاووان نرووا

ضوومانات واار

اإل الووة إر التحقيووت .ا املللوول الاووان القواار اإلداري بتضليووق حرووة التحقيووت ايشووضيلها اووي الاوواا ا ال نقووق أمووام واار التضليووق
لل رة التحقيت ا الااا الاان ول يشضيي حرة التحقيت .ا املللل الاال نقق أمام ضمانات اإلع ن بقااري اإل الة االتضليق
ا لور جل وات التحقيوت يو سورقق

الاواا ا ال مروه وول اإلعو ن بقوااري اإل الوة االتضليوقخا الاواا الاوان وول اإلعو ن

باحللور حل ات لتحقيت.
المطلب األول -ضمانات اإلجراءات السابقة على التحقيق:
الفرع األول -مصادر الكشف عن المخالفة:
من اللعيعي جودا أن ي وعت واار اإل الوة إر التحقيوت إجوااكات سوابقة عليوه اجيول أن يت و يلوي اإلجوااكات با مانوة ااحليودة موا
سيتيل عليها مون أاوار اتوجول أح اضوون القواار اإلداري باإل الوة إر التحقيوت اتموا علو شوعهة أا نضااوة أا عودااة مموا ارعغوي عودم
التهاان

التحاي االعح

مصادر الضشق عن امل الاة عي اإل الة إر التحقيت ت ح اوؤدي ذلوي إر الت وعل

التع وق

لعلو هيمة التدرام أا العلو امل اعدخ التو ي احللر اتوجل عل اإلدارة القانونية باحامعة مااجعة الع هات اا الواات ملصوادر
الضشق عن امل الاات اسبحيصها ار ي مقتح سلي إر رتيم احامعة االلي اقي عليه ش صيا التجكد من مدق مصدا ية الشضوق
أا الع غ بامل الاة ايقداا لورفا بعيدا عن أي مؤااات جانعية م ت دما املعيار الراض اأسلوب التجن االتجكد جيدا من مصدر
املعلومة االعواع اذلي يه ضمانات ش صية ا أدبية.
ا احلقيقة يتعدد مصادر الضشق عن امل الاة امرها ما هي مؤكد ديضن احعتماد عليها امرها هت مؤكدة الضرها حمتملة اهي:
أوال -المصادر المؤكدة:
 -1اكتشوواف امل الاووة موون رتوويم احامعووة حبضو سووللته اإلشواا ية ار ابتووه موون و ل التقوواراا الامسيووة اال اووارات امليدانيووة للضليووات
امااك احامعة.
 -2براك عل يقاراا من عمداك الضليات أا رؤساك املااك العلمية باحامعة.
 -3يقاراا يقيي ا داك ا كادديي ااإلداري.
 -4اكتشاف امل الاة من عي اإلدارة القانونية حبض ر ابتها عل يلعيت القوان اا نلمة االلوات الدا لية.
 -5أي جهووة رمسيووة أ وواق موون دا ووي احامعووة أا موون ارجهووا عل و سووعيي املاووال ازارة التعلووي العوواب أا الريابووة العامووة أا إدارة
العح احراتي.
ثانيا -المصادر الغير المؤكدة:
 -1الع هات االشضااق املقدمة من الل ب أا املدرس املرت ع إر احامعة.
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 -2الع هات االشضااق املقدمة من أي موا ن .
 -3التقاراا الصحاية ااإلع مية املرشورة

الصحق ااجمل ت ااملوا ي احلضتانية.

 -4شعضات التوااي احجتماعي.
ا كي ا ول جيل يو ي الد ة

أح يضون التقاراا أا الع هات معرية عل احنتقام أا الغ االتدليم االرضااة لت رل اللار

املادي ااملعروي مي ضمان ت املعلغ عره

امللالعة بالتعواب ا ت القانون .اعدم ا وا احامعة

مو ق حماج.

الفرع الثاني -قرار اإلحالة إلى التحقيق التأديبي:
اجيت القاار اإلداري باإل الة بعد إجوااكات اوحيحة امؤكودة لضوي ات ول حبوت امل وتهدف بوالتحقيت لتوجداء ملوا ن ول إليوه مون الاوة
يجداعية ااعترب من اإلجااكات ال ابقة عل التحقيت التجداء امن أه ضمانايه ال
امن ا مهية دبضان أن ات

مة القانونية لقاار اإل الة.

واار اإل الوة دبتللعوات القواار اإلداري بجركانوه ا م وة اهوي :اح تصوا خ االشوضيخ ااحويخ اال وعلخ

االغااة 15.اإن اار اإل الة إر التحقيت مي علو هيمة التدرام أا العلو امل اعد هو يصاف انون اعرب عن إرادة رتيم احامعة ا ت
ا تصااه القانون اتيل عليه التحقيت

احفام ارباك الدعوق التجداعية اأاارها.

البند األول -اختصاص قرار اإلحالة:
نقصد باح تصا

هلا اجملال ال للة االص

جهة مرحها القانون احلت
ااعترب اح تصا

ية

إادار القاار اإلداري عل اجه اقارد القانونخأي أن اصدر القاار اإلداري من

إادارد.

من أه أركوان القواار اإلداري اديضون اللعون

عودم اوحة القواار معاشواة موت موا يوو ا عيول اح تصوا

ما لوة موون ماا وي الوودعوق .يو اعوواف القواار الوولي ح اتوو ا بووه ركون اح تصووا

علو الوجووه املعو

القووانون بوالقاار املعيوول الوولي

اشوبه أا اعتاه عيل ج ي اؤدي إر بل نه أا انعدامه االلي اعاف "بعيل اح تصا " .ا د اضون اح تصا
موضوعيخأا مضانخأا زمان .اما اه

هلا املقام اح تصا

ا أي

ش صويخ أا

الش صي :االلي نقصد به أن اصدر القاار من الش و اللي ار

له القانون سللة إاداردخ دبعىن أن إادار القاار ااجل ال م اا عه أن ديارسه برا ه اح جيوز لغوتد اا وتاىن مون ذلوي الوة التاوواب
اما

ضمه بشاي يو ا ااف ح سبضن اا ل اح تصا

ارعقوود اح تصووا

الش صي من إادارد ش صيا للااف أا مربرات الة دان ذلي.

الش صووي ب الووة علووو هيمووة التوودرام أا م وواعدد إر التحقيووت التووجداء ل واتيم احامع وةخ اسووترادا إر ملووادة ر و

 )45موون الق واار احمهوووري بالقووانون ر و  )18ل وورة 1995م) 16بشووان احامعووات اليمريووةخ ا ااووة املووادة ر و  )85موون الق واار
احمهوري ر

 )32ل رة 2007م) 17بشجن ال تحة الترايلاة لقانون احامعات اليمرية ,االز نص الاقاة أ) مرها عل إن "اضلق

رتيم احامعة حرة من أعلاك هيمة التدرام املت صص

القانون دبعاشاة التحقيوت يموا ار ول إر علوو هيموة التودرام أا م واعدد

من الاات ،عل أن ح اقي درجة احقَّت عن درجة احقوت معوه ".امون و ل نوو املوادة ارعقود اح تصوا

الش صوي بقواار اإل الوة

إر التحقيت مي علو هيمة التدرام أا م واعدد يموا ن ول إليوه مون الاوات لواتيم احامعوة صواا  .إح إن ال تحوة هروا عو بو
15

 -د .سلٌمات محمد الطماوي  ،النظرٌة العامة للقرارات اإلدارٌة  ،مطبعة جامعة عٌن شمس  ،الطبعة السادسة1991 ,م ,ص  200وما بعدها.

 -16منشور فً العدد ()15لسنة 1999م ,والمعدل بموجب القانون رقم ( )33لسنة 2000م ,الجرٌدة الرسمٌة ,ملحق العدد ( )24لسنة 2000م.
 -17منشور فً الجرٌدة الرسمٌة ,العدد ()4لسنة 2007م.
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واار اإل الووة ضوومرا مووي واار يضليووق الل رووة بوالتحقيت .بيرمووا نوواق موون ا مهيووة القانونيووة أن اصوودر واارا إداراوا لضو مرهمووا م ووتق عوون
اآل ا اتمي ب جااكات سابقة اح قة ملا اتيل عل كي مرهما من أاار عل سعيي املاال ضمانة اللعن

اار اإل الة دبع ل عن واار

التضليق ح ت هما من ي أركان ال عل ااحي االغااة عل عضم ما اتعادر إر اللهن باربادمها كي ا ركان بيرما اتحدان ي
اح تصا

االشضي.

الللي جيل أن اضون القاار اإلداري بالتحقيت مي علو هيمة التدرام أا العلو امل اعد من ا تصا

رتيم احامعة صواا حبيو

اصدر عره ااو ي عليه ش صيا ا توم خبت رتيم احامعة أا خبت احامعة حكت ابه الشاعية القانونية من ي شضي القاار اإلداري
الة يواجدد

العلد ا ادرا عل ممارسة مهامه اح جيوز أن اصدر من هتد اإح كان مرعدم من ي الشضي .أما إذا كان رتيم احامعة

ارج العلد أا مااب املدة ح ربتمي التج ت إلجااك التحقيت ا لورة امل الاة ديضن أن اصدر اار اإل الة إر التحقيت بامسه امو ي من
املضلووق انونووا للقيووام دبهامووه ا توووم خبووت رتوويم احامعووة ابتاووواب ووا
اعترب يصاف با ي ااضون

املاو
ّ
البند الثاني -شكل قرار اإلحالة:

ا إح كووان بووا  .اكووي واار اصوودر عوون هووت رتوويم احامعووة أا

ض املرعدم.

جيل أن اضون شضي اار اإل الة كتابيا ااعترب الشضي أ د أركان القاار اإلداري باإل الة ازبلق الشضي كما لو كان اار اإل الوة
شااهة اؤدي إر الت هيي اإذا شابته احهالة كان با خ بي جيل أن حيدد ا ساس القانون أا الترليموي الولي بو عليوه .اكوللي جيول
عل سعيي احلصا ذكا احس الضامي مي اللقل العاتلي للمحال إر التحقيت القعه العلمي االضلية أا املاك العلموي الولي اعموي يوهخ ا
نوا امل الاة التجداعية الز عل أااها مت إ الته إر التحقيت التجداء ااتللل أن اعلن احال إر التحقيت بقاار اإل الة ااواجه به اهلد من
أه اللمانات القانونية.اع اة عل ذلي الشضي الضتايب اضاي ضمانات ا اق.
تلي ا سم القانونية الواجعة

اار اإل الة هي ضمانات

د ذافا للمحال إر التحقيت جيوز له التم ي بعل ن واار اإل الوة

الة زبلق أ د يلي ا سم.
المطلب الثاني -القرار اإلداري بتكليف لجنة التحقيق وتشكيلها:
املللل الاان اتراال القاار اإلداري بتضليق حرة التحقيت ايشضيلها.
الاان سوف نرا

الاواا ا ال نقوق أموام واار التضليوق لل روة التحقيوت ا الاواا

يشضيي حرة التحقيت اهو أن يضون حرة التحقيت املضلاة بالتحقيت مشضلة ا ت ال تحة مون أهو اللومانات التحقيوت

التجداء.
الفرع األول -القرار اإلداري بتكليف لجنة التحقيق التأديبي:
كما أشانا سلاا ل أ ضام املادة ر

 ) 85من ال تحة الترايلاة لقانون احامعات اليمرية 18االز مشل

اار اإل الوة لعلوو هيموة

التدرام أا العلو امل اعد إر التحقيت التجداء أالا يضليق حرة التحقيوت اهولا ح اعو أن اصودر واار إداري اا ود حيموي موضووع
ن اا د موضوا اإل الة إر التحقيت اموضوا التضليق علاك حرة التحقيت كما ذباي عليه العادة
أن اصدر اار إداري لضوي موضووا علو
18

جامعوة عودنخ بيرموا مون املاوت

ودة علو الواه مون إن أ ضوام املوادة ر و  )85مون ال تحوة الترايلاوة لقوانون احامعوات اليمريوة

 -القرار الجمهوري رقم ( )32لسنة 2007م بشأن الالئحة التنفٌذٌة لقانون الجامعات ,مصدر سابق.
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ال رد الترليمي االتشااعي للقااران اإلدارا
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يرو بشضي معاشا عل اار اإل الة بي نص ضومرا اذلوي لويم موربرا لل موي بيرهموا

واار إداري اا وود .اموون ا مهيووة دبضووان أن اضووون حمووي القواار إح داري التووجداء إح إهنووا يوورو بشووضي معاشووا علو واار اإل الووة بووي نصو
ضمرا اذلي ليم مربرا لل مي بيرهما
اار إداري عل

اار إداري اا د .اناق إن الغا مره التييل الترليمي ا ذلي اعود اإلمضانية اللعن كي

دة اهلد من أه اللمانات املشمولة حبت امل تهدف من التحقيوت التوجداء الولي كالتوه أ ضوام املوادة ر و  )85الاقواة

ب) من ال تحة الترايلاة لقانون احامعات اليمرية االز نص ااا ة عل " يتور الل رة التحقيت مي العلو احال إر التحقيت علو أن
يتو ا له كا ة اللمانات الز يضلاها القووان الرا ولة و ل وتة التحقيوت ".اهوي اعودة أمواة امل موة الوو
ا ي ذبااز الي إجااكات التحقيت
االشووضي الضتووايب حربوواد القوااران
ما لووة التحقيووت كمووا جوواك
اال

داتاة العل ن .اا اي عل اار التضليق أا ما ا واي علو واار اإل الوة مون يو اح تصوا
ركو اح تصووا

االشووضي .اح اعو إن ضوومانات التحقيووت الووز ضوومرتها القووان الرا وولة يقتصووا علو

نووو املووادة  )85سووالاة الوولكا بووي جنوود إن يلووي الق ووان

قة عل التحقيت اهلد لي و

العام

املا لوة ال وابقة علو التحقيوت

وود كال و الضاووت موون احلقوووق ال ووابقة ااملعااوواة

وة ديضون التم وي هبوا هبودف إهودار قووق مضت وعة

القواعود الدسوتوراة اأ واق متعلقوة بالرلوام

القوان الرا لة.

الللي جيل أن اصدر اار بتضليق حرة التحقيت من رتيم احامعة اا اي عليه ما ا اي عل واار اإل الوة مون يو اح تصوا
الش صي االشضي حلميايه من العل ن أا احنعدام.
اإذا كان هراك اهاة أا اا عة است دت كلية أا ماك علمي يابعة لل امعة اقدر رتيم احامعة لورفا اضاارة التحقيت يها
من عدمه ا اضن هراك مشتعه به يها أا مته ديضن أن ير ل إليه امل اكلة ديضن لاتيم احامعة من يضليق حرة ربقيت رباي للواول
إر احلقيقة ايتمتي بص

يات ااسعة

التحقيت من ي معا ة العواع اا سعاب ااملشتعه هب خ اعرد ااول الل رة

ربااافا إر ما

ديضرهووا ربداوود امعا ووة مايضعيهووا يواووي رتوويم احامعووة ب اوودار واار ب ووالته إر التحقيووت لتووجداء .ا هولد احلالووة وود ح اقتصووا احفووام
االتحقيت عل متهم من هيمة التدرام أا ايفيمة امل اعدة اإمنا د ديتد احفام إر م امهة
سوواه ااشووتك

ب أا موو ا اهروا يعتورب امل الاوة ماكعوة

يرايوولها عوودد موون متهمو بوواداار مت احياوواق عليهووا عووي اريضاهبووا أا أاروواك الترايوول أا بعوود الترايوولخ اهوولا اشووضي لووورة

اجتماعيوة يضووون لووه مضانووة ااووة

ربداوود العقوبووة انتي ووة لتضامووي امل الاووة املاكعووة متعووددة ا عووال اامل ووامه ااملشووارك ح ديضوون موون

ذب تتهووا بووي اتللوول معهووا ا وودة التحقيووت ا لتووجداء اا وودة حرووة التحقيووت .اهوولا اتللوول ليووة ااووة
التجداء مي املتهم  .دبا ا عىن إن اار يضليق حرة التحقيت د ادر سابقا

عيعووة واار اإل الووة إر التحقيووت

الوا عة اكشق التحاي ااف جدادة موا مرهوا أ عوال

اأمساك املتهم براك عل يواية حرة التحقيت اللي اتللل إادار اار إداري جداد من رتيم احامعة ب الة من مت افامه ا ت يواية
حرة التحقيت إر التحقيت التجداء يلعية للمتللعات القانونية للدعوق التجداعية.
ا اة القول جيول أن حيوا ا القواار اإلداري بتضليوق حروة التحقيوت علو سو مة اح تصوا

االشوضيخ امتضاموي مون يو ال وعل

ااحي االغااة للمان س مته القانونيةخ اعردها يوا ات ضمانات املته احال إر التحقيت .ا

الوة الاوة يلوي ا سوم القانونيوة جيووز

للمحال إر التحقيت أن العن بالعل ن.
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اموي ضواارة ربداود مهمووة حروة التحقيوت علو سوعيي الد وة ابوضوووح انلواق او

علي مهدي العلوي بارحمو

يافا مووي سبضيرهوا مون مسوواا أ ووال اإ وادات احووال إر

التحقيوت اموي إي شو و أ وا اتلو يفووا ضواارة ذلوي .اربداوود املودة ال مريووة اإلجنواز التحقيوت ايوواراس سوااانه موي مااعوواة
امل الاووة اعوودد امل ووتهد

و الوا عووة أا

بووالتحقيت التووجداءخ امووي إمضانيووة ذبداوودها كووي مووا يللعو إجوااكات التحقيووت موودة أ وواق برلووا رتوويم احامعووة
مة اإلجااكات أا قدان ا دلة.

بشاي عدم التج ت امل ي ب

الفرع الثاني -تشكيل لجنة التحقيق:
ا قا لرو اراح املوادة ر و  )85مون ال تحوة الترايلاوة لقوانون احامعوات اليمريوةخ االوز اشوت

أن اضوون أعلواك حروة التحقيوت مون

هيمة التدرام كلية احلقوق أا الشااعة االقانون 19التابعة لرام احامعة ي ح مضانة حنتداهب من جامعوة أ واق .ااشوتي أن اضونووا
يعه من املت صص

القانون دبعاشاة التحقيت يما ار ل إر علو هيمة التدرام أا م اعدد من الاات ،عل إن ح يقوي درجوة

احقت العلمية عن درجة احقت معه .اأن يشضيي حرة التحقيت ا ت يلي الشااي الشضلية مون واعود الرلوام العوامخ اإن الاتهوا يوؤدي إر
بل ن التحقيت اكي ما يايل عليه من ربقيت ادعوق اعقوبة يجداعية.
امن شااي يشضيي حرة التحقيت أن ح جيمي اا مون أعلواتها بو علوواة حروة التحقيوت اعلوواة اجمللوم التوجداء لورام احامعوة الولي
سوويرلا الوودعوق التجداعيووة القاتمووة علو يقااووا ناووم الل رووة اإح كووان واار يشووضيلها با ووي ب ووعل احمووي بو سووللة التحقيووت اسووللة احلضو
استرادا ال تحة الترايلاوة االوز يورو علو "ح جيووز احموي بو علوواة حروة التحقيوت االوم التجداول 20".ايعتورب يلوي ا ضوام مون الرلوام
العام

الة الاتها جيوز الد ي بالعل ن

أي ما لة من ماا ي الدعوق الو أمام الداتاة اإلداراة باحضمة العليا لل مهوراة.

اشووتي ووانون احامعووات اليمريووة اح ال تحووة الترايلاووة ووام أا عوودد أعلوواك حرووة التحقيووت بيرمووا اعتوورب ذلووي نقووو يشوااعي ايرليمووي
ااووت

معاحتووه اسوود ذلووي الاوااغ  .الضوون موون املتعووي أن اضووون عوودد أعلوواتها ايوواي موون ا اووة إر مخ ووة أعلوواك اكلمووا كووان عووددها ا اووة

أعلاك كان وامها أكاا يراسل

أهلل امل الاات التجداعية ا درة عل احجناز ايرايل مهامهوا و ن زاد إر مخ وة أعلواك اضمون حمولارها

اإل الة اعدم سبضن أعلاتها من احللور ااملداامة عل أاام التحقيت ا

الة الغياب د اعا إجااكافا لتعاا االلعن.

المطلب الثالث -ضمانات اإلعالن بقراري اإلحالة والتكليف وحضور جلسات التحقيق للمستهدف:
هلا املللل سرتعاف عل ضمانات اإلع ن بقااري اإل الة االتضليق ا لور جل ات التحقيت ي سورقق

الاواا ا ال مروه

أمام ضمانة اإلع ن بقااري اإل الة االتضليقخا الااا الاان ضومانة اإلعو ن باحللوور حل وات التحقيوت ملوا يضت ول مون أمهيوة وداهنما
يا د إجااكات التحقيت ايضون

داتاة العل ن.

الفرع األول -ضمانة اإلعالن بقراري اإلحالة والتكليف:
نلاا لعدم اادر حتحة اح اكات اامل الاات ا ااة بالرلام التجداء لل امعات اليمرية شضي ا د أه أاجه القصور .الللي اتوجل
يلعيت أ ضام اإلع ن املرصو عليها

حتحة اح اكات اامل الاات العامة .امما اتوجل عل اإلدارة القانونيوة باحامعوة بصواتها القانونيوة

19

 القرار الجمهوري رقم( )32لسنة 2007م ,بشأن الالئحة التنفٌذٌة ,لقانون الجامعات الٌمنٌة ,المصدر السابق.20
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علي مهدي العلوي بارحمو

احهووة الووز يشوواف اياا وول يرايوول القووان اا نلمووة ذات الع ووة باحامعووة امتابعووة يرايوول واارات رتوويم احامعووة موون اوولل مهامهووا إعو ن
امل ووتهدف بووالتحقيت بقوااري اإل الووة إر التحقيووتخ ا واار يضليووق حرووة التحقيووت معووه و ل ووتة ح ي اوود عون أسووعوا موون اسووت مهما وااري
 )30الاقاة أ) من اار رتيم الوزراك ر  )27ل رة 1998م بشجن حتحوة احو اكات اامل الاوات

اإل الة االتضليق ا ت نو املادة ر

املاليووة ااإلداراووة 21ا ااووة دبووو اي ا دمووة املدنيووة باعتعارهووا حتحووة اسووراداة يو ح اوجوود نووو
ا املا اوجد نو بالاتة ال مرية ك قق لإلدارة القانونية إلب غ احال للتحقيت مرح
اإليعاا عي م االة حرة التحقيت ملهامها .اناق بجنه عل اإلدارات القانونية

لووات احامعووة املتعلقووة بالرلووام التووجداءخ

تة أسعوا إلع نه ايعترب إجااكات سبهيداة ااجعة

احامعوات اليمريوة إيعواا اإلجوااكات العاموة لإلعو ن

حتحوة

اح اكات اامل الاات العامةخ اديضن أن ات اإلع ن بج د ااقت اهي:
 -1اقوم مداا اإلدارة القانونية أا من اضلاه من أعلاتها ب شعار علو هيمة التدرام أا العلو امل اعد احال إر التحقيت رمسيا باحللور
بآي اسيلة كان بشاي أن يضون مواقة احسوت م إر مقاهوا
اا لمه اوري

احامعوة

سواعة ااووم معلووم أاوام الوداام الامسوي و ل وتة ا سوعوا

عت ا اي من القاار اإلداري ب الته إر التحقيت امن القاار اإلداري بالتضليق لل رة املشضلة لتحقيت معه عل إن

او ي عل است مها مي احلا عل كتابة امسه

س ي الت لي أا اضي بصمته.

 -2ياسي اإلدارة القانونية عرب الرباد الامسي إر الضليوة أا املاكو العلموي الولي اعموي يهوا اووري

عوت ا اوي مون القواار اإلداري ب التوه

إر التحقيت امن القاار اإلداري بالتضليق لل رة املشضلة لتحقيت معه عل إن او ي عل است مها

مضان است مه .الو إن اللااقة

ا ار هووي ا لووي اا ضوومن ا ا سوواا  .أمووا إذا كووان احووال لتحقيووت ح اعاشووا عملووه متغيوول أا وود اوودر واار إداري موون رتوويم
احامعووة بتو ياووه ا تيا يووا ملصووحة التحقيووت الادبوا سووابت بعوودة أاووام الو م اإلدارة القانونيووة ب ع نووه
احال لتحقيت بتلي القاارات

الو

مر لووه .اموون أهو اللوومانات إعو ن

املراسل لضي اتمضن من إعداد د وعه القانونية االتحلت يفا .اإذا ر ب است م القواارات ود

ووت علو نا وه يلوي اللومانات التحلوتاة للود اا عون نا وه لضون ذلوي ح حياموه مون اللومانات املضاولوة أارواك التحقيوت إذا لووا
جل ايه بعد التغيل بعلر مقعول.
الفرع الثاني -ضمانة اإلعالن بالحضور لجلسات لتحقيق:
أال إجااك من إجااكات التحقيت سبارسه حرة التحقيت التجداء انل ا من سللة التحقيت ا ت اار رتيم احامعة بتضلياها استدعاك
علو هيمة التدرام أا العلو امل اعد امل تهدف بالتحقيت ا لتوجداء باحللوور
باحللور ااجل

مضوان ازموان معيرو  ،اا موا باحللوور أا التضليوق

يي امل الاات التجداعية ااوجه ا ما باحللور إر املته بصاة معاشاة اتوجل اإلشعار كتابيوا امتضاموي املعلوموات

ااووحيحة دان أ لووج بووجي اسوويلة مراسووعة ااشووتي احسووت م ا كيوود ل سووتدعاك باعتعووارد موون اإلج وااكات االلوومانات ال ووابقة عل و
 -21نشر هذا القرار فً الجرٌدة الرسمٌة العدد( ,)8مصدر سابق  .حٌث نصت أحكام المــادة رقم ( )2من الئحة الجزاءات والمخالفات على التالً:
أ  -تسري أحكام هذه الالئحة على الموظفٌن الخاضعٌن لقانون الخدمة المدنٌة والئحته التنفٌذٌة أٌنما كانت مواقع وظائفهم.
ب  -ال تسري أحكام هذه الالئحة على الفئات التالٌة: -
 العسكرٌٌن فً القوات المسلحة واألمن عدا العاملٌن فٌها بشروط الخدمة المدنٌة. شاغلً الوظائف القضائٌة. شاغلً وظائف السلك الدبلوماسً والقنصلً. شاغلً الوظائف ذات الكادرات الخاصة التً تنظم أوضاعهم وشروط خدمتهم قوانٌن ولوائح خاصة.ج  -تعتبر أحكام هذه الالئحة األساس العام فٌما لم ٌرد بشأنه نص فً القوانٌن واللوائح الخاصة بالكادرات المحددة بالفقرة (ب) من
هذه المادة.
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( )81لسنة (8991م)

علي مهدي العلوي بارحمو

التحقيت اأمهية إاعات دااه اات اسوتدعاك احوال إر التحقيوت دبولكاة إعو ن ربووي امسوه الابواعي القعوة العواتليخ اا ياتوه اجهوة العموي
القعه العلمي ااوم اياراس امضان ازمن لورد 22عل أن ااع است مه لإلع ن .اإذا امتروي علوو هيموة التودرام أا العلوو امل واعد
امل ووتهدف بووالتحقيت التووجداء املر وووب إليووه امل الاووة عوون اسووت م اإلشووعار باحللووور أشووهد عليووه .ا إذا حيلووا رهو إ لووارد كتابووة
املوعد احدد يت إ لارد ماة أ اق
التحقيت استضمال التحقيت االع

قه

ل ا اة أاام باملوعد احداد ذا زبلق عن احللور سق

الد اا عن نا ه اعل حرة

يه.

إع ن مون مت افاموه دب الاوة يجداعيوة اعتورب إجوااك جوهااوا اتيول علو إهاالوه بلو ن التحقيوت ،الوللي أل مو حروة التحقيوت ب لوار
العلو احال إر التحقيت عي إسقاي قه

الد اا عن نا ه ا ت الشااي ا ساسية التالية:

23

 -1أن اضون اإلشعار إر ش صه باحللورخ أا ا ت القواعد العامة لإلع ن القانون.
 -2أن اضون اإلع ن بالضتابة اد يت اب من ا لاك.
 -3عدم لورد

املوعد ال ابت بدان علر مقعول.

 -4يضاار إع نه بالضتابة

ل ا اة أاام من املوعد ال ابت دبوعد جداد.

اهوولد اآلليووة موون اللوومانات احوهااووة للمووته اإذا اتيوول عليهووا عوودم احمتاووال للحلووور و ن ذلووي اووؤدي إهوودار وووعي حلقو ووه
الد اا عن نا ه أاراك التحقيت ألتجداء اح ديضره أن ا تايد من التم وي بعودم العلو

أي ما لوة مون ماا وي امل واكلة التجداعيوة إح

إنه ح الار بعدم لورد بعب جل ات التحقيت التجداء لعلر مقعول يقدرد حرة التحقيت ا عول علرد ذلي اع ديضره من التم وي
حبقه

الد اا عن نا ه أمامها بشاي عي إه ق ما لة التحقيت اهلا ملهل إجيايب هبدف ربقيت العدالة.

اأما إذا كان استدعاك علو هيمة التدرام أا العلو امل اعد للتحقيت معه احيحا م تو يا شاا ه الشضلية ااملوضوعية اأمتري عن
احللور للي مادادا عليهخ أا لا إر التحقيت اامتري عن اإلدحك بج واله اسوواك كوان امتراعوه عون اإلدحك بج والوه
إر لل هت انون جن امتراعه

هلد احلالة اضون هت ات عل سرد وانون ااضوون بوللي ود ووت علو نا وه ااوة الود اا اح

حيت له بعد ذلي اللعن عل اار افامه ب
ا

التحقيوت راجعوا

ل التحقيت معه حبقه

الد اا عن نا ه.24

الوة يضليووق املوته باحللووور أموام حرووة التحقيوت معووه اكوان هوولا اإلعو ن اووحيحا اكوان لوودق املوته مووا ديرعوه موون احللوور ايقوودم

بللل عرب حماميه أا أ د أ اباته أا زم ته اتعو علو حروة التحقيوت إجابتوه لللعوه بتججيوي التحقيوت معوه إر و زاال املواني القوانون أا
العاضووي مووا الت امووه بووجداك ااجوول رمسووي كونووه مضلووق

مهمووة رمسيووة مؤ تووة ح سبضرووه موون احللووورخ أا وود اضووون العوولر راجعووا إر اجووود

ضوواارة أا موواني هوواي يقوودرد حرووة التحقيووت أا رتوويم احامعووة .اهووو مووا ديضوون أن اللووت عليووه عوودم احللووور لعوولر إجيووايب لو ووق إج وااكات
التحقيت معه اح اا حرة التحقيت من احستماار ما من مساا هتد ايججيي التحقيت معهخ ا
لل رة التحقيت احنتقال إر مضان يواجدد اإجااك التحقيت اااع

الة ماضوه ا وم بوالتحقيت معوه ديضون

حملا التحقيت.

المبحث الثاني -ضمانات المحال إلى التحقيق في الدفاع عن نفسو أثناء مراحل التحقيق:
 -22المادة رقم ( ,)30من قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم ( )27لسنة 1998م ,بشأن الجزاءات والمخالفات ,المصدر السابق.
23
 المادة رقم ( ,)31 ,30المصدر السابق.24
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مت يق ووي هوولا املعح و إر ا اووة ملالوول اهووي :املللوول ا ال استعاضوورا يووه الق ووان اإلجااتيووة الووز يضاووي لووة اللوومانات القانونيووة
امل تلاة  .ا املللل الاان ا ارا عل ضمانة احوال إر التحقيوت

الود اا عون نا وه .ا املللول الاوان نقوق علو ضومانات اح و ا

عل حماضا التحقيت ايصوااها ا لل استضمال التحقيت عل الرحو اآليت:

المطلب األول -ضمانات الدفاع في القوانين اإلجرائية:
إن الرلام التجداء
اا تصوا الترلوي القوانون

احامعات اليمرية اشوبه اللعق االقصور مما أداك ذلوي إر اجوود وااغ يشوااعي ايرليموي

إجوااكات التجداول

وانون احامعوات اليمريوة احتحتوه الترايلاوة ابعوب اللووات الدا ليوة علو معوادئ أاليوة ايواك الضاوت لإلسوراد ا

ل جتهاد االقياس.
ااسترادا إر أ ضام املادة ر  )85من ال تحة الترايلاة لقانون احامعات اليمرية 25االوز ال مو حروة التحقيوت علو أن يوو ا لعلوو
هيمة التدرام أا العلو امل اعد احال إر التحقيت كا ة اللمانات الز يضالها القوان الرا لة
الدراسووة أن نع و

ل وتة التحقيوت اهولا ال مروا

هولد

لووة اللوومانات القانونيووة املضاولووة دسووتوراا ا انونيووا للمحووال إر التحقيووت ال وود الوورقو التش وااعي االترليمووي

نلووام

التجدال احامعي جيل عليرا احستعانة بقانون اإلجااكات اح اتية 26ر
ر و و  )40ل وورة 2002م) اه ووو الق ووانون اإلجاات ووي ا م

 )13سرة 1994م) اكللي انون املاا عات االترايل املودن

إجو وااكات التقاض ووي اا ووترد علي ووه ووانون اإلجو وااكات احراتي ووة

27

وواحت

كاتة.ايفوولا كووان موون اللووااري معاحووة هوولا املوضوووا اإن ح نقووق عروود مصوواو ات القووانون اإلداري بووي ا تلو الدراسووة بشووضي ضووااري
احعتماد عل يلي القوان اإلجااتية

يرلي إجااكافا املتعلقة بالتحقيت التجداء.

ايضمن أمهية اللمانات القانونية أاراك التحقيت التوجداء
باللعن بعل ن التحقيت

سو مة التحقيوت ا اوارد بالر وعة لل امعوة اكوللي بالر وعة للموته

الة ذبااز يلي اللمانات مما جيل عل حان التحقيت التجداء

موور الاااووة للمحووال إر التحقيووت موون أعلوواك هيمووة التوودرام ام وواعداه ملمارسووة قووه
املته عدم إهدار قو ه املضت عة .ايو ي احللر

التم ي حبقه

قوه

احامعات اليمرية احلا الشداد االو ااة
لووة اللوومانات املضاولووة انونووا  .اعلو

ممارستها.

المطلب الثاني -ضمانة المحال إلى التحقيق في الدفاع عن نفسو:
الفرع األول -حق الدفاع أصالة:
جل ة التحقيت ا ار عرد لور علو هيمة التدرام أا العلو امل اعد امل تهدف بالتحقيت التجداء براك علو إشوعارد بواإلع ن
دبوعد امضان التحقيتخ ابعد ت حملا التحقيت اأ ل املعلومات الش صية من عي حرة التحقيت او اه رتيم الل رة عل واار اإل الوة
25

 القرار الجمهوري رقم ( )32لسنة 2007م ,بشأن الالئحة التنفٌذٌة ,مصدر سابق. -26القرار الجمهوري بالقانون رقم ( ) 13بشأن اإلجراءات الجزائٌة ,مجموعة التشرٌعات الٌمنٌة المتعلقة بوظٌفة النٌابة العامة ,مصدر
سابق.
 -27قانون المرافعات والتنفٌذ المدنً رقم ( ,)40لسنة (2002م),صدر سابق.
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ضمبنبت التحقيق التأديبي وإجراءاتهب ألعضبء هيئة التدريس ومسبعديهم ببلجبمعبت اليمنية وفق أحكبم القبنىن رقم
( )81لسنة (8991م)

انوا امل الاة املر وبة إليهخ ايرعيهه إر قه
إليووه أم واا

الد اا عن نا ه

علي مهدي العلوي بارحمو

مواجهة ما ن ل إليه من افام .ايعترب مواجهة املته بالته املر وبة

هااووة ا مهيووة امل مووا لل رووة التحقيووت الووو يوورو عليووه الل ووات اا نلمووة ا واا ة هبوودف سبضو املووته موون الوود اا عوون نا ووه

امواجهته بالته املر وبة إليه.
ا هوولا مووا كال وه الدسووتور اليم و

28

التحقيت االدعوق أمام يي احاك ا قا

أ ضووام املووادة ر و  )49الووز ضوومر  " :ووت الوود اا أاووالة أا اكالووة مضاووول

يووي ماا ووي

ضام القانون ،ايضاي الدالة العون القلاتي لغت القادران ا قا للقانون".

اكوللي كالو املووادة ر و  )85الاقواة ب)موون ال تحووة الترايلاووة 29لقوانون احامعووات اليمريووة يتووو ا لعلوو هيمووة التوودرام أا العلووو
امل اعد احال لتحقيوت كا وة اللومانات الوز يضالهوا القووان الرا ولة و ل وتة التحقيوت .ايعود ضومانات الود اا جوهااوة كالتهوا بامتيواز
ااا ال تحة ا ااة بترايل انون احامعات اليمرية .اإر جانل ذلي كاي اار رتيم الوزراك 30بشجن حتحة اح اكات امل الاوات وت
املته دب الاة يجداعية الد اا عن نا ه كتابة أا شااهة كما له احلت

أن اوكي من سيتور الد اا عره.

الفرع الثاني-حق الدفاع بالوكالة:
ادبووا إن التحقيووت التووجداء

امل الاووات التجداعيووة شووضي موون أشووضال ا صووومة القانونيووة اتللوول أن اضووون التوكيووي لتمايووي علووو هيمووة

التوودرام أا العلووو امل وواعد ا ووت مووا لو بوه املوواد ال ووابقة أاروواك التحقيووت متوا ووت اأ ضووام نلووام الوكالووة

ا صووومة الوواردة

ووانون

املاا عات االترايل املدن ر  )40ل ورة 2002م) الرا ول ايعدا يوه نوو عل موي مااعواة موا اورو عليوه وانون احامواة ااملوادة ""125
من هلا القانون اقعي اكي عن ا ص احامون اا زااج اا ارب ا ا اهار إر الدرجوة الاابعوة اياعو الوكالوة بصوي رمسوي معتمود أا
بقاار املوكي أمام احضمة إذا كان اضاا اااع ذلي
الوكالة العامة
الصاة

حملا احل ة 31).ايعترب الوكالة هرا اكالة ااوة با صوومة اهولا موا ديي هوا عون

التصا ات املدنية.اح جيوز لل رة التحقيت التجداء اعتماد أي يوكيوي ح يتووا ا يوه يلوي الشواايخا

الوة ذباازهوا يرتاوي

الوكالة من هت احامي ااتيل عليها اد ت الد اا ابل ن اإلجااكات الوكالة ا ااة من واعد الرلام العوام

ااحاكمة جيوز التم ي بعل ن الصاة

التحقيوت

ما لة من ماا ي التحقيت ااحاكمة .أما احامي املراب جيل أن اضون لداه يا يو من نقابوة

احووام اليمريو لضووي اووتمضن موون سبايووي موكلووة .32االوكالووة لغووتد

هوولا املقووام جيوول أن يضووون

وودق الامووات احووددة صوااخ االدرجووة

الاابعة يرصاف عل مز ا ارب اا اهار اهي شعضة ااسعة ما اهمرا هرا إاعات ع ة الوكيي باملوكي عل حرة التحقيت إاعات الوكالة
احلا بشاي أن حيلا احامي أا الوكيي القاال اكالة رمسية ح قة من احضمة لقيام الصاة القانونية يع موضووعات انلواق التوكيوي
ي جيل أن اتمتي الوكيي بضي ما هي قوق إجااتية للموكي ضمرها القانون ليتمضن من يجداة مهمته بضي جناحخ ما ح جيوز للوكيي
لل رد احقت ما يرو الوكالة عل زبواله بللي احلت.

 -28الدستور الٌمنً ,مجموعة التشرٌعات الٌمنٌة المتعلقة بوظٌفة النٌابة العامة ,مصدر سابق.
29
 المادة رقم ()43الفقرة رقم ( )5من القرار الجمهوري رقم ( )32لسنة 2007م ,مصدر سابق.30
 الجرٌدة الرسمٌة العدد رقم ( ,)8مصدر سابق.31
 المادة رقم( )117من القانون رقم ( )40لسنة 2002م بشان المرافعات والتنفٌذ المدنً ,مصدر سابق.32
 المادة رقم ( )36من القانون رقم ( )31لسنة 1999م  ,بشأن مهنة المحاماة  ,منشور فً الجرٌدة الرسمٌة  ,العدد رقم ( ,)1/12لسنة 1999م.مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 90يونيو/حزيران - 8902المجمد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين
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ضمبنبت التحقيق التأديبي وإجراءاتهب ألعضبء هيئة التدريس ومسبعديهم ببلجبمعبت اليمنية وفق أحكبم القبنىن رقم
( )81لسنة (8991م)

علي مهدي العلوي بارحمو

ااتلو جليووا موون امووي الرصووو

القانونيووة سووابقة الوولكا إهنووا يؤكوود موودق ووا املشوواا اليمو علو ضوواارة ا وتام قووق الوود اا،

باعتعارها ضمانات جوهااة للمته

ما لة التحقيت؛ اذلي ليتمضن من الد اا عن نا ه ش صيا أا بالوكالة بضي الوساتي املشوااعة

انونا ،املقصود بتلي اللمانات احوهااة ايو ت اح ممران للمته باعتعارها قوق أايلة من قو ه العامة.
امن مقتليات ت الد اا مر املته الو

الضا إلعداد د اعه ،اأن اضون له احلت

الد اا عن نا ه شااهة أا كتابوة إذ لوه أن

اقدم ملكاة بد اعه ااا ت هبا امل تردات املؤادة لد اعه.33
اللمته

ت إنضار ما ن ل إليه من افام املا اضن ب وك نية ،اله إن اد ي بعدم احة التحقيت الولي أجواي معوه الوه وت اللعون
حملا التحقيت.

أي ذباازات لة ب الرلام العام أاراك التحقيت االالل ب اعايه

كما اعد من مقتليات وت الود اا إح ا وجل علوو هيموة التودرام أا م واعدد عون أ والوه هوت الصوحيحة
كما ح جيوز ربلياه اليم لتقااا احلقيقة

34

معوا د اعوه عون نا وه،

إلاعات أا ناي امل الاوة باعتعوار إن التحقيوت التوجداء اامل الاوات ا واب إر التحقيوت احرواتي

ااحادية الز ح جيوز اعتماد اليم كلااقة من اق اإلاعات أا الراي
1994م) بشجن اإلجااكات اح اتية اليم عل

التحقيت .ي نو القاار احمهووري بالقوانون ر و  )13ل ورة

ح جيوز ربليق املوته اليمو الشواعية اح إجعوارد علو اإلجابوة اح اعتورب امتراعوه عرهوا

اارة عل اعوت التهمة ضددخ كما ح جيوز التحااي أا است دام العرق أا اللغ بجي اسيلة من اسواتي اإلهوااك أا اإلكوااد حلملوه علو
احعتاف)35اإن ما ذهل إليها املشاا احراتي من يقري

لة من اللمانات أاراك التحقيوت احرواتي مولهل مو وت مموا اتوجول علو حروة
الاتها العل ن.

التحقيت التجداء التقيد هبا أاراك إجااكات التحقيت ااتيل عل

اأالا من متللعات ت الد اا سبض املته احمامية من ممارسة كا ة اللومانات ااحلقووق اإلجااتيوة ااملوضووعية موادام يفوا اولة بالو واتي
حمي التحقيت  .ااتيل عل اإل و ل حبوت الود اا أا احنتقوا

مروه صوور

التحقيوت مموا اوؤدق إر بل نوه ابلو ن موا اتيول عليوه مون

ج اك استرادا إر ت الد اا .
المطلب الثاني -ضمانات االطالع على محاضر التحقيق وتصويرىا وطلب استكمال التحقيق:
الفرع األول -حق االطالع على محاضر التحقيق وتصويرىا:
من اللمانات ا ساسية ت علو هيمة التدرام أا م اعدد املته دب الاة يجداعية اح ا عل حماضوا التحقيوت اكا وة أاراق ملوق
التحقيت التجداء ايصوااها.
اتوا ا نو معاشا
الضات من احامعات

ال تحة الترايلاة لقانون احامعات اليمرية ول يلي اللمانة ا ساسية االز زبي مرها أنلمة التجدال
العا خ إح إن ال تحة الترايلاة لقانون احامعات اليمرية

أ ضام املوادة ر و  )85الاقواة ب) برصوها الشوامي

املضاووول بضووي اللوومانات الوومن ذلووي احلووت  .اإر جانوول ذلووي الق واار الوووزاري ر و  )27سوورة
ااح اكات للمو ا

د كاي ااا ة اح ا عل التحقيقات احاراة اعل

1998م) بشووجن حتحووة امل الاووات

يي ا اراق املتعلقة هبا اللمو ق احوال إر التحقيوت عرود

 -33د .عبد الفتاح حسن ,التأدٌب فً الوظٌفة العامة ،القاهرة 1964,م ،.ص .241
 -34د .عبد الفتاح عبد الحلٌم عبد البر ,الضمانات التأدٌبٌة فً الوظٌفة العامة دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،القاهرة1986 ،م  ،ص
 303وما بعدها.
35
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علي مهدي العلوي بارحمو

احنتهاك أن اج ل اورة مرهاخ 36ا استرادا إر ااتها احسراداة اهلا موا ارعغوي اعتعوارد ضومانة يرليميوة أكيودة لتووا ا ضومان احلوت لعلوو
هيمة التدرام أا العلو امل اعد احال إر التحقيت

يي ا اراق املتعلقة به اله احلت عرد احنتهاك

اح ا عل ملق التحقيت اعل

أن اج ل اور من ملق التحقيت .اكاي ذلي احلت للمحامي املوكي عن احال إر التحقيت.

37

ادبا إن ملق التحقيت هو املاجعية الامسية دبا يه من حماضا التحقيت التجداء اأدلة اإلاعات االراي إذا اجدت االللعات ااحعتاضوات
الضتابيوة االشوواهية علو ا وت ف أنواعهووا ماعتووة

احاضواخ اياييوول احاضووا اكا ووة حمتواوات امللووق جيوول يا يمهوا يووا ي ي ل وولي ايوواراس

يقدديها لل رة التحقيت .هرا نورد املربرات ملا ادعي احال ار التحقيت احماميه اح ا ااحلصول عل اور مرها لألسعاب التالية:
 -1ح ا تليي علو هيموة التودرام أا العلوو امل واعد احوال إر التحقيوت ش صويا أا ممالوه القانون احواميخ أا الوكيوي القااول ) مون ياييول
د اعه ما اللي عل ملق التحقيت احمتواايه.
 -2احسووتدحل بووجي ار ووة أا مووا اردت موون م ووتردات امت يوايقه وا

احاضووا إلاعووات لعايووه أا د اعووه أا اعتاضووايه أا اللعووون

ما لووة

التحقيت أا احاكمة.
 -3ضمان ماا عة إجااكات التحقيت اس مته.
 -4إمضانية اللعن بالت ااا

أي م ترد هت احي أا اشي

ي اااد ديضن أن اضون دلي ضدد.

 -5إمضانية ا تمال ااسترتاج ما ديضن أن يصي إليه نتات التحقيت التجداء.
اناق أنه ا ت اآللية التالية سبضن حرة التحقيت علو هيمة التدرام أا م اعدد احال إر التحقيت من اح ا عل ملق التحقيت أا
يصووواا حمتواايووه أا مووا حيتاجهووا موون أاراق اقوودم لوول إر رتوويم حرووة التحقيووت حموودد

لعووه مووا حيتاجووه .ا كووي ا ووال جيوووز لل رووة

التحقيوت ر ووب الللول بتصووواا أي أاراق مون ملووق التحقيوت ديضوون أن اوؤاا علو إجوااكات التحقيووت اااعو
بووالقعول أا الووا بخ ا

واار حروة التحقيووت

احلووا

الووة ر ووب الللوول ديضوون لعلووو هيمووة التوودرام أا العلووو امل وواعد احووال إر التحقيووت أن اووتلل مرووه أمووام رتوويم

احامعووة و ل موودة سووععة أاووام موون يوواراس الووا ب .ااقوودم الووتلل كتابووة حموودد ا سووعاب إر رتوويم احامعووةخ اموون ووت رتوويم احامعووة عووول
الللوول مووي أ وول رأي حرووة التحقيووت
ا ق

قه

الللوول االتوجيووه بترايوولد موون عووي حرووة التحقيووت .الووه أن اوا ب الللوول .اإذا سووض عوون الووتلل

التلل .

الفرع الثاني -حق طلب استكمال التحقيق:
ضمن اار رتيم الوزراك بشجن حتحة امل الاات ااح اكات احلت للمو ق احال للتحقيت بتقود

لول م وعل

اسوتضمال التحقيوت

أي ما لووة موون ماا ووي التحقيووت 38ابووللي ربقووت ضوومانة أكيوودة لعلووو هيمووة التوودرام أا العلووو امل وواعد امل ووتهدف بووالتحقيت موون و ل
ا عه عل ملق ال تحقيت د اتع له أن هراك نقو
يت وعل أاوارد

إدانتوه بامل الاوة اهوو بواي مرهوا

إجوااكات التحقيوت ود اوؤدي بالت هيوي اعودم الوضووح ي إجوااك مون إجااكايوه
يرهووا

ول اجهوة نلواد أا أن لداوه أدلوة ناوي جداودة اوتمضن مون احسوتعانة هبوا

ل وعل مقعووول ماووي م وتردات لووو وودمها لل رووة التحقيووت لغووت اواق التحقيووت لصوواحلهخأا شووهود ناووي لووو مسعووته حرووة التحقيووت لواوول إر
36

 المادة رقم ( ,)43الفقرة ( ,)2من قرار مجلس الوزراء بشأن الئحة الجزاءات والمخالفات ,مصدر سابق.37
 المادة رقم (,,)51من القانون رقم ( )31لسنة 1999م  ,بشأن مهنة المحاماة  ,مصدر سابق.38
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راعة بعدم احة ما ن ل إليه
ا

يرلي

اار اإل الةخ أا أن لداوه موا ااعو أن هرواك ي ااوا

الرلام التجداء لل امعات اليمرية يفلد اللمانة .ا ما نااد

علي مهدي العلوي بارحمو

م وترد مت احسوتدحل بوه ضودد .يو

جنود أي

ذلي ان يضون اآللية التالية املتععة:

اقدم الللل من امل تهدف بالتحقيت باسوتضمال التحقيوت أا إعوادة بعوب إجااكايوه إر رتويم حروة التحقيوت عوي أن يت ول واار بو ه ق
التحقيووت ما ووت بووه أسووعاب امووربرات الللوول ا إذا علو الللوول اعوواد ووت التحقيووتخ اان ر ووب الللوول اووت الووتلل أمووام رتوويم احامعووة عوورب
اإلدارة القانونية لل امعة .إما إذا أهلت التحقيت جيل أن اقدم الللل إر رتيم احامعة اإذا عي الللل اوجه باستضمال التحقيتخ أما إذا
ر ب الللل جيوز ملقدم الللل التم ي به أمام الم التجدال إذا له ما اربرد.
المبحث الثالث -ضمانات منع المحقق وجوبا وجوازا من التحقيق التأديبي:
م هلا املعح إر مللع  :املللل ا ال أ ق يه أمام املري الوجويب علاك حرة التحقيت التجداء ا أسعابه اإجااكايه .
ااملللل الاان ول املري أحوازي اإجااكايه.
المطلب األول  -المنع الوجوبي والجواري ألعضاء لجنة التحقيق التأديبي و أسبابو وإجراءاتو:
الفرع األول -ماىية المنع الوجوبي والجواري.
ارل انون احامعات اليمرية اح ال تحة الترايلاة إي أ ضام ااة بقواعد انونية أا حتحية ااحية حبت علو هيمة التدرام أا
م اعدد

مري أاا من أعلاك حرة التحقيت املضلا بالتحقيت معه

ما ن ل إليه

اار اإل الةخ اهياب ذلي اعترب إهاال جوهاي

اذبهيي ب دق اللمانات ا ساسية للمحال إر التحقيت.
الللي إن ضمانة عدم احنياز احقت ي سعل ضمانة جوهااة الو ارو عليها القانون39اهولا موا جيول أن ارلعوت علو علوو هيموة
التدرام ام اعداه

ما لة التحقيت.

اديضر يعااق املري من التحقيت مي علو هيمة التدرام أا م اعدد بجنه" :ضمانة انونية يضاي ربييود احقوت مون ممارسوة التحقيوت موي
احال إر التحقيت دب الاة يجداعية إذا يو ا سعل معقول اشي معه اححنياز لللاف اآل ا".
ااملري نوعان :اجويبخ اجوازي .املري الوجويب" :اضون القاضي اا علو الريابة ممروعا من نلا الدعوق ا صومة) اجيل عليوه الترحوي
عوون نلاهووا موون يلقوواك نا ووه الووو اللعووه ا صوووم" 40.اعلو أسوواس ذلووي ديضوون أن نعوواف ذلووي املرووي بجنووه:استشووعار علووو حرووة التحقووت
باحلاج

ممارسته التحقيت لوجود سوعل اوؤاا عليوه

اححنيواز

ود ا صووم االلول مون يلقواك نا وه الترحوي مون علوواة حروة التحقيوت

بللل وعي اقدمه إر رتيم احامعة.
أما املري أحوازي :هو مري اقدرد رتيم احامعة براك عل

لل ا د ا صوم اعاف بالاد) إذا يووا ا سوعل معقوول بعودم يواد احقوت ا

اللل ربييدد من حرة التحقيت وعيا .اعل الاه من إن انون احامعات اليمرية

41

د أسورد إر ال تحوة الترايلاوة لورام القوانون بيوان

39

 محمد رشوان  ,وأبرهٌم عباس ,اإلجراءات التأدٌبٌة للعاملٌن بالحكومة والقطاع العام  ,القاهرة ,1970 ,ص.2540
 المادة رقم( ,)128من قانون المرافعات والتنفٌذ المدنً ,مصدر سابق.41
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ا ضام املتعلقة باإل الة إر التحقيت اإجااكات التحقيت اضمانايه .ان

ا إن ال تحة الترايلاة لقانون احامعات اليمرية

حرة التحقيت مي العلو احال إر التحقيت عل أن يو ا له كا ة اللمانات الز يضالها القوان الرا لة
الرو من القواعد ا ااة ااملل مة

علي مهدي العلوي بارحمو

سياق اللمانات املضاولة للمته ال

مة إجااكات التحقيت لوضعها

42

ل تة التحقيتخ ااعترب ذلي
مجمن من العل ن.

ا رأاوي الش صووي أن املرووي الوجووويب ي موون أعلوواك حرووة التحقيووت ضوومانة جوهااووة لعلووو هيمووة التوودرام أا م وواعدد
مضاولةخ االترحي ااجل عل علو حرة التحقيت أاراك إجااكات التحقيوت إذا اجود موا اوربرد وت اان اوجود لوه نوو
الرلام التجداء

لوول الوواد
أنلموة الووات

احامعات اليمرية .ايوا قا اماك جاكت به أ ضام العاب الاابي " يما ديتري عل القلواة اأعلواك الريابوة العاموة الرلوا يوه

ا اامته " ا ااة ما ارد
ر

د أل م

الاصول الا اة من أ ضام العاب الاابي املرل يفلد اللمانة بشضي عام

 )40ل رة 2002م) ايعدا يه بالقانون ر

 )2ل رة

انون املاا عات االترايل املدن

2010م)خ اكللي ا ت ما جاك هبا املشاا احرواتي اليمو مون أ ضوام

القواار احمهوووري بالقوانون ر و  )13ل ورة  )1994بشووجن اإلجوااكات اح اتيووة باعتعارهووا مون واعوود الرلوام العووام الوز يتللوول ا وول
بج ضامه ووا أار وواك التحقي ووت الت ووجداءخ ان وواق مم ووا اتوج وول بلورف ووا
ا تصاا وواف القانوني ووة االترليمي ووة

43

يعليم ووات ي وورل أجااكف ووا م وون ع ووي رؤس وواك احامع و وات اليمري ووة حبض و و

ووي هي وواب حتح ووة امل الا ووات ااحو و اكات ا اا ووة بجعل وواك هيم ووة الت وودرام اايفيم ووة امل وواعدة

احامعات اليمرية.
ا مهية ا سعاب املوجعة لأل ل بتلي اللمانات
علاك الريابة العامة ا مجموري اللع

القلاتي من اا ي احلال ا عيعة اح تصااات ااملهام املايعلة

احراتي استرادا إر أ ضام العاب الاال ا ا
الاصي ا ال اإل ضام االقواعود العاموة
الريابة العامة

التحقيت باحاات الوا عة

ماا ي التحقيت ا ااة باحمتراا الوجوويب ااحمترواا أحووازي الواد) اإجااكايوه

بالتحقيت مون الضتواب الاوان

موا اتعلوت بواإلجااكات ال وابقة علو احاكموة ا ااوة

التحقيوتخ ابالولات نوو وانون اإلجوااكات اح اتيوة الرا ول علو
نلاق ا تصا

ا اي ب جااكات التحقيت
اتحودد ا تصوا

أعلواك

دااتاهوا) 44.اإر جانول ذلوي جواكت ا ضوام

احاك الز اعملوون

املضونة للاصول اإل دق عشا من العاب الاال من نام القانون 45.االز يعض ها

ملموهنا ضمانات أكيدة للمته ااجمل عليه

بشضي مت ااي أارواك ما لوة التحقيوت أالواوة التم وي هبوا ي وعت ما لوة احاكموة مون املرلوت ا راح ااومي القوانون ااجعوة التلعيوت
ما لة التحقيت مي احال إر التحقيت من أعلاك هيمة التدرام ام اعداه

ي هياب ل تحة اح اكات اامل الاات

احامعات

اليمرية.
اربقيقا لتلي اللمانات قد مرح حتحوة امل الاوات ااحو اكات للموو ا ا وت وانون ا دموة املدنيوة اليمو خ ا باعتعارهوا حتحوة
يرليمية اسوراداة ااجعوة التلعيوت يغلوي الورقو التشوااعي

ال تحوة الترايلاوة لقوانون احامعوات اليمريوة االلووات الدا ليوة

بووالتحقيت م ووي أعل وواك هيم ووة الت وودرام ام وواعداه خ اال ووز نص و عل و احل ووت

موا اتعلوت

يق وود " ل وول م ووعل باس ووتععاد أي م وون املضلا و

بالتحقيت اعل ال للة امل تصة إجابة لعه ااضون ذلي ملاة اا دة ق  ، 46اجيوز إجابة لعة ملاة اانية إذا ا ترع ال للة امل تصة
42

 المادة رقم ( )85الفقرة (ب) ,من الالئحة التنفٌذٌة لقانون الجامعات الٌمنٌة ,مصدر سابق.43
 المادة رقم ( , )109المصدر السابق.44
 المادة رقم ( )115من قانون اإلجراءات الجزائٌة الٌمنً ,مصدر سابق.45
 المواد من ( )230 -116من قانون اإلجراءات الجزائٌة الٌمنً ,مصدر سابق.46
 المادة رقم ( )43الفقرة رقم ( ,)1من الئحة الجزاءات والمخالفات .مصدر سابق.مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 90يونيو/حزيران - 8902المجمد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

555

ضمبنبت التحقيق التأديبي وإجراءاتهب ألعضبء هيئة التدريس ومسبعديهم ببلجبمعبت اليمنية وفق أحكبم القبنىن رقم
( )81لسنة (8991م)

با سووعاب" ا هوولد احلالووة اصووع
دي وارس قووه

يقوود

علي مهدي العلوي بارحمو

ووت يرليمووي موجوول التلعيووت علو أعلوواك حرووة التحقيووت الترحووي .اللعلووو احووال إر التحقيووت أن
ووي هيوواب حتحووة امل الاووات ااح و اكات ا ااووة

لوول باحمتروواا أح ووازي الوواد) موون التحقيووت معووه.اذلي

بجعلاك هيمة التودرام ام واعداه  .ا يو إن يلوي ال تحوة ربودد ا سوعاب املوجعوة حلوالز الترحوي االواد اإمنوا اكتاو بتوو ت وت
لوول احسووتععاد اهووو مووا اع و

الوواد) موون علووواة حرووة التحقيووت .ا ياسووا عل و ا سووعاب ال وواردة

ايعدا يووه 47.انلواا ملووا اعانيووه الرلووام التووجداء

احامعووات اليمريووة موون اغواات انونيووة انقووو يرليمووي

ووانون املاا عووات االترايوول املوودن
اللووات الترايلاووة االدا ليووة

ا ااة ما اتعلت باللومانات علو اجوه ا صوو حبود مون احسوتراد علو الرصوو العاموة كموا مت اإلشوارة

معوا هولد الدراسوة.

ديضرو أن أبوواز ا سووعاب املوجعووة لتلووي احلووالت كلوومانات ل و مة التحقيووت التووجداء مووي علووو هيمووة التوودرام أا م وواعدد موون اجهووة
نلاي ياسوا علو يلوي ا ضوام القانونيوة لاعاليتهوا اإالواح اموي أسوعاب اإجوااكات يلوي اللومانات احنوددها كوي موا ديضون أن
نقق أمامه عل الرحو اآليت.
ألفرع الثاني -األسباب الموجبة لالمتناع الوجوبي في مرحلة التحقيق التأديبي:
جيول علو أي موون أعلووا حرووة التحقيووت التووجداء املضلاووة بقواار مون رتوويم احامعووة أن اترحو موون علووواة حرووة التحقيووت اجوبيووا إذا
يوا ات إ دق احلاحت التالية:
 -1إذا كان ااعا أا اهاا للعلو احال إر التحقيت التجداء إر الدرجة الاابعة.
 -2إذا كان ااعا أا اهاا ي متلار من امل الاة موضوا التحقيت إر الدرجة الاابعة.
 -3إذا كان ااعا أا اهاا حامي أا اكي

د أ ااف امل الاة موضوا التحقيت إر

الدرجة الاابعة.
 -4إذا كان له أا ل اجته أا
ل اجه احال إر التحقيت أا
 -5إذا كان اكي

د أاحدد أا أ د أبواه صومة اتمة مي احال إر التحقيت أا
د أاحدد أا ا د أبواه.

د أ ااف امل الاة

أعماله ا ااةخ أا مما انونيا له

اعل علوو حروة التحقيوت إذا يووا ات الوة مون احلواحت املولكور أا موا
ربو

أي نشاي اا معام ت أي كان نوعها.
ضمهوا الترحوي عون علوواته

حروة التحقيوت التوجداء

الووة استشووعارد بوواحلاج عووي معاشوواة إجوااكات التحقيووت عليووه أن اللوول موون رتوويم احامعووة كتابيووا معيروا اجووه الترحووي إلعااتووه موون

علواة حرة التحقيتخ اعل رتيم احامعة يضليق هتد.
الفرع الثالث -إجراءات المنع الوجوبي:
يضون لية يلي اإلجااكات كما ناق

التلعيت العملي :من ت علو هيمة التدرام أا م اعدد املته دب الاة يجداعية عي أا

أاراك التحقيت التجداء إذا عاف أا عل بتوا ا أي الة من احلاحت امللكورة

علو حرة التحقيت املضلاة بالتحقيت معه أن اللل

مره احمتراا عن التحقيت معه ادااخ ا إذا ر ب له إن اقدم لل إر رتيم احامعة دبري علو حرة التحقيت من التحقيت معه
 -47الباب الرابع ( فً ما ٌمتنع على القضاة وأعضاء النٌابة العامة) ,الفصل األول (االمتناع الوجوبً)  ,المادة رقم (  , )128والفصل الثانً(
االمتناع ألجوازي -الرد) المادة رقم (,)132من قانون المرافعات المدنٌة رقم ( )40لسنة  2002م وتعدٌالته بالقانون رقم ()2لسنة (2010م),
مجموعة التشرٌعات الٌمنٌة المتعلقة بوظٌفة النٌابة العامة ,مصدر سابق.
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علي مهدي العلوي بارحمو

ا ث أاام من علمه بقاار التضليق أامن ياراس علمه بتوا ا أي الة من حلاحت املري الوجويبخ اعل رتيم احامعة بعد التجكد من
احة الللل

ل سععة أاام من ياراس ا عه عل الللل املقدم إليه أن اصدر اار بترحية علو حرة التحقيت اإعااته من

التضليق ايضليق العداي مي مااعاة حرة التحقيت ملا سب من إجااكات سابقة

التحقيت ااتللل إعادفا .ا اار رتيم احامعة با ب

لل املري جيو ملقدم الللل التم ي به أمام الم التجدال .ا إذا عل مقدم لل املري بتوا ا أي الة من احلاحت امللكورة
علو حرة التحقيت اسض

قه

عرها ا ق

ما لة

ذلي الللل ضمانا ملصلحة التحقيت مي عدم جوازاة التم ي هبا

احاكمة.
المطلب الثاني -أسباب المنع ألجوازي(الرد) ألعضاء لجنة التحقيق وإجراءاتو:
الفرع األول  -أسباب المنع ألجوازي(الرد):
اعلو ناووم الووره املتعووي نوواق انووه هووت اإل وواحت املعيرووة
املته دب الاة يجداعية

املللوول ا ال موون هوولا املعحو جيوووز لعلووو هيمووة التوودرام أا م وواعدد

ما لة التحقيت التجداء لل رد علو حرة التحقيت معه

أي الة من احلاحت اآليية:

 -1إذا دث له أا ل اجه صومة مي احقت بعد بدك التحقيت التجداء ما يضن د أ يم ا صومة
بقصد مرعه من احستماار

التحقيت التجداء.

 -2إذا كان ملللقته الز له مرها أبراك أا
ا صومة بقصد مرعه من احستماار

د أاهارد عل عمود الر ل صومة مي احقت بعد بدك التحقيت ما يضن د أ يم
التحقيت التجداء.

 -3إذا كان بيره اب املتلار من امل الاة مودة اادا ةخ أا يلق مره هداة أا ما

ضمها.

اي الة يو ا أي الة من احلاحت امللكورة عل علو حرة التحقيت الترحي عن يضلياه

حرة التحقيت ا ت ا سعاب احددة

الااا الاان من امللل ا ال.
الفرع الثاني -إجراءات المنع ألجوازي (الرد):
 -1جيل عل علو هيمة التدرام أا م اعدد املته دب الاة يجداعية أاراك التحقيت لل رد علو حرة التحقيت معه اذلي بتقد
الاد

ل ا اة أاام من ياراس نشؤ ا صومة الواردة

اوم علمه باحلالة

الاقاة ر

 )3اإح سق

قه

الاقاي
يقد

 )1،2من أسعاب احمتراا أحووازي الواد)خ اي واي ناوم املودة مون
لل الاد دبلي املدة.

 -2اقوودم لوول الوواد مضتوبووا مو ع وا موون مقوودم الللوول ش صوويا أا موون ممالووه القووانون بتوكيووي ووا
املشمول بجسعابه اأدلته القانونية إر رتيم حرة التحقيت اااع

لل

مصوودق موون احضم وة ما ووت بالللوول

حملا التحقيت اعل رتيم حرة التحقيت التجكد من احة الللل

جل ة ااة لل رة التحقيت ات يها مرا شوته موي العلوو امل وتهدف بالللول و ذا ا تروي عليوه الترحوي اااعو

حملوا احل وة ا

عل رتيم الل رة أن اللل من رتيم احامعة يضليق العداي .اإذا ر ب الترحوي عليوه إاعوات العضوم اعلو حروة التحقيوت أن يت ول
اار با ي لل الاد إر رتيم احامعة مشاوا باأاها يهخ ايقار الل رة ا ق إجااكات التحقيت

احلالت .
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 -3ارلووا رتوويم احامعووة
بتضليووق العلووو العووداي

علي مهدي العلوي بارحمو

وول ا تصااووه إر لوول يعووداي علووو حرووة التحقيووت املترحوويخ أا الوواد مووي رأا وي حرووة التحقيووت ااصوودر واار
حرووة التحقيووت أا واارد

لوول الوواد لعلووو حرووة التحقيووتخا

الووة عولووه اضلووق العووداي ا

الووة ر لووه

لللل الاد ح جيوز اللعن يه.
 -4ح جيوز لعلو هيمة التدرام أا العلو امل اعد املته دب الاة يجداعية لل الاد حميي أعلاك حرة التحقيت التجداء.
ما لة التحقيت التجداء.

 -5ح جيوز لعلو هيمة التدرام أا العلو امل اعد املته دب الاة يجداعية لل الاد أكاا من ماي
المبحث الرابع-ضمانات المحال إلى التحقيق الطعن في أدلة اإلثبات و تقديم أدلة النفي:

الرلام التجداء لل امعات اليمرية اره يضارانا كي معح امللول مون هولد الدراسوة مون

ح اوجد أي يرلي انون أا حتحي

وانون اإلجوااكات اح اتيوة علو اجوه

نعي ول أاجه القصور االلعق حناال بقدر اإلمضان من اضوي املعاحوات اهروا ن وتع دبوا ارد

اجه الشعه ب التحقيت احراتي االتحقيت التوجداءخ اكوللي علو وانون اإلاعوات48باعتعوارد القوانون امل وتو باإلاعوات بشوضي

ا صو

عام هبدف سد ما ديضررا

ي عودم يرلوي

الرلوام التوجداء لل امعوات اليمريوة ا وا

واق اإلاعوات االراوي اإجااكافوا

بجعلواك هيموة

التدرام ام اعداه .
ااعاف اإلاعات القانون :بجنه إ امة الدليي أمام احاك باللاق القانونية عل احة اا عة انونية مترازا عليها49.اكللي هو :دليي اقوم
هبدف ربقيت هااة للاصي

مرازعة اايانة ت اقدمه ا صوم أمام القلاك بلااقة ددها القانون.

ديضررا يعااق أدلة اإلاعات أا الراي

50

التحقيت التجداء :هي اموعة من الو اتي املاداة ااملعرواة يضمي بعلها الععب االز ات معا تها

أا احلصول عليها لضشق ع ة املوته بامل الاوة مون

يفوا يوتمضن حروة التحقيوت مون التواوي إر انعوة باعووت التهموة دبون ن وعة إليوهخ

اديضوون أن يضووون أسوواس ووانون لإلدانووة .اا دلووة املاداووة ماووي امل ووتردات االصووور االواوواتت ااملااس و ت االعصوومات اهتهووا ايعوواف با دلووة
ضمهووا ايعوواف با دلووة الرا قووة .ا املووا أن اإلاعووات

الصووامتةخ اا دلووة املعرواووة ماووي احعوتاف اشووهادة الشووهود االت و يي الصووويت امووا

ااجوول علو املوودعي ووا للموودع عليووه ووت الراووي بوورام اللااقووة اهوولد ضوومانات متضا موة موون اوومي القواعوود العامووة للعدالووة .ا هوولا
املعح نقق أمام ضمانات احال إر التحقيت

يقد أدلوة الراوي االلعون

أدلوة اإلاعوات

مللعو خ املللول ا ال :وت اللعون

أدلة اإلاعات .االللل الاان :ضمانات يقد أدلة الراي.
المطلب األول -ضمانات وحقوق الطعن في أدلة اإلثبات.
مت يق ووي هوولا املللوول إر ووااا ا اووة

الاوواا ا ال :نتعوواف علو ضوومانة احوواح

يقااا ا عت ااحستعانة خبعت استشاري .أما الااا الاال  :ت اللعن بالت ااا

شووهود اإلاعووات .االاوواا الاووان :ووت اللعوون

أدلة اإلاعات الضتابية.

الفرع األول -ضمانة الجرح في شهود اإلثبات.
نل و ووانون اإلاعووات أاجووه احوواح
االشهادة

51

ي  اشتي

الشووهادة اهووي ووت

وااف التحقيووت بشووضي مت ووااي .ااشووتي املشوواا اليم و شووااي الشوواهد

احاح االتعداي اإلاعات بلاا الشهادة ا احارح ااملعدل ما اشتي

الشاهد ،اان اضوون احواح دبوا اراوي

48

 الفرار الجمهوري رقم ( )21لسنة 1992م وتعدٌالته بشأن اإلثبات  ,دار الكتب الٌمنٌة لطباعة والنشر ,صنعاء.49
 د .محمد حسن قاسم  ،قانون اإلثبات فً المواد المدنٌة و التجارٌة  ،منشورات الحلبً الحقوقٌة  ،بٌروت  ،لبنان  ،ص .850
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شااي الشاهد االشهادة مي بيان علة احاح ايارخيها 52كما اص احاح

علي مهدي العلوي بارحمو

شهود احاح نه اشتي يه ما اشتي

شهود اإلاعات

أا احدعاك.
أما إذا كان هراك يعار ب الشهود عل جاح ش و موا أا يعدالوه ياعو
االتعداي احارح أار اان كاا املعدل 53.اح اقعي احاح

يوه احواح وت اإن كاوا املعودلون لوه .إذا يعوار احواح

شهادة الشاهد إذا عي ا صو شوهادة الشواهد أي إن احواح جيول ن اضوون

عي أداك الشاهد لشهاديه 54.ا يلي ا سم القانونية هي ااجعة التلعيت اتللل من حرة التحقيت إيعاعها.اديضن التم ي هبا

ما لوة

احاكمة.
الفرع الثاني -حق الطعن في تقرير الخبير واالستعانة بخبير استشاري.
تلوق اجملواحت الوز ي وتع هبوا حروة التحقيوت

ا ربة هي احستشارة الارية

يضووان عقيودفا اا تراعهوا باعووت أا ناوي امل الاوة

التجداعية الز حيتاج إر يقدااها معا ة أا داراة ااة ح يتوا ا لداها ااعترب الش و عتا إذا كان اعتمد

إبوداك رأاوه علو أاوول ريوة

أا علمية م ل هبا من أهي الاون أا العلو إر .55ايعودد ا وربة بتعودد اواحت ا نشولة مون هردسوة ا ول ا واب اهوي مون متللعوات
التحقيت ااحاكمة إذا يللل ذلي

ما لة من ماا ي امل اكلة التجداعية .نل انون اإلاعات اإلجااكات ا ااة با ربة الو إهنا اريعل

با عووال احراتيووة إح إنووه اقتلووي ا وول هبووا

اووال التحقيووت التووجداء ا قووا ايقووداا حرووة التحقيووت .اهرووا احنوون بصوودد احلووت

بووعل ن يقااووا ا عووت إذا جوواك ووالق لألسووم القانونيووة الوواردة
للمحال املته التم ي بالعل ن
اار جانل ذلي جند
واحت امووا اهمروا هرووا

ووانون اإلاعووات اهووي ضوومانة مضاولووة

التم ووي

ماا ووي امل وواكلة التجداعيووة ديضوون

ما لة التحقيت.

انون اإلجااكات اح اتية جعي ا ربة

ما لة التحقيوت يو اعتربهوا املشواا احرواتي اليمو ااجعوة

عودة

هوولا املقوام ووالز اهووي :ربداود احلالووة الرا وية للمحووال إر التحقيووت عرودما ااووور شووي وول دريووه علو إدراك

ماهية أ عاله اإرادفا عرد اريضابه لل م الاة .اكللي ربداد احلالة الرا ية ااح مانية لشاهد يرما ااور شوي علو دريوه علو املشواهدة
لأل داث املايعلة بشهاديه للم الاة56.اهلا ما جيل عل حرة التحقيت التقيد هبا امااعافا كلمانات للمحال إر التحقيت من أعلاك
هيمووة التوودرام أا م وواعداه  .اإر جانوول ذلووي وود يووربز وواحت أ وواق متعلقووة بالرشووا أا اسووت دام الوربام الا ميووة اهتهووا عوورب اسوواتي
احيصال ماي ايفوايق الرقالة اأجه ة الضومعيويا اما
احستعانة خبعت استشاري

57

ا ااع ما خيالق ما جاك

ضمها جند إنه من ت امل تهدف بالتحقيت معه احعتا

عل يقااوا ا عوت أا

يقااا ا عت اللي انتدبته حرة التحقيت.

اكللي مر اضمن القانون ذايه وت لول رد ا عوت 58بورام اللااقوة الوز اواد هبوا علوو حروة التحقيوت كموا أاردنواد خأا القاضوي ا وت
القانون.

51
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علي مهدي العلوي بارحمو

الفرع الثالث-حق الطعن بالتزوير في أدلة اإلثبات الكتابية.
دعوق الت ااا مضاولة لضي ا صوم

القانون اليم  .اهي نوعان ا ال دعوق أالية يا ي عي ر وي دعووق موضووعية م وتقلة بصودد

الوودليي الضتووايب شووية التم ووي بووه ا إن ح اضووون

دعوووق الت ااووا ا اوولية موضوووا هووت الت ااووا صوااخ ا ذلووي مووا ديي هووا عوون دعوووق

الت ااا الااعية اهي الااا الاان الز يا ي أاراك ست الد عوق الز اتم ي يها ا ص بال رد امللعون يه بالت اااخ اهلا ارلعت عل كا ة
دعااق الت ااا كي أنواا املرازعات.
ح اوجد أي يرلي يفلا احلت

الرلام التجداء لل امعات اليمرية .أما انون اإلجااكات اح اتية أعل احلت للريابة العامة اساتا

ا صوم ا ي الة كان عليها الدعوق أن العروا بالت ااا
كتاب احضمة املرلورة أمامها الدعوق اجيل أن يع

أي ار ه من أاراق القلية مقدمة يهاخ59حيصي اللعن

يه الور ة امللعون يها بالت ااا ا ا دلة عل ي اااد60.امن

ل

ل الرصو

اتل أن دعوق الت ااا الااعية يا ي أمام احضمة .اال ؤال اللي اربز هرا كيق لعلو هيمة التدرام أا العلو امل اعد احال إر
التحقيت أن ديارس قه
عقيدفا
املضاولة

اللعن بالت ااا

أي حمار كتايب اشي

عدم احته مت يقدديه أمام حرة التحقيت ديضرها ن يؤسم عليه

التواية ب الته إر اجمللم التجداء لل امعة؟ ايضمن اإلجابة عل ذلي الت اؤل من
ال تحة الترايلاة لقانون احامعات اليمرية .اااتقا نلام التجدال ا ا

ل احستراد عل يلي اللمانة

بجعلاك هيمة التدرام ام اعداه إر أنه

حيدد اآللية لترلي ذلي احلت الدستوري االقانون اهلا ح الار به اح جيوز إهدار قه ب عل ذلي الرقو الترليمي اب مضانه
ي يها أمام هيمة احلض  .اعل ذك ا ساس القانون ديضن لعلو هيمة التدرام أا العلو امل اعد احّقت معه أن العن بالت ااا أمام

حرة التحقيت ا ت اآللية اإلجااتية املقت ة من اجهة نلاي عل الرحو التاب:
أوال -يقوودم ع االووة اللعوون بووالت ااا

أي حمووار كتووايب إر حرووة التحقيووت باعتعارهووا سووللة ولووة بووالتحقيت التووجداء احيوودد نوووا امل ووترد

امللعوون يووه ايارخيووه اأسوعاب اللعوون موضووحا عودم اووحته اما ووت بوه أي حمووارات للملوواهاة مو وي عليووه ش صوويا أا مون اكيلووه القووانون
زبول له الوكالة اللعن بالت ااا

ل ا اة أاام مون ا عوه علو امل وترد موضووا اللعون بوالت ااا اإح سوق

قوه

التم وي بوالت ااا

أمام حرة التحقيت.
ثانيا -عل حرة التحقيت يداان عاالة اللعون

حملوا التحقيوت ايروا

اللعون ايقودر مودق أمهيتوه اع توه دبوا ن ول إر املوته مون

الاووة و ذا يعو يفووا إن امل و ترد الوودليي الو يوود اوواج اإلدانووة عليهووا أن يقووار إ التووه إر امل توورب احروواتي و حووو احووارات لتحقيقووه
ا حصه ريا ذا اع ي اااد يقار إ الته إر الريابة العامة ما ت بتقااا ا ربة ايقوار ر وي يواوية إر رتويم احامعوة بو وق التحقيوت مؤ توا
ت ات الاصي

دعوق الت ااا الااعية من عي احضمة.

59

 المادة رقم ( ,)258من قانون اإلجراءات الجزائٌة ,مصدر السابق.60
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ثالثااا -ا إذا يعو لل رووة التحقيووت أن اللعوون بووالت ااا

م ووترد لوويم هووو الوودليي الو يوود

علي مهدي العلوي بارحمو

إاعووات امل الاووة علو اللوواعن بووالت ااا الوون

اضوون لوه أاوا كعوت ديضوون أن اتيول عليوه يو يوق إجوااكات التحقيووت التوجداء اهرواك مون ا دلوة ا وواق عليهوا ازبواذ ناوم اإلجوااكات
العرد الاان اي تما

إجااكات التحقيت.

رابعا -ا إذا جاك يقااا ا ربة بصحة امل ترد اعدم اجود أي ي ااا يه عليها إاعات يلي الرتي ة
اللعن بالت ااا ايج ل

احعتعار ذلي التصاف

يوايافا إر رتيم احامعة بعد استضمال التحقيت.

اإ اح جنه ديضن أن اضون موضوا اللعن بالت ااا عل كا ة احارات الز دم
م ترد بعيرة من يلي امل تردات ااشتي

حملا التحقيت ايت ل واار بوا ب

التحقيت من ا صوم قد ارصل الت ااا عل

امل ترد امللعون عليه أن اضون متلمن ا اتي يؤاا عل عقيدة حرة التحقيت.

المطلب الثاني -ضمانات المحال إلى التحقيق االعتراض على أدلة اإلثبات وتقديم أدلة النفي:
مت يق ي هلا املللل إر اع خ الااا ا ال حيتوي عل
الاان ول قه

ت احال إر التحقيت

مرا شة شهود اإلاعات ايقد شهود الراي .االااا

يقد أدلة الراي الضتابية.

الفرع األول -حق المحال إلى التحقيق في مناقشة شهود اإلثبات وتقديم شهود النفي وإجراءاتها.
البند األول -حق المحال إلى التحقيق في مناقشة شهود اإلثبات وتقديم شهود النفي.
من لوة اللومانات احلقو يوة لعلوو هيموة التودرام االعلوو امل واعد
التحقيوت لضوي الومن الورباكة مون كوي أا بعووب موا ن ول إليووه

ما لوة التحقيوت أن اقودم أي أدلوة ناوي جوات ة انونوا

ما لوة

واار اإل الوة إر التحقيوت التووجداء ااعود يقود أدلووة الراوي مون ضوومانات

الد اا للمته .
اإلاعوات االراوي

العواب الاالو مون الضتواب الاوان االولي صصوه

ا ي نلو وانون اإلجوااكات اح اتيوة الرا ول القواعود العاموة

للتحقيتخ اكاي لل صوم يقد كا ة أاجه الد اا االللعات احوات ة انونوا إر احقوت

حملوا التحقيوت

اربقيقها

61

ما لوة التحقيوت األ اموه ب اعافوا

اكللي كاي للمته أن ا مي احقت شهودد االلي اعتربان شهود الراي امرا شة شهود اإلاعات

شهادف ضدد 62.امن

هرا اتوجل عل حرة التحقيت التجداء مي علو هيمة التدرام أا العلو امل اعد احال إر التحقيت أن يلعت يلوي اللومانات  .ااحوال
إر التحقيووت ا ووت القاعوودة العامووة

اإلاعووات هووت مل و م ب اعووات ال ورباكة ي و ح إدانووة إح بروواك عل و أدلووة 63ااقووي عوولك اإلاعووات عل و

املوودعيخ 64ا ي و ح جيوووز إاعووات أي اا ع وة يايوول امل وومولية اح اتيووة عل و أي ش و و إح عوون ااووت ا دلووة احووات ة انونووا ابوواإلجااكات
القانونية.

65

تلوي ضومانات أساسوية يتعلوت حبقووق املوته ح جيول ذباازهوا مون عوي حروة التحقيوت اإح ا عو إجوااكات التحقيوت

داتواة

العل ن.
البند الثاني -إجراءات سماع شهود النفي.

-61المادة رقم ( )125من قانون اإلجراءات الجزائٌة ,مصدر سابق.
 -62المادة رقم ( )165من المصدر السابق.
 -63المادة رقم ( )321الفقرة رقم()1من قانون اإلجراءات الجزائٌة النافذ ,مصدر سابق.
 -64الفقرة رقم ( ,)3من المصدر السابق.
 -65المادة رقم ( ,)322المصدر السابق.
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نل املشاا اليم اإلجااكات املتععة االيافا

علي مهدي العلوي بارحمو

احستعانة بضي يلي اللواق أارواك التحقيوت ا ما لوة احاكموة اهوي موا ديضون لل روة

التحقيت إيعاعها انونا اعرد الاتها ديضن أن يضون إجااكافا مشوبة بالعل ن.
مسوواا شووهود اإلاعووات أاحخ ااانيووا عليهووا ان ي وومي شووهود الراووي امرا شووته

جل ووات ربوودد مواعيوودها بق واارات

هنااووة جل ووة

التحقيووت ال ووابقة بعوود أن يج وول املعلومووات الش صووية لضووي شوواهد ايتجكوود موون هواوواف الش صووية اعرووااان سووضره ايوواراس امضووان
املي دخ اا اتاه امضان عمله ا الته احجتماعية ا أر ام هواياه  .يتجكد من اجود أي ع ة لشواهد بوج ااف ا صوومة أا إن
هرواك صووومة أا موودة لضووي يووتمضن مون يقوودااها اا ول هبووا موون عدموهخ اياعتهووا
القانونية للشاهد االشهادة.

حملوا التحقيووت اعليهووا أن يااعوي وويه الشووااي

66

اي وومي حرووة التحقيووت أ ووال الشووهود كووي اا وود مووره علو اناوااد موون واعوود الرلووام العووام اتيوول علو
يتجكد

الاتهووا الووعل نخ اعليهووا أن

موا إذا كانو هرواك ع وة بو الشواهد ااملشوهود عليوهخما ع وة اابةخاودا ةخعدااةخعمي هبودف يقوداا الشوهادةخ اح جيووز

لل رة التحقيت عول شهادة الشاهد إذا اع يفا إن هراك صومة ب الشاهد ااملشهود عليه أا إي مراا ا.
أمووا بالر ووعة لللوول اليمو موون الشوواهد عووي اإلدحك بشووهاديه
اح اتية اليم الولي لوي ال وضوت عرهوا
الشوواهد

67

ما لووة التحقيووت التووجداء اج وول يهووا دبووا جوواك

الاصوي الاابوي مون العواب الاالو ا وا

بوالتحقيت احرواتي ااياوت معوه

ووانون اإلج وااكات
ذلوي حن أ ووال

ما لووة التحقيووت احروواتي أا التووجداء هووي مشووااا شووهادة الي و شووهادة ا قووا لتعااووق القووانون للشووهادة ال وواردة

اإلاعات اليم ":الشهادة أ عار

ووانون

الم القلاك من ش و بلاا الشهادة إلاعات ت لغتة عل هتة68".ابللي ح يضوون الشوهادة

هبلا املاهوم إح أموام احضموة .أموا بالر وعة حللوق اليمو مون عوي الشواهد ربلوق احضموة الشواهد اليمو  69.ا مون و ل ذلوي ادبوا إن
حرة التحقيت لي

هيمة ض ح ضاارة أن يللل اليم من شاهد اإلاعات أا الراي.

الفرع الثاني -حق تقديم أدلة النفي الكتابية"
املشوواا اليم و
عا ية.

ووانون اإلاعووات اليم و

70

ّ و ا دلووة الضتابيووة إر نوووع موون احووارات الضتابيووة هووي -1 :حمووارات رمسيووةخ-2حمووارات

التعااق القانون للمحارات الامسية هي " :الز ااع

يها مو ق عام أا ش و مضلق خبدمة عامة مت عل ادد

أا مووا يلقوواد موون ذاي الشووجن اذلووي عقووا لألاضوواا القانونيووة ا
يصدر من ا ش ا

العادا

داد ا تصااه

ووداد سووللته اا تصااووه 71.اجوواك يعااووق احووارات العا يووة هووي :الووز

يما بيره اجيوز يف يعميودها لودق احهوة امل تصوة

لووره ابعود التجكود مون أش ااوه امووا قته

علو مووا جوواك يهووا تج وول ضو احووارات الامسيووة72.اديضوون أن يضووون احووارات العا يووة رمسيووة اح ديضوون العضووم .اكووي نوووا موون احووارات يفووا

 -66المواد رقم ( ,)41,27من قانون اإلثبات  ,مصدر سابق..والمادة ()177من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( )13بشأن اإلجراءات
الجزائٌة.
 -67المادة رقم ( )27الفقرات( من أ -ز) من قانون اإلثبات ,مصدر سابق.
 -68المادة رقم ( ,)26من قانون اإلثبات ,مرجع سابق.
69
 المادة رقم ( ,)68المصدر السابق. - 70المادة رقم ( ,)97من المصدر السابق.
 -71المادة رقم( , )98المصدر السابق.
 -72المادة رقم( ,)99من المصدر السابق.
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أ ضامها ا يتها
مضاووول

اإلاعات 73.الللي يعتورب احوارات بروعيهوا دليوي اتمتوي حب يوة ااوة

وااف ا صووومة

اإلاعوات

علي مهدي العلوي بارحمو

ما لوة التحقيوت ااحاكموة وت

الوودعوق التجداعيووة .اعل و ذلووي ا سوواس يت ووا ا ضوومانة يقوود أي حمووار كتووايب رمسووي أا عووا لعلووو هيمووة

التوودرام أا العلووو امل وواعد احووال إر التحقيووت دلووي لراووي مووا ن وول إليووه موون الاووة يجداعيووة ا ووتدل بووه أمووام حرووة التحقيووت احيوودد اجووه
احستدحلخ ا املعح ال
براك عل

وت سووف اوت يوضوي ضومانات احوال إر التحقيوت

لعوه اضومها إر ملوق التحقيوت ل سوتدحل هبوا

صووله علو التقواراا ال ورواة عون كااكيوه اسولوكه

ون سولوكه اأداكد العلموي .اكوللي صووله علو الواواتت أا امل وردات

املوجودة لدق جهوة عملوه موا الضليوة أا املاكو العلموي الولي ديوارس يوه مهروة التودرام الوز اعتقود إهنوا دليوي اراوي موا ن ول إليوه
اإل الةخ الو كان يلي الوااتت

داوان احامعة ما

حت يقد أي حمارات كتابية ي اعد بجي در
اال م حرة التحقيت احست ابة لللعايه اياعتهوا

واار

أرشيق ماك التقو ا كادديي.
ناي احفام عن احال إر التحقيت جيوز امللالعوة هبوا ااحسوتاادة مرهوا

اإلاعواتخ

74

حملوا التحقيوت ايفوا وت يقودااها اا ول هبوا اربقيقهوا ملعا وة مودق الع وة ااحل يوة مون

عدمها.
المبحث الخامس -ضم التقارير السنوية عن كفاءة وسلوك المحال إلى التحقيق و حصولو على الوثائق:
مت يق ي هلا املعح إر مللع  :املللل ا ال :لل الل إر ملق التحقيت التقاراا ال رواة عن كااكيه اسلوكه علو هيمة
التدرام االعلو امل اعد احال إر التحقيتخ ااملللل الاان :صول احال إر التحقيت عل الوااتت الز ي اعدد

الد اا عن

نا ه رب إشااف جهة التحقيت.
المطلب األول -طلب الضم إلى ملف التحقيق التقارير السنوية عن كفاءة وسلوك عضو ىيئة
التدريس والعضو المساعد المحال إلى التحقيق:
ضوومن اموعووة اللوومانات الووز كالهووا القواار الوووزاري ر و  )27ل وورة 1998م) بشووان حتحووة امل الاووات ااحو اكات الووز ربقووت
ضوومانة أكيوودة لعلووو هيمووة التوودرام أا العلووو امل وواعد امل ووتهدف بووالتحقيتخ ي و ضوومر

ووت لوول ض و التقوواراا ال وورواة عوون

كااكيه اسلوكه إر ملق ا اراق احالة إر جهة التحقيت 75.ااحلصوول علو الواواتت الوز ي واعدد

الود اا عون نا وه ربو إشوااف

جهة التحقيت.اسوف نوضحها عل الرحو ا يت:
البند األول :ضم التقارير السنوية عن الكفاءة والسلوك إلى ملف األوراق المحالة إلى جهة التحقيق .
االواض من

ل الرصو

ال ابقة ،إنه جعي لعلو هيمة التدرام أا م واعدد الولي اوت التحقيوت معوه ،احلوت

اح و ا

علو التحقيقووات احاراووة ،اكوولا ا اراق املتعلقووة بالتهمووة حمووي التحقيووت امووا اتعلووت هبووا موون شووهادة الشووهود ام ووتردات انتووات التاتووي
ااملعاارة اهتها ،بي أعل له احلت
كما ضمن له احلت

أ ل اورة مللق التحقيت اكا ة الوااتت اامل تردات امللحقة به بعد اكتمال التحقيت التجداء.

لل ض التقاراا ال رواة عن مدق كااكيه

العمي املوكي إليه ،اكياية يعامله موي زم توه ا بوه

مهرووة التوودرام احووامعي إر امللووق الوولي سوويت إ التووه إر حرووة التحقيووت ،اهوولا اذبوواد مو ووت

أداك

ذب وويد يلووي اللوومانة ،إر جانوول مووا

 -73أحكام المحررات الرسمٌة وحجٌتها من المادة رقم( ,)102 -100قانون اإلثبات ,مصدر سابق.
74
 المادة رقم( )43الفقرة رقم ( ,)6الئحة الجزاءات والمخالفات ,مصدر سابق.75
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علي مهدي العلوي بارحمو

ا اها من مقومات اضمانات التح قيت القانون ال لي يلعية ملعادئ العدالة ،حبي ح اضون احال إر التحقيت عاضة لللل ااحور
الة افامه بامل الاة التجداعية.
اما ديضن وله

هلا املقام إن جامعة عدن د كان مو قة

إاودار ال تحوة الدا ليوة ا ااوة بتقوو أداك علوو هيموة التودرام

جامع ووة ع وودن اال ووز ب وودأ العم ووي هب وولد ال تح ووة ابت ووداك م وون الع ووام الدراس ووي 2010 -2009م) اال ووز نصو و

امل ووادة ر و و )6

عل و "ا ووترد يق ووو أداك علووو هيمووة الت وودرام كليووات احامعووة إر الق ووانون ر و  )18ل وورة 1995م) بش ووجن احامعووات اليمري ووة
احلضومية ايعدا يوه  ،االقواار احمهووري ر و  )32ل ورة 2007م) بشوجن ال تحوة الترايلاوة لقوانون احامعوات اليمريوة ،ا واار رتويم
الم الوزراك ر  )231ل رة 1998م) بشوجن ا واتق اأجوور أعلواك هيموة التودرام ام واعداه

احامعوات اليمريوة ،76الووات

اأنلمووة احامعووة ذات الع ووة" .االووز أسووردت مهمتهووا اإلشواا ية إر ماكو التلووواا ا كووادديي باعتعووارد امل وومول عوون اإلعووداد االتحلووت
ااإلشااف عل عملية يقوو أداك علوو هيموة التودرام كليوات جامعوة عودن .ايورل هولد ال تحوة ا سوم العاموة لتقوو أداك علوو
هيمة التدرام

جامعة عودنخ اإر جانول ذلوي بيرو أهودا ها ا ساسوية 77دبوا يلومن يوايوت ادديوموة يلوور علوو هيموة التودرام
علميووا رمسيووا ا ووترد إليووه

إاعووات

وون الريووة عروود افامووه دب الاووة

جامعووة عوودنخ ايعضووم احووودة

أداتووه العلمووي الوولي اعتوورب سو

يجداعية .ااعد ضمانة ا ت له

احلصول عل اوور عوت ا اوي سبضروه مون مواجهوة احفوام ا يقدديوه إر حروة التحقيوت ااعتعوارد جو ك

من ملق التحقيت ا ي اعضم ج ك من ستة يايه العلمية بضي ما حيواها من معلومات مواقه من جهة نلا متعددة ليم إلراديوه
د ي

رادها ايوايقها .اموا ديضون أن يضوون لوه اوار

التجداء لل امعة أا احضمة امل تصة

الة اللعن أا

عقيودة حروة التحقيوت ا يقوداا العقوبوة لودق هيموات احلضو سووق اجمللوم
الة الرلا

القلية ابتداك.

المطلب الثاني -حصول المحال إلى التحقيق على الوثائق التي تساعده في الدفاع عن نفسو تحت
إشراف جهة التحقيق:
ضمن احلقوق املضاولة للمحال إر التحقيت دبوجل القانون االلوات الترليمية العامة اا ااة بجن اتور علو هيمة التدرام أا العلو
امل اعد الد اا عن نا ه أاالة أا بالوكالة أمام حرة التحقيت التجداء سواك أكان هلا الد اا كتابة أا شااهة ،اله أن ا ت دم

سعيي

76

 منشورات جامعة عدن2000,م77
 المادة رقم()5من الئحة التقوٌم ألعضاء هٌئة التدرٌس جامعة عدن ٌ :عد تقوٌم أداء عضو هٌئة التدرٌس عملٌة أساسٌة ضمن جهودالجامعة لتطوٌر النوعٌة األكادٌمٌة لبرامجها الدراسٌة وضمان جودتها وٌهدف إلى تحقٌق التالً:
 -1تطوٌر ثقافة التطوٌر وإعالء قٌم التمٌز لدى منتسبً الجامعة كافة ،وأعضاء هٌئة التدرٌس بصورة خاصة بما ٌضمن جودة األداء
المؤسسً وتحقٌق رسالة الجامعة وأهدافها.
 -2تحفٌز أعضاء هٌئة التدرٌس على تطوٌر أداؤهم التدرٌسً وتطوٌر فاعلٌة المساقات الدراسٌة التً ٌدرسونها فً تحقٌق مخرجات
التعلم المقصودة.
 -3متابعة مستوى النمو المهنً لعضو هٌئة التدرٌس.
 -4تزوٌد عضو هٌئة التدرٌس والجامعة بتغذٌة راجعة عن مستوى األداء التدرٌسً ومتطلبات تطوٌره.
 -5تطوٌر ثقافة التطوٌر وإعالء قٌم التمٌز لدى منتسبً الجامعة كافة ،وأعضاء هٌئة التدرٌس بصورة خاصة بما ٌضمن جودة األداء
المؤسسً وتحقٌق رسالة الجامعة وأهدافها.
 -6تحفٌز أعضاء هٌئة التدرٌس على تطوٌر أداؤهم التدرٌسً وتطوٌر فاعلٌة المساقات الدراسٌة التً ٌدرسونها فً تحقٌق مخرجات
التعلم المقصودة.
 -7متابعة مستوى النمو المهنً لعضو هٌئة التدرٌس.
 -8تزوٌد عضو هٌئة التدرٌس والجامعة بتغذٌة راجعة عن مستوى األداء التدرٌسً ومتطلبات تطوٌره.
 -9تعزٌز الثقة من أن مدخالت البرامج الدراسٌة للجامعة والعملٌات المصاحبة لها تنسجم ومعاٌٌر الجودة األكادٌمٌة وتحقق توقعات
المجتمع من مخرجاتها.
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يربتة نا ه مون التهموة املر ووبة إليوه كا وة الوسواتي املشوااعة امرهوا صووله علو الواواتت الوز ديضون أن ي واعدد
ذلووي ربو إشوااف الل رووة املضلاووة بووالتحقيت معووه اموون

العلمي أا عميد الضلية عل سعيي املاال اهي لي

اريضابه امل الاة املر وبة إليه أا إن اار الم الضلية املعرية كلاه بللي كما هو ماع

عل يل ي الوااتت اما

ضمها من احهة الز يقي رب

الود اا عون نا وه ااوت

يفووا ديضرووه أن اللوول موون حرووة التحقيووت سبضيرووه موون م ووتردات رمسيووة أا حماضووا

اجتماعات الم الضليةخ أا يوجيهات كتابية ادرت إليه من رتيم الق
اكان سعل

علي مهدي العلوي بارحمو

حبوزيوه

حماضواد الون اوتمضن احلصوول

يازفا أا إهنا يعمدت إ ااتها من قه القانون احلصول عليها رب إشااف

حرة التحقيت استرادا إر سللة التحقيت أمل ولة يف ا دبوجل التضليق الصادر من رتيم احامعة إل ام أي جهة إداراوة أا أكاددييوة أا ماليوة
بت لي الوااتت رب إشاا ها اي ل باست م إذا كان مهمة خيش من قداهنا ما لو كان ملق امتحان أا حملا اجتماا د ح يوايع
بش و امللالل باحلصول عليها الضرها يايع اريعا ا ح اقعي الاصي بامل الاة امل ردة إليه.
الخاتمة:
حبمد ا انعمته اه من دراسة ضمانات التحقيت التجداء علاك هيمة التودرام باحامعوات اليمريوة اإجااكافوا االوز يشوضي يضملوة
لدراسة حباية ااة بالتحقيت التجداء مي أعلاك هيمة التدرام باحامعات اليمرية اإجااكايه.
يو سبحووورت الدراسووة ووول لووة اللوومانات املضاولووة

القووان اليمريووة االلوات .اعملو يعياهنووا بشووضي ماصووي اسووترادا إر أ ضووام

املووادة ر و  )85موون الق واار احمهوووري ر و  )32ل وورة 2007م) بشووجن ال تحووة الترايلاووة لقووانون احامعووات اليمريووة ر و  )18ل وورة
1995م) الز أل م دبااعاة كا ة اللمانات املضاولة

القوان لعلو هيمة التدرام االعلو امل اعد احال إر التحقيتخ اعل ذلوي

ا ساس يتعع اللمانات كي من القاار احمهوري بالقانون ر

 )13ل رة  )1994بشجن اإلجوااكات اح اتيوةخ االقواار احمهووري

ر و  )21ل ورة 1992م بشوجن اإلاعوات ايعدا يوهخ القووان ذات الع وة.ا و واار رتويم الووزراك ر و )27خ ل ورة 1998م) بش ووجن
حتحة اح اكات اامل الاات اإلداراة ااملالية ا ااة باملو ق العام .اباعتعار إن يلي الرصو القانونية االترليمية ا توت عل أه يلي
اللمانات ايوال إر الرتات االتوايات اآليية:
النتائج:
أاح :حب موضوا ضمانات التحقيت التجداء علواك هيموة التودرام ام واعداه باحامعوات اليمريوة اعحو ا ال مواة
ااشووضي موضوووا جداوود
اهيمات التدرام يها اه
اانيووا :لضووون يواوول

هولد الدراسوة

اووال العح و العلمووي عل و هوولا امل ووتوقخ ي و ا مووم بشووضي معاشووا متللعووات احامعووات اليمريووة
أمم احلاجة إليه.

دراسووة سووابقة إر نتي ووة عوودم اكتمووال العروواك القووانون االترليمووي للرلووام التووجداء

احامعووات اليمريووة اارتابووه

اللوعق االقصوور كوي ماا وي امل وواكلة التجداعيوة ابتوداك مون التحقيووت إر احاكموة تموا اشوضي هيوواب إ ودق العيووب الوز اعووان
مرها الرلام التجداء

احامعات اليمرية.

االاا :أ ضام املوواد ر و  84قواة )2ا  )86مون القواار احمهووري ر و  )32ل ورة 2007م) بشوجن ال تحوة الترايلاوة لقوانون احامعوات
اليمرية د أسردت بعب اإلجااكات التاصيلية إر "حتحة اح اكات" باعتعارها حتحة يضميلية الضن من املؤسق ذبد ااقها إر
الرور اشضي أزمة يرليمية

ياصيي اللمانات للمحال إر التحقيت من أعلاك هيمة التدرام ام اعداه .
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علي مهدي العلوي بارحمو

رابعا :يشضي اللمانات أه راا د التحقيت التجداء ا د كالها الدستور االقوان ذات الع ةخ ا لورة إجااك التحقيت التجداء مي علو
ه يمة التدرام أا العلو امل اعد احال إر التحقيوت الولي ود ارتهوي إر احفوام ااحاكموة مث اإلدانوة ا ود يصوي العقوبوة إر الاصوي
موون ا دمووة جيوول إ ا تووه باللوومانات الووز يضاووي الواووول إر احلقيقووة الضاملووة اإن هياهبووا ا وؤدي إر انعوودام ا بل و ن إج وااكات
التحقيت.
التوصيات:
امن

ل هلد الدراسة انتات ها أيوجه بالتوايات التالية:

أاح :أااوي املشواا اليمو بلواارة يوسويي ازبصويو أ ضوام الاصوي ا وا
أاوويلة

بتجداول أعلواك هيموة التودرام ام واعداه برصوو

انونيووة

القووانون ر و  )18ل وورة  1995م) بشووجن احامعووات اليمريووة ايعدا يووه دبووا اتراسوول اأمهيووة احامعووات اليمريووة بصوواتها

مرلومة علمية اعلة

ياة اجملتمي امحااوة علوو هيموة التودرام االعلوو امل واعد احوال إر التحقيوت اإ ا توه بلومانات إجااتيوة

من التع ق هبدف الواول إر احلقيقية من

ل ربقيت يجداء عادل يوا قا انو املادة ر

 )48من الدستور.

اانيا :أااي دالة رتيم الم الوزراك امعاب ازاا التعلي العاب االعح العلمي ااجمللم ا علو لل امعوات اليمريوة بالعموي علو إاودار
اللو ووات ا اا ووة باس ووتضمال العر وواك الترليم ووي للرل ووام الت ووجداء

احامع ووات اليمري ووة املرلم ووة بالق ووانون ر و و  )18ل وورة 1995م)

ايعدا يه .اعل اجه ا ص و حتحة امل الاات ااإلجااكات ااح اكات التجداعية علاك هيمة التدرام ام واعداه شواملة لضوي
اللمانات املضاولة انونا للمحال إر التحقيت من أعلاك هيمة التدرام اايفيمة امل اعدة.
االاووا :أااووي ا سووايلة رؤسوواك احامعووات اليمريووة ب اوودار واارات

يعليمووات حتحيووة ل وود امووي الوورقو االلووعق

علاك هيمة التودرام ام واعداه ا ااوة "حتحوة اإلجوااكات ااحو اكات التجداعيوة " ا قوا للصو
ر  )109من القاار احمهوري ر
ر

 )84من اار رتيم الوزراك ر

يات امل ولوة يفو

الرلووام التووجداء
نوو املوادة

 )32ل رة 2007م) بشجن ال تحة الترايلاة لقانون احامعات اليمرية .ايوا قا انو املادة
 )27ل رة  1998م) االز سبر نام الص

يةخ ااحستاادة دبا ديضن من هلد الدراسة

أي يرلي دا لي بشجن إجااكات التحقيت التجداء.
قائمة المراجع:
أوال -القران الكريم:
ثانيا -الكتب:

 -1ا مام جار ا أبو القاس حممود ال شاي ،أساس الع هة ،دار املعا ة ،بتات -لعران.
 -2الشااق علي بن حممد احاجان  ،التعاااات ،بتات ،مضتعة لعران خ 1985م.
 -3الالي ا ل الدان بن مضام  ،ل ان العاب،ج ، ،1مرشورات احلوزة 1405 ،ه ااة.
 -4د.سليمان اللماايخ القلاك اإلداريخ لاك التجدالخدراسة مقارنةخ دار الاضا العايبخ القاهاة خ1987م.
-5
-6
-7
-8

د .سليمات حممد اللمااي ،الرلااة العامة للقاارات اإلداراة ،ملععة جامعة ع مشم  ،اللععة ال ادسةخ 1991م.
د.ععد الاتاح نخ د .ععد الاتاح نخ التجدال الو ياة العامة ،القاهاةخ1964م.
د.ععد الاتاح ععد احللي ععد الربخ اللمانات التجداعية الو ياة العامة دراسة مقارنة ،القاهاة1986 ،م.
علي بن هاداة  ،بلح ن العلي  ،احي ن بن احلاج حيىي ،يقد حممود ال عدي ،القاموس احداد للل ب  ،ي ، 1مصري الضتاب للشاكة التون ية
للتوزاي .1979 ،
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 -9اد الدان أبو اها حممد بن اعقوب الاتازخ بصاتا ذاي التميي

علي مهدي العلوي بارحمو

للاتق الضتاب الع ا خ ج ,3ربقيت حممد علي الر ارخ الراشا اجمللم ا عل

للشمون اإلس مية  -حرة إ ياك التاث اإلس مي ،القاهاةخ 1416هو 1996 -م.
 -10اد الدان حممد بن اعقوب الاتاز بادي  ،القاموس احي  ،ج ،3بتات ،املؤس ة العابية لللعاعة االرشا.
 -11حممد بن أيب بضا بن ععد القادر الاازي  ،تار الصحاح  ،دار الضتاب العايب  ،بتات  ،لعران1982 ،م.
 -12د .حممد ن اس  ،انون اإلاعات املواد املدنية ا الت اراة  ،مرشورات احللء احلقو ية  ،بتات ،لعران.
مرصور ،اإلاعات التقليدي ا احلضتان ،دار الاضا احامعي ،اإلسضردراة،مصا2006،م.
 -13د .حممد
 -14حممد رشوان خ ا أباهي ععاسخ اإلجااكات التجداعية للعامل باحلضومة االقلاا العام خ القاهاةخ 1970م.
 -15هان سليمان عيمات ،قوق اإلن ان ا ااايه ا ساسية ،دار الشااق ،ا ردن ،ي2001 ،1م.
ثالثا-التشريعات اليمنية:

 -1دستور احمهوراة اليمريةخ اموعة التشااعات اليمرية املتعلقة بو ياة الريابة العامةخ مضتل الراتل العامخ الضتاب ا الخ2003م.
 -2القانون ر  )40ل رة 2002م) بشجن املاا عات االترايل املدن ايعدا يهخ احاادة الامسيةخالعدد ر )17خل رة 2002م).
-3
-4
-5

-6
-7
-8

القاار احمهوري ر  )21ل رة 1992م بشجن اإلاعات ايعدا يهخاحاادة الامسيةخ العدد ر  )6اح ك  )3ل رة 1992م.
القاار احمهوري بالقانون ر  )13ل رة 1994م بشجن اإلجااكات اح اتيةخ اموعة التشااعات اليمرية املتعلقة بو ياة الريابة العامةخالضتاب
ا الخاللععة ا ارخسرة 2003م.
القاار احمهوري بالقانون ر  )18ل رة  1995م بشجن احامعات اليمرية ايعدا يه الواردة القانون ر  )30ل رة 1997م ااملرشور
العدد /7ج )2ل رة 1997مخ معدلة دبوجل القانون ر  )37ل رة 1999مخاحاادة الامسيةخ العدد ر )15ل رة 1999مخ ااملعدل دبوجل
القانون ر  )33ل رة 2000مخ احاادة الامسيةخ ملحت العدد  )24ل رة 2000م.
القانون ر  )31ل رة 1999م خ بشجن مهرة احاماة خ مرشور احاادة الامسيةخ العدد ر )1/12خ ل رة 1999م.
القاار احمهوري ر  )32ل رة 2007م ب نشاك ال تحة الترايلاة لقانون احامعات اليمريةخ ر )18ل رة 1995م ايعدا يهخالصادر باتاسة
احمهوراة خ بصرعاكخ بتاراس  7ربيي أال 1428هو املوا ت  26مارس 2007م.
اار رتيم الم الوزراك ر  )238ل رة  1998مخ بشجن ا اتق اأجور أعلاك هيمة التدرام ام اعداه احامعات اليمريةخ الصادرخ بتاراس
14شععان 1419املوا ت 23دا مرب.

 -9واار رتيم الوزراك ر )27خ ل رة 1998م بشووجن حتحة اح اكات اامل الاات اإلداراة ااملاليةخ الصادر بصرعاك 25من ذا احل ة 1418م املوا ت
 22إبااي 1998مخاحاادة الامسيةخ العدد ر )8خ ل رة 1998م.
 -10حتحة يقيي أداك علو هيمة التدرام خاادر من رتيم جامعة عدنخ بدأ العمي هبا ابتداك من العام الدراسي 2010 -2009م.
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Intellectual concepts of Hassan Al Banna 's strategy towards
Islamicjerusalem

طارؽ عبد الفتاح اعبعربم – طالب دكتوراه دراسات بيت اؼبقدس
جامعة أكتارا ماليزيا.
الدكتور أمُت الرشيد ياتيباف  .جامعة أكتارا ماليزيا.
jabarytareq@yahoo.com
الملخص
يناقش ىذا البحث اسًتاتيجية حسن البنا ذباه بيت القدس ُب إطارىا الفكرم  ،فقد ارتكزت اسًتاتيجية البنا ذباه بيت اؼبقدس على العديد من اؼبنطلقات
كاؼبفاىيم كاؼبصطلحات كاليت أعاد بنائها حسب رؤيتو ككانت ىذه اؼبفاىيم ىي األساس اليت انبنت عليها اسًتاتيجية كتصور صباعة اإلخواف اؼبسلمُت ذباه
بيت اؼبقدس كالقضية الفلسطينية  .فما ىي ىذه اؼبنطلقات الفكرية كاؼببادئ الرئيسة اليت أسس عليها البنا اسًتاتيجيتو ذباه بيت اؼبقدس،كماىي اؼبرجعية اليت
اعتمد عليها البنا ُب بناء ىذه اؼبفاىيم ،كما دكرىا ُب خدمة القضية الفلسطينية؟ لقد خلصت الدراسة إىل أف أىم اؼبفاىيم اليت أعتمدىا البنا ُب اسًتاتيجيتو
ذباه بيت اؼبقدس ىي مفاىيم بيت اؼبقدس كاألمة كالوطن كاعبهاد كاؼبوقف من اليهود .
الكلمات المفتاحية  :حسن البنا  ،بيت اؼبقدس  ،مفاىيم  .األمة  ،اعبهاد  .اليهود .
Abstract
This research discusses the strategy of Hassan al-Banna towards the Islamicjerusalem within its intellectual
framework. Al-Banna's strategy towards Islamicjerusalem was based on many concepts, and terms which he
reconstructed according to his vision. These concepts were the basis for the strategy and vision of the
Muslim Brothers towards islamicjerusalem and the Palestinian cause. What are these intellectual premises
and the main principles on which Banna built his strategy towards Jerusalem, and what is the reference upon
which Banna relied on building these concepts, and what is its role in serving the Palestinian cause? The
study concluded that the most important concepts adopted by Banna in his strategy towards
Islamicjerusalem are the concepts of Islamicjerusalem, the nation, the homeland, jihad and the position of
the Jews.
Key words: Hassan al-Banna . Islamicjerusalem. Concepts. Nation.Al-Jihad.The.Jewish
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مقدمة
حازت صباعة اإلخواف اؼبسلمُت شهرة كاسعة كاليت تعد األكثر صباىَتية ك انتشارا ُب مصر كالعامل العريب  ،كارتبطت صباعة اإلخواف
اؼبسلمُت بالقضية الفلسطينية منذ تأسيسها على يد حسن البنا عاـ  . 1928كتعترب إىل يومنا ىذا أحد أىم العوامل اؼبؤثرة ُب القضية
الفلسطينية كخاصة ُب فلسطُت من خالؿ حركة ضباس ،باإلضافة إىل مواقف اعبماعة الداعمة لفلسطُت كاليت مل تتغَت منذ فًتة
اؼبؤسس حسن البنا .1كال يكاد يذكر حسن البنا إال كذكرت فلسطُت معو  ،كحيث أف البنا ىو اؼبنظم كاؼبنظر األكؿ للجماعة فما
زالت آراؤه األساس اليت تنطلق منو مواقف اعبماعة  .كُب ؿباكلة لفهم القضية الفلسطينية أكثر كالعوامل اؼبؤثرة فيها فلسطينيا كعربيا
جاءت ىذه الدراسة ُب ؿباكلة للوقوؼ على األسس اؼبعرفية كتأصيل اؼبفاىيم اليت أسست ؼبواقف البنا كاعبماعة ذباه بيت اؼبقدس ،2ؼبا
ُب ذلك من عوف للباحثُت ُب فهم مواقف اعبماعة كسياساهتا ذباه القضية الفلسطينية كاستشراؼ مستقبلها. 3
منهج الدراسة
اؼبؤسسة السًتاتيجية حسن البنا ذباه بيت اؼبقدس  ،كالعمل على كشف البناء اؼبعرُب
تكمن مشكلة الدراسة ُب الوقوؼ على اؼبفاىيم ٌ
كالذم إعترب القاعدة اغباكمة لسياسات البنا كاإلخواف ذباه القضية الفلسطينية  .كهتدؼ ىذه الدراسة إىل التعرؼ على دكر اؼبفاىيم

كاؼبصطلحات ُب الصراع اغبضارم كخاصة ُب القضية الفلسطينية ،كما هتدؼ الدراسة إىل التعرؼ على أىم اؼبفاىيم كاؼبصطلحات
مؤسساه عليها اسًتاتيجيتو ذباه بيت اؼبقدس  .كتسعى الدراسة إىل اإلجابة على األسئلة التالية  :ما
الفكرية كاليت اعتمدىا البنا كصاغها ٌ
ىو دكر اؼبفاىيم كاؼبصطلحات ُب الصراع اغبضارم كخاصة ُب القضية الفلسطينية ؟ كما ىي مفاىيم كمصطلحات حسن البنا الفكرية
ذباه بيت اؼبقدس  .كتكمن أمهية الدراسة ُب كوهنا تفسر مواقف صباعة اإلخواف اؼبسلمُت ذباه القضية الفلسطينية كبيت اؼبقدس  ،كما
أهنا تساعد الباحثُت ُب ربليل مواقف اإلخواف اؼبسلمُت كإستشراؼ مستقبل مواقف اعبماعة فيما خيص القضية الفلسطينية .كإتبع
الباحث اؼبنهج التارخيي كاؼبنهج التحليلي ؼبناسبتهما لطبيعة الدراسة ،معتمدا باألساس على اؼبصادر األكلية من كتابات البنا كربليلها
كربطها ببعضها البعض إلستخالص ىذه اؼبفاىيم .
الدراسات السابقة

 1طؼىد انًىنً :لضُخ فهظطٍُ وانًُظًبد انفهظطُُُخ  -2 ،فهظطٍُ ثٍُ اإلخىاٌ و فزخ  .يجهخ جبيؼخ ثبثم انؼهىو اإلَظبَُخ .انًجهذ  . 22انؼذد 2102: 2
.ص ص . 202- 061
 2نألطالع ػهً ىًفهىو ثُذ انًمذص فٍ ضىء َظزَبد انجُىثىنُزكض ،أَظز ػجذ انفزبح انؼىَظٍ  ،صُبػخ انزبرَخ انًظزمجهٍ  ،دار انخهذوَُخ  ،انجشائز ،
. 2102ص.021- 69
 3نهًشَذ دىل يظزمجم اإلطالو انظُبطٍ ًَكٍ اإلطالع ػهً دراطخ رىفُك انظُف وآخزوٌ  ،يظزمجم اإلطالو انظُبطٍ ثذىس ويُبلشبد انُذوح انفكزَخ
انزٍ َظًهب يزكش انىدذح انؼزثُخ ثبنزؼبوٌ يغ انًؼهذ انظىَذٌ ثبإلطكُذرَخ  ،ط  ،0يزكش انىدذح انؼزثُخ  ،ثُزود . 2102،وكذنك دراطخ  :أدًذ رفُك
ػىض ،يظزمجم األدشاة وانذزكبد انفهظطُُُخ لزاءح َمذَخ رذهُهُخ ،جبيؼخ انمذص انًفزىدخ  ،راو هللا . 2106،
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اىتم الباحثوف بدراسة حسن البنا كصباعة اإلخواف اؼبسلمُت كخصصت ؽبا دراسات علمية فاقت أم حركة إسالمية أخرل  .كفيما
خيص موقف البنا كاإلخواف اؼبسلمُت ذباه القضية الفلسطينية  ،فقد أطلع الباحث على العديد من ىذه الدراسات كاليت أثرت دراستو
كساعدتو ُب إسباـ الدراسة  .كمن أمهها دراسة إبراىيم عبد اهلل البنا (" ) 2017الفكر السياسي عند صباعة اإلخواف اؼبسلمُت  :آراء
حسن البنا منوذجا " ،كاعتٌت الباحث بدراسة اؼبفاىيم السياسية للبنا بوجو عاـ .كدراسة سعيد اؼبوىل ( ) 2015كاؼبعنونة "فلسطُت بُت
اإلخواف كفتح" ،ككاف الباحث قد ركز على حركة ضباس بإعتبارىا أمتداد عبماعة اإلخواف  ،إال أف الدراسة عنيت جيدا بتحليل كتوثيق
مواقف البنا مع القضية الفلسطينية .كأما دراسة بالؿ ؿبمد (" ) 2014خرب االخواف اؼبسلمُت الفلسطينيُت تأسيس شعب فلسطُت
كتنظيمها من خالؿ صحيفيت الدفاع كفلسطُت تشرين االكؿ – 1945ايار  "1948ففيها توثيق جيد ؼبرحلة تأسيس البنا شعب
اإلخواف ُب فلسطُت .كدراسة إبراىيم البيومي غاًل (" )2012الفكر السياسي لإلماـ حسن البنا" .ككذلك دراسة صاحل لطفي
(" ) 2012اإلماـ الشهيد حسن البنا كالقضية الفلسطينية" .كدراسة هناد الشيخ خليل(" ) 2011حركة اإلخواف اؼبسلمُت ُب قطاع
غزة  . " 1987- 1967كدراسة عبد الفتاح العويسي(. The Muslim brothers and the Palestine ") 1998

."question 1928-1947
كذبدر اإلشارة إىل أف معظم ىذه الدراسات عملت بشكل رئيس لتوثيق عالقة البنا مع القضية الفلسطينية كتسجيل كقائعها كأحداثها
.كحاكلت ىذه الدراسات بصورة مقتضبة تفسَت ىذه العالقة كمرتكزاهتا الفكرية ،كىو ما تسعى الدراسة إىل اإلجابة عليو كتفسَت
جانب مهم مل تتناكلو ىذه الدراسات بشمولية كتكامل .
تمهيد
تعترب مسألة بناء اؼبفاىيم من القضايا بالغة األمهية اليت تواجو األمة اإلسالمية ألسباب عدة  ،كأمهها الغزك الثقاُب الغريب كالذم صدر
اؼبفاىيم كاؼبصطلحات الغربية إىل حضارتنا اإلسالمية كفكره ،فقد عمل اإلستعمار على إضعاؼ اؼبفاىيم كالقيم اإلسالمية كتشويهها ،
كذلك بغية إفقاد األمة أصالتها كمنظومتها الفكرية اإلسالمية كمنوذجها اؼبعرُب .4كمن اؼبعلوـ أف االكبدار كالًتاجع الفكرم لألمة أكؿ ما
يبدأ ُب مفاىيمها  .5كحيث أف اؼبصطلحات تعد أساس العلوـ كمفاتيح الفكر ألم حضارة ،فإف دكف الوقوؼ على ربديد معاؼبها
تفقد األمة شخصيتها كمعامل حضارهتا  .6ككثَتة ىي صور العلل اليت أصابت اؼبفاىيم كاؼبصطلحات ُب البنية اؼبعرفية اإلسالمية ،

4

العمواني ,طه جابر“ .تقديم ” في  :إبراهيم البيومي غانم وآخرون  :بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية ،القاهرة  ،المعهد العالمي لمفكر اإلسالمي،2000 ،

ص .8

5

6

السيد عمر ،بناء المفاهيم ودورها في نهضة األمة ،الرياض ،دار الهدى.2014 ،

فاتح محمد سميمان نكاوي ( ) 2011معجم مصطمحات الفكر اإلسالمي المعاصر (دالالتها وتطورها) .دار الكتب العممية بيروت .ص . 13
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كمنها العمل على تفريغ ؿبتول اؼبفاىيم اإلسالمية من مضامينها األصيلة ،كملئها باؼبضموف اإلستعمارم الغريب  .7لذلك كاف جل
اىتماـ اؼبفكرين كاإلصالحيُت منصبا على إعادة البناء ؽبذه اؼبفاىيم من أجل استعادة اؽبوية اإلسالمية كإعادة تشكيل البناء اغبضارم
لألمة  .8ككاف البنا أحد أىم من صاغ فكره معتمدا على مفاىيم كمصطلحات مرجعيتها الفكر اإلسالمي ،9ككانت ىذه اؼبفاىيم قد
أسست للمواقف السياسية للبنا كمنها اسًتاتيجيتة ذباه بيت اؼبقدس .لقد قبح البنا ُب صياغة فكر إسالمي اتسم بكونو شامال
كناضجا كسهل الفهم كؿبدد اؼبفاىيمُ ،10ب حُت كاف اؼبفهوـ اؼبسيحي الغريب للدين باعتبار الدين بُت الفرد كربو قد انتشر بُت
الكثَتين ُب األمة اإلسالمية  ،حىت أف ىذا الفهم كاف موضع طعن ُب فكر البنا باعتباره خلط الدين بالسياسة  .11كقد كانت مواجهة
اإلستعمار ُب مقدمة اؼبهاـ اليت تصدل ؽبا البنا باعتبار اإلستعمار أحد أىم أسباب الضعف كالفرقة اليت يعاين منها اؼبسلموف .كحازت
مقاكمة اإلستعمار كدعم حركات التحرر ُب البالد اإلسالمية مساحة كبَتة ُب فكر كنشاط البنا ،لكن فلسطُت حازت على أكلوية
كأمهية خاصة لدل البنا لعدة عوامل مرتبطة أساسا باؼبرجعية اإلسالمية كرؤية البنا السياسية .كىذه العوامل رئيسة كأساسية ُب منطلقات
كمبادئ صباعة اإلخواف اؼبسلمُت كاليت صاغها البنا .كىي عوامل ثابتة كغَت قابلة للحذؼ أك التعديل فهي من صلب اؼبرتكزات
كاؼبكونات الفكرية للجماعة كىي من أساسيات اإلسالـ ،كأيضا من صلب العقيدة السياسية لإلخواف اؼبسلمُت .12كيتفق صاحل
لطفي13مع ؿبسن صاحلُ14ب أف القضية الفلسطينية كانت ؿبكا كاختبارا حقيقيا لدعوة البنا كصباعتو.كأف القضية الفلسطينية مثلت
ربديا صعبا كقاسيا للشعارات اليت أطلقها البنا كاؼبفاىيم اليت تبناىا .15كعلى اعبهة اؼبقابلة رأل بعض احملللُت أف رسائل ككتابات البنا
مل تنج من اختالؼ الباحثُت ُب تقومي منهجها.16

7
8

منى أبو الفضل ،األمة القطب  :نحو تأصيل منهاجي لمفهوم األمة في اإلسالم القاهرة :الشروق الدولية ،.2005ص. 14
عمر عبيد حسنة  ،المصطمح خيار لغوي – وسمة حضارية ,كتاب األمة ،78 ،قطر ،2000 ،ص30
9
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collective identity. Sociology of Islam, 1(1-2), 41-63.

10

محسن محمد صالح ،االمام حسن البنا والقضية الفمسطينية  ،كتاب بحوث مؤتمر مئوية االمام البنا :المشروع االصالحي لالمام حسن البنا ،تساؤالت لقرن جديد

11

يوسف القرضاوي ،التربية السياسية عند اإلمام حسن البنا ،القاهرة  ،مكتبة وهبة. 27، 2007،

13

صالح لطفي ،اإلمام الشهيد حسن البنا والقضية الفمسطينية:قراءة في الفكر العقدي والسياسي لإلمام الشهيد حسن البنا  ،مركز الدراسات المعاصرة – نيسان . 2012

15

جمال عبد الهادي  ،الطريق إلى بيت المقدس ،دار الوفاء  ،المنصورة  1407،هـ . 189،

،القاهرة ،مركز االعالم العربي ، 2007،ص .292 – 274
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El-Awaisi, A. A. F. M. (1998). The Muslim brothers and the Palestine question 1928-1947. Tauris academic studies.18
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لقد كاف فكر حسن البنا حدثا غَت عاديا كجاء خبطوات متقدمة كبو هنضة األمة كربريرىا من اإلستعمار  ،كجاءت قضية فلسطُت
كأحد العوامل احملركة للبنا ُب دعوتو كاؼبلهمة ُب فكره كمواقفو السياسية  .17كلقد كانت أفكار البنا كجهوده السياسية كالفكرية
كاإلعالمية األساس الذم انبٌت عليو اؼبوقف العملي كاؼبيداين لإلخواف اؼبسلمُت ذباه بيت اؼبقدس .18كيظهر من عملية استقراء ألفكار
البنا من خالؿ مقاالتو كخطبو كمراسالتو أف البنا كضع رؤيتو كاسًتاتيجيتو ذباه فلسطُت كبيت اؼبقدس استنادا إىل ثالثة مصادر أساسية
:19
 .1القرآف الكرمي كالسنة النبوية كُب إطار مفهوـ إسالمي شامل باعتبار اإلسالـ نظاـ حياة .
 .2استحضار التاريخ كاالستفادة من عربه ُب بث األمل كاستنهاض األمة لتحرير بيت اؼبقدس .
 .3فهم كادراؾ احداث الصراع اؼبعاصرة ضمن اؼبفهوـ الصراع اغبضارم مع الدكؿ اإلستعمارية .
كنسعى من خالؿ ىذا البحث أف منيط اللثاـ عن اؼبفاىيم اؼبؤسسة للعالقة مع بيت اؼبقدس ُب فكر حسن البنا .كالعمل على فهم
اإلطار العاـ كالعقد الناظم الذم صاغ البنا على أساسو اؼبواقف السياسية كاألنشطة كالفعاليات العملية للجماعة ذباه القضية
الفلسطينية كبيت اؼبقدس .كأىم ىذه اؼبفاىيم ىي مكانة بيت اؼبقدس الدينية كمفهوـ األمة كالوطن كاعبهاد كاؼبوقف من اليهود كاػبطر
كالصهيوين .
مفهوم بيت المقدس في فكر البنا
كاف من أىم عوامل اؼبنطلقات الفكرية للبنا ذباه القضية الفلسطينة ىو اؼبكانة الدينية لفلسطُت كمفهوـ بيت اؼبقدس باعتباره األرض
اؼبقدسة كاؼبباركة كلو منزلة خاصة كأمهية كبَتة ُب اإلسالـ،إضافة إىل كوف بيت اؼبقدس مثل تارخييا ؿبورا رئيسا من ؿباكر الصراع مع غَت
اؼبسلمُت.كحازت فلسطُت على مكانة خاصة ُب فكر كعقيدة اإلخواف اؼبسلمُت ،ميٌزهتا عن سائر بالد اؼبسلمُت كذلك ؼبكانتها ُب
اإلسالـ .كقد حرص البنا على إظهار ىذه اؼبكانة ُب معظم أفكاره باعتبارىا أرض بيت اؼبقدس كاألرض اؼبقدسة كاألرض اؼبباركة

كذىب العويسي

21

إىل أف البنا اىتم بالقضية الفلسطينية اىتماما منقطع النظَت من منطلق فهمو العقدم القرآين  ،كرأل صاحل لطفي

17

طارق البشري  ،المالمح العامة لمفكر السياسي اإلسالمي في التاريخ المعاصر ،دار الشروق ،القاهرة 1996 ،ط . 1ص23

18
19

إبراهيم عبد اهلل البنا،الفكر السياسي عند جماعة اإلخوان المسممين  :آراء حسن البنا نموذجا ،مجمة العموم السياسية ،العدد األول. 2017،ص 133- 111

إب راهيم البيومي غانم  ،الفكر السياسي لإلمام حسن البنا  ،مركز مدارات لألبحاث والنشر ،القاهرة ، 2012،ط . 1ص . 449

20

 1998،Awaisiمرجع سابق.9،

21

20

صالح مصطفي  ،اإلمام الشهيد حسن البنا والقضية الفمسطينية – القضية الفمسطينية :قراءة في الفكر العقدي والسياسي المام الشهيد حسن البنا مركز الدراسات

المعاصرة – نيسان 2012؟ ،ص . 8
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الرشيد ياتيبان

أف القضية الفلسطينية أخذت من البنا معظم تفكَته كالكثَت من جهده كجهاده باعتبارىا أرض اؼبقدسات.كلذلك جاء اىتماـ

حسن البنا ببيت اؼبقدس كقضية فلسطُت منسجما مع فهمو اإلسالمي كمن أساسيات كمصداقية دعوتو

23

كازبذ البنا منحى جديدا ُب فهمو ؽبذه اؼبكانة ذباكز فيو اػبطابات الدينية التقليدية حوؿ فلسطُت كمكانتها الدينية كمكانة اؼبسجد
األقصى ثاين اؼبسجدين كثالث اغبرمُت كأكىل القبلتُت ،كرأل البنا أف االىتماـ بفلسطُت كاجبا تفرضو األخوة اإلسالمية كىي عقيدة
توجب اعبهاد على اؼبسلمُت كافة .24كاستخدـ البنا مصطلح بيت اؼبقدس مرارا لإلشارة إىل فلسطُت ضمن فهم كرؤية فكرية جديدة
تؤكد على أمهية ىذا اؼبصطلح كدكره ُب الصراع مع الصهيونية كقول اإلستعمار.كقد ظهر مصطلح بيت اؼبقدس كاألرض اؼبقدسة ُب
كتابات حسن البنا عند إشارتو إىل فلسطُت كاألحداث الدائرة فيها  .فقد أكىل البنا اؼبصطلحات اإلسالمية اىتماما كبَتا كأكد عليها
مرارا .25كيبدك أف ىذه اإلشارات كبو مصطلح بيت اؼبقدس من قبل البنا مل هتدؼ إىل إحياء سنة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
فحسب ،بل ظهر جليا مقصد البنا ُب استحضار معاين الربكة كالقدسية لبيت اؼبقدس كأمهية اإلقليم كدكره كمرتكز أساس ُب توعيتو
بالقضية الفلسطينية كدعوتو اإلصالحية على السواء .26كبالتايل كانت كلمات بيت اؼبقدس كاألرض اؼبباركة كاؼبقدسة إحدل سبل البنا
ُب لفت انتباه العرب كاؼبسلمُت إىل أمهية ىذه البالد ككظيفتها كاستنهاض األمة كبو كاجبها ذباه بيت اؼبقدس .
كاستحضر البنا مكانة فلسطُت اؼبقدسة كاؼبباركة كمسجدىا األقصى ُب ثنايا مقاالتو كخطاباتو العديدة .27فقد أصدر حسن البنا نداء
لألمة اإلسالمية حوؿ فلسطُت ُب ذكرل اؼبولد النبوم حبث حرص على استخداـ مصطلح البالد اؼبقدسة ُب بيانو الذم يؤكد على أف
يوما لفلسطُت ،كىذا بعض ما جيب على اؼبسلمُت كبو
 ".الواجب على اؼبسلمُت كافةن أف جيعلوا من يوـ اؼبولد النبوم الشريف ن
فلسطُت ُب مثل ىذا اليوـ الذم ترتبط ذكرياتو اػبالدة بتاريخ البالد اؼبقدسة كأؾبادىا"ٍ .ب عمد حسن البنا إىل ربط جهاد الفلسطينيُت
دبكانة بيت اؼبقدس " إخوانكم الفلسطينيوف اآلف ُب اؼبيداف جيوعوف كجيهدكف كخيرجوف كيقتلوف كيسجنوف ُب سبيل اهلل كُب سبيل
البلد اؼبقدس".28كجاء مصطلح بيت اؼبقدس ضمن اؼبفاىيم القدسية كالربكة اليت ارتكز عليها البنا ُب خطاباتو حيث رأل أف
22

محمد عبد القادر أبو فارس  ،الفقه السياسي عند االمام الشهيد حسن البنا ،دار عمار لمنشر والتوزيع ،عمان ، 1999،ط .1ص . 100

24

إبراهيم البيومي غانم  . 447 ، 2013،مرجع سابق .

26

بالل محمد  :خبر االخوان المسممين الفمسطينيين تأسيس شعب فمسطين وتنظيمها من خالل صحيفتي الدفاع وفمسطين تشرين االول – 1945ايار ، 1948مجمة

23

25

محسن صالح  .3 ، 2007،مرجع سابق
ابراهيم البنا  . 2017،مرجع سابق .

حوليات القدس بيروت  ،عدد شتاء . 2014ص ص . 57-35

27

شريف منصور  :اإلعالم في فكر ودعوة حسن البنا  .موقع عربي 2017. 21

https://arabi21.com/authors/1537/0/0/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
28

موقع الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة اإلخوان المسممين

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%

A8%D9%86%D8%A7_%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%B9%D9%86:_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9
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هتب علينا منها نسمات بيت اؼبقدس اؼبباركة ،كبركات
اجملرد ،إذ ٌ
"ربتل من نفوسنا موضعان ركحيان قدسيان فوؽ اؼبعٌت الوطٍت ٌ
فلسطُت ٌ
النبيُت كالصديقُت ،29كيضع البنا ال قضية الفلسطينية ضمن إطارىا اإلسالمي كاغبضارم من خالؿ شعار بيت اؼبقدس .فقد أرسل البنا
و
أمر
عاـ 1931ـ برسالة إىل مفيت فلسطُت اغباج أمُت اغبسيٍت مؤكدا على أف " أمر الدفاع عن فلسطُت كاؼبقدسات اإلسالمية عامةن ه
صبيعا " ،كأرسل أخرل إىل صاحب الغبطة األنبا يؤنس قائال ":كتعلموف -يا صاحب الغبطة  -أف فلسطُت الشقيقة
يهم اؼبسلمُت ن
مهد الشرائع كاألنبياء ،قد بطشت هبا القوة الغامشة .كإف بيت اؼبقدس ىو بيت القصيد من ىذا العدكاف الصارخ" .كيعود البنا
العزيزة ،ي

بالتأكيد على أف بيت اؼبقدس جوىر القضية الفلسطينية كذلك ُب رسالتو إىل عمر طوسوف عاـ " 1936إف فلسطُت اعبارة العزيزة
كفيها بيت اؼبقدس".30كُب معرض تعليقو على أكؿ كفد من اإلخواف اؼبسلمُت إىل خارج مصر إىل فلسطُت عاـ 1935أشار البنا إىل
فلسطُت بأهنا بيت اؼبقدس .كقد علق البنا ُب مذكراتو قائال "كأكردت ؾبلة اإلخواف خرب نشاطهما معلقة كٍب غادرا بيت اؼبقدس إىل
دمشق".31
ككذلك شبة استحضار ؼبصطلح بيت اؼبقدس ُب الصراع مع اإلستعمار من قبل البنا .ففي عاـ  1936أكد البنا للسفَت الربيطاين أف
اإلخواف اؼبسلمُت كالشعب اؼبصرم قد أعلنوا " تضامنهم التاـ مع إخواهنم عرب فلسطُت كجَتاف بيت اؼبقدس " .كأظهر البنا فهمو
لوظيفة ىذه األرض كأهنا ستعمل على إبقاء اؼبسلمُت ُب ثورة إىل أف يسًتدكىا " ففلسطُت دين على إقبلًتا للمسلمُت ال هتدأ ثائرهتم
حىت توفيهم فيو حقهم " .32ككذلك رفع البنا شعار بيت اؼبقدس من خالؿ استحضاره التاريخ غبث أىل مصر كبو نصرة فلسطُت
،فقد قاؿ مذكرا إ ياىم أف مصر استطاعت " أف ذبمع حوؽبا فلوؿ بعض ىذه الدكيالت كتقذؼ هبم ُب كبر الصليبيُت بقيادة صالح
الدين  ،فتستعيد منهم بيت اؼبقدس " .33كشهدت خطابات البنا تأكيدا على الناحيتُت الدينية كالتارخيية ُب الصراع على بيت
اؼبقدس ،كمل يقتصر خطابو على اؼبسلمُت بل كجو خطابو أيضا إىل اؼبسيحيُت مذكرا إياىم دبقدساهتم ُب فلسطُت كاليت اعتربىا " قلب
الشرؽ النابض  ،موطن مقدسات مسلمو كمسيحيو على السواء ".34
كشبة رؤية متقدمة لدل البنا حوؿ مكانة كدكر بيت اؼبقدس ليس ُب اإلقليم فحسب بل للعامل اإلسالمي أصبع ،فالبنا رأل أف بيت
اؼبقدس م رآة العامل اإلسالمي كاؼبيزاف الذم الذم تقاس عليو عزة األمة كقوة أك ضعف العرب كاؼبسلمُت  .كقد عرب البنا عن رؤيتو ىذه
ُب مذكرة أرسلها إىل رئيس كزراء إيراف أثناء زيارتو ؼبصر عاـ  1938أكردهتا ؾبلة النذير عدد  10 – 1/15رجب  1357ىػ قائال

29

حسن البنا  ،مجمة اإلخوان المسممون،1947/10/25 ،

31

حين البنا ،مذكرات الدعوة . 285، 2012،

30

32

33
34

حسن البنا  ،حسن البنا ،مذكرات الدعوة والداعية،مكتبة آفاق ،الكويت ، 2012،ط 266-.1
حسن البنا  ،مجموعة رسائل اإلمام حسن البنا ،دار الشهاب  ،القاهرة (دون تاريخ ) .ص175

حسن البنا،مذكرات الدعوة والداعية ،مرجع سابق 253، 2012،
إبراهيم البيومي غانم ، 2013،ص 449مرجع سابق.

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 90يونيو/حزيران - 8902المجمد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

170

المؤسسة الستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس
المفاهيم الفكرية
ِّ

طارق عبد الفتاح الجعبري أمين
الرشيد ياتيبان

فيها " قضية فلسطُت ىي قض ية العامل اإلسالمي بأسره  ،كىي ميزاف كرامتو كمقياس ىيبتو كقوتو " كأف حاؿ بيت اؼبقدس يتوقف عليو
" عز اإلسالـ أك خذالنو ".35
مفهوم األمة وعالقتو ببيت المقدس في فكر البنا:
كلمة األمة ىو مفهوـ قرآين كليس ؾبرد كلمة أك مصطلح  ،بل ىو كعاء معرُب جامع .كقد عرؼ السيد عمر ( ) 2002األمة بأهنا "
ؾبموعة من الناس ربمل رسالة حضارية نافعة لإلنسانية  ،كتعيش كفقا ؼببادئ تلك الرسالة  ،كتتدرج ُب نشأهتا كمنوىا كتدرج اعبسد
اآلدمي "ُ .36ب حُت رأل البعض أف " األمة صباعة كبَتة من الناس ينتموف إىل دين ،كؽبم تاريخ مشًتؾ كذبمعهم مصاحل كربل كؽبم
حضارة امتدت حقبة من الدىر " .37كحسب اؼبفكر اإلسالمي رشيد رضا فإف األمة ىي " تلك اعبماعة الذين تربطهم رابطة اجتماع
38
مفهوما عقائديا كسياسيًّا لو خصوصية
أبعادا متعددة باعتباره
يعتربكف هبا كاحدا ،كتسوغ أف يطلق عليهم إسم كاحد  .كؼبفهوـ األمة ن
ن
ُب الفكر السياسي اإلسالمي،ففيو جيتمع األفراد كيتفاعلوا من خالؿ قيم كمبادئ جامعة تتجاكز ما يتمايز بو الناس من حيث

طبيعتهم كاللوف أك العرؽ أك اإلقليم أك اللغة.39
كظهر مصطلح األمة كمدلوؿ سياسي بُت اؼبفكرين العرب مطلع القرف العشرين ،كخاصة بعد زكاؿ اػبالفة العثمانية  .حيث بدأ
مفهوـ األمة يأخذ مناحي عدة معظمها متأثر باؼبفاىيم الغربية ،كتعالت أصوات الكثَتين من اؼبفكرين العرب باقتصار مفهوـ األمة
على قطر معُت أك على العرب كحدىم .كذىب البعض إىل خلط مفهوـ القومية مع مفهوـ األمة باعتبارمها ذات مدلوؿ كاحد كىو
منطلق متأثر باؼبفهوـ الغريب.40
ككاف البنا أكؿ من عرب عن مفهوـ األمة كتصور ديٍت سياسي ُب القرف العشرين ،حيث كاف شعار البنا أف اإلسالـ دين كدكلة كاألمة
اإلسالمية أمة دين كأمة دكلة ،كاؼبسلموف أمة كاحدة تتحقق كحدهتم عندما تقوـ الدكلة اإلسالمية الواحدة ،كأنو ال تعارض بُت
اإلنتماء كالعمل لصاحل بلد اؼبولد كالنشأة للفرد كبُت كطنو اإلسالمي العاـ.41كجاءت دعوات البنا حوؿ مفهوـ األمة معارضة كبشدة
35

إبراهيم البيومي غانم ، 2013،ص 447مرجع سابق.

37

عبد الوهاب عصام زيدان ،األمة اإلسالمية سماتها ،ومقوماتها ،وأهدافها،دراسة موضوعية من خالل الستة النبوية،الجامعة االسالمية، 2013 ،ص 3

36

السيد عمر  . 76، 2002،مرجع سابق.
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محمد رشيد رضا  ،تفسير المنار.220/2، 1947 ،

لؤي صافي ،العقيدة والسياسة معالم نظرية عامة لمدولة اإلسالمية ،دار الفكر،عمان  ،الطبعة األولى، 2002 ،ص. 67

40

انظُذػًز  . 77، 2112،يزجغ طبثك .

41

Brykczynski, P. (2005). Radical Islam and the nation: the relationship between religion and nationalism in the political thought
of Hassan al-Banna and Sayyid Qutb. History of Intellectual Culture, 5(1), 1-19.
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للمناخ السياسي اؼبصرم كالذم كاف ينادم حينها بالقومية الضيقة احملدكدة حبدكد مصر كالفرعونية كاؼبصرية .بينما رأل البنا أف
اإلسالـ " يعترب اؼبسلمُت صبيعا أمة كاحدة "مستشهدا باآلية" كإف ىذه أمتكم أمة كاحدة كأنا ربكم فاعبدكف " (األنبياء ،آية .) 92
كاؼبسلموف صبيعا أخوة " إمنا اؼبؤمنوف أخوة " كاألخوة اإلسالمية كما نادل هبا البنا فإهنا تتطلب من اؼبسلمُت نصرة بعضهم البعض ك"
التفاعل مع األخوة ُب كل األمور كاألحواؿ  ،كأف تكوف األخوة متعاكنة ُب السراء كالضراء " كذلك انطالقا من حديث رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم " مثل اؼبؤمنُت ُب توادىم كتراضبهم كتعاطفهم كمثل اعبسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر اعبسد
بالسهر كاغبمى " .ركاه مسلم.42
كهبذا اؼبفهوـ لألمة تفاعل اإلخواف اؼبسلمُت مع صبيع قضايا اؼبسلمُت ،43كحازت قضية بيت اؼبقدس األكلوية ُب ذلك  ،كجاء مفهوـ
األمة كأحد اؼبنطلقات اؽبامة اؼبؤسسة السًتاتيجية البنا ذباه بيت اؼبقدس ،ككاف ؽبذا اؼبفهوـ الدكر الرئيس ُب التحاـ كانصهار اإلخواف
اؼبسلمُت ُب قضية بيت اؼبقدس كضبلهم لوائها كالذم أكدتو كتابات البنا.
مكانة بيت المقدس في ضوء مفهوم األمة
كأما مكانة فلسطُت ُب مفهوـ األمة اإلسالمية حسب أدبيات اإلخواف فهي تعترب جزء ىاـ من األمة اإلسالمية ،كالفلسطينيوف أخوة
للمسلمُت صبيعا " كما الشعب الفلسطيٍت إال أخ لنا  ،فمن قعد عن فلسطُت فقد قعد عن اهلل كرسولو  ،كظاىر على اإلسالـ  ،كمن
أعاهنا كبذؿ ؽبا كأمدىا فقد انتصر هلل كرسولو كدافع عن اإلسالـ " .كالقوؿ " مايل كلفلسطُت ُب ىذه الظركؼ معناه مايل كلإلسالـ..
ففلسطُت ما ىي إال عضو من اعبسد اإلسالمي كلبنة ىامة من بنيانو  ،ككل عضو ال يتأمل ألمل فلسطُت فليس من ىذا اعبسد  ،ككل
لبنة ال زبتل ؽبذه األرض اؼبباركة فليست من ىذا البنياف.44كحوؿ مكانة فلسطُت ُب مفهوـ األمة عند صباعة اإلخواف اؼبسلمُت أكد
شقيق البنا كالقيادم ُب اعبماعة عبد الرضبن الساعاٌب على أف بيت اؼبقدس جزء من جسد األمة كركن ركُت من بيناهنا حيث صرح أف
"فلسطُت تعنينا كأف من قاؿ غَت ذلك فليس دبسلم كال عريب إذ اؼبسلم للمسلم كالبنياف يشد بعضو بعضان كالعريب ال تكوف صلتو
بذكم رضبو كقرباه ذبافيا كال نقضان كاإلسالـ كالعركبة الزماف ال يفًتقاف ،ككلمتاف حيدد معنامها اإلسالـ بأنو البالد اليت ربدىا كلمة

42يجهخ اإلخىاٌ انًظهًٍُ ،انؼذد،62انظخ انثبنثخ  08،رجت َ 28ِ 0262ىَُى ، 0922ص. .2
Row, Bedford: History of the Muslim Brotherhood. London WC1R 4AZ (2015) www.9bri.com 43
44

مجمة النذير 1937/3/25
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التوحيد اػبالصة كليس ىو ما يعرؼ حدكده اعبغرافيوف دبواقع جهات اليابس كاؼباء" .45كىذه اؼبفهوـ مل يقتصر على البنا كقادة
اعبماعة ،فقد كعاه أفراد صباعة اإلخواف كدافعوا عنو.46
كاعترب الباحث عبد الفتاح العويسي أف مفهوـ األمة اإلسالمية كاف أحد أىم مبدأين ارتكز عليها البنا كصباعة اإلخواف اؼبسلمُت كبو
اىتمامها باؼبسألة الفلسطينية ،كأف مفهوـ األمة ذات داللة كأصوؿ دينية كفكرية لدل البنا  .كحيث أف اؼبسلمُت أمة كاحدة كأف
اإلسالـ كطن كجنسية فكانت فلسطُت جزءا من العامل اإلسالمي كؽبا أمهية خاصة باعتبارىا األرض اؼبباركة كفيها اؼبسجد األقصى.
كجاء مفهوـ األمة كالذم صاغو البنا كأحد أىم العوامل احملفزة لإلخواف كبو بيت اؼبقدس.47ككاف مبدأ األخوة اإلسالمية كاألمة
الواحدة من أىم اؼببادئ اليت ارتكز فيها البنا ُب فكره السياسي كالذم أراد بو أف يوضح طبيعة العالقة بُت اؼبسلمُت بعضهم بعضا كما
جعل األخوة أحد أركاف بيعة لإلخواف ،كاعترب البنا أف نصرة قضية فلسطُت تفرضو اإلخوة اإلسالمية.48
كىكذا كاف مفهوـ البنا الذم نادل بو كصاغو كفق فهمو لإلسالـ أحد كسائلو كبو ربقيق أىدافو اإلصالحية كمنهجا فكريا أسس
للعمل من أجل فلسطُت كنصرهتا .فإف من أىم سبل هنضة العامل اإلسالمي ىو استعادة مفهوـ األمة كإعادة بنائو من مصادره األصيلة
كمقدمة إىل كحدهتا كمن ٍب استعادة اعبزء اؼبغصوب من جسمها فلسطُت .49كما زالت أفكار البنا كمفاىيمو حاضرة إىل يومنا ىذا
من خالؿ صباعة اإلخواف اؼبسلمُت كىي عامل مهم ُب ُب اعبدؿ الثقاُب كالسياسي ُب العامل العريب كخاصة حوؿ مواضيع اؽبوية
كاالنتماء ،50كىو خالؼ طبيعي ؼبا تشهده األمة اإلسالمية من صراع حضارم كثقاُب ما بُت التوجو اإلسالمي كالتوجو التغرييب.
مفهوم الوطن وعالقتو ببيت المقدس في فكر حسن البنا
حب الوطن أمر فطرم جبلت عليو النفوس كتباينت األفكار كالشعارات ذباىو ما بُت دعوات اؼبغاالة غبد العنصرية كما بُت نظرة تسع
البشرية عامة  .كجاء اإلسالـ يعزز حب الوطن كخدمتو دبا ال يتعارض مع أحكامو كخيدـ اإلنسانية  .كقد اعتٌت حسن البنا بتوضيح
موقفو من الوطن كالوطنية مفهوما كحدكدا  .فما أثر مفهوـ الوطن عند البنا ُب موقفو من القضية الفلسطينية؟

45

جريدة اإلخوان المسممين اليومية ،العدد، 242السنة األولى  25،ربيع األول  1366ه 16،فبراير ." 1974

46

عباس السيسي ،في قافمة اإلخوان المسممين ،ج . 56- 25، 1986، 1

48

إبراهيم البيومي غانم  .448 ، 2013،مرجع سابق

47

49

 .6-4) 1998(l –Awaisiمرجع سابق .

السيد عمر  . 77، 2002،مرجع سابق.

 50فخز أثى ػىاد  ،اإلخىاٌ انًظهًىٌ االَزشبر انؼبنًٍ ويفهىو انجُؼخ وانىالء ،يزكش اإليبراد نهذراطبد وانجذىس اإلطززارُجُخ  ،أثى ظجٍ ،ط . 0
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صياغة المصطلح
ناقش البنا الدعوات كاألفكار حوؿ الوطن كالوطنية كعمل على نقضها كخطوة أكلية لتقدمي رؤيتو فقاؿ " :افتنت الناس بدعوة الوطنية
تارة ،كالقومية تارة أخرل ،كخباصة َب الشرؽ؛ حيث تشعر الشعوب الشرقية بإساءة الغرب إليها إساءة نالت من عزهتا ككرامتها
كاستقالؽبا فانطلقت ألسن الزعماء ،كسالت أهنار الصحف..،كىتف اؽباتفوف باسم الوطنية كجالؿ القومية .حسن ذلك كصبيل ،كلكن
غَت اغبسن كغَت اعبميل أنك حُت رباكؿ إفهاـ الشعوب الشرقية -كىى مسلمة -أف ذلك َب اإلسالـ بأكَب كأزكى كأظبى كأنبل فبا ىو
َب أفواه الغربيُت ككتابات األكركبيُت أبوا ذلك عليك كعبوا َب تقليدىم يعمهوف ،كزعموا لك أف اإلسالـ َب ناحية كىذه الفكرة َب
ناحية أخرل" .51كقد عمل البنا على تفكيك مصطلح الوطن كالوطنية كمن ٍب أعاد بناء اؼبصطلح .فقد أكد البنا على االجيابيات
الوطنية اليت ينادم هبا دعاة الوطنية كأهنا ال تعارض اإلسالـ بشيء بل إف اإلسالـ يدعو ؽبذه الفضائل .كقد فكك البنا مفهوـ الوطن
كالوطنية السائد حينها إىل أقساـ عدة .بدأىا بوطنية اغبنُت أم حب اؼبرء لبلده كىي فطرة بشرية مأمور هبا ُب اإلسالـ  ،كمن ٍب كطنية
اغبرية كالعزة كالدفاع عن الوطن كربريره من الغاصبُت كالبنا يرل أف اإلسالـ شدد على ىذا اؼبعٌت أبلغ تشديد كىو مع القائلُت هبذه
الوطنية  .كأما اؼبرحلة الثالثة ؼبفهوـ الوطن عند البنا فهو كطنية اجملتمع أم تقوية الرابطة بُت أبناء القطر الواحد كخدمة مصاغبهم
فاإلسالـ يرل ىذه الفكرة فريضة الزمة .كاؼبرحلة الرابعة كاليت يراىا البنا ـبالفة لإلسالـ كرفضها بكل قوة ،أال كىي كطنية اغبزبية
كتقسيم أبناء الوطن إىل شيع يقاتل بعضهم بعضا دبا خيدـ األعداء فهي " كأما إف كانوا يريدكف بالوطنية تقسيم األمة كالعدك يستغل
كل ذلك ؼبصلحتو فتلك كطنية زائفة ال خَت فيها لدعاهتا كال للناس "

52

كمن ٍب عمل البنا على بناء مصطلح كمفهوـ الوطن كفق رؤيتو اػباصة دبرجعيتها اإلسالمية.كالعقيدة اإلسالمية ىي أساس الوطن
كحدكده "إف أساس كطنية اؼبسلم العقيدة اإلسالمية .فاالعتبار ىنا للعقيدة ،بينما ىي عند غَتىم ترتبط باغبدكد اعبغرافية فوطن اؼبسلم
ىي كل أرض فيها مسلموف " .كبالتايل كضع البنا على مكمن خالفو مع دعاة الوطنية كمفهومو اػباص حيث ذكر "أما كجو اػبالؼ
بيننا كبينهم فهو أننا نعترب حدكد الوطنية بالعقيدة كىم يعتربكهنا بالتخوـ األرضية كاغبدكد اعبغرافية  ،فكل بقعة فيها مسلم يقوؿ ال إلو
إال اهلل ؿبمد رسوؿ اهلل كطٌت عندنا لو حرمتو كقداستو كحبو كاإلخالص لو كاعبهاد َب سبيل خَته" .53
كبات كاضحا أف البنا بٌت مفهوما جديدا للوطن منطلقا من العقيدة اإلسالمية كدبدلوؿ سياسي .فالوطن اإلسالمي كطن كاحد كتبقى
األكلوية كاؼبنطلق ؼبصر كمن ٍب جَتاهنا كبيت اؼبقدس ألصقها كألزمها .فقد أشار البنا كربت عنواف (قطعة من كطننا) قولو :أيها

 51دظٍ انجُب  ،انزطبئم ص 002 - 022

52
53

حسن البنا  ،الرسائل  ،ص. 148ص . 176

حسن البنا ،الرسائل  ،ص.146
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اؼبسلموف :إف الوطن اإلسالمي ال يتجزأ ،كإف ك ل شرب أرض فيو مسلم يقوؿ ال إلو إال اهلل ،أك رفعت عليو يوما من األياـ راية اهلل قد
صار أمانة َب يد اؼبسلمُت قاطبة كهلل كلرسولو ،ككجب عليهم أف يفدكا حريتو بالنفوس كاألركاح ،كأف يبذلوا َب سبيل احملافظة عليو
َّ ً
وؿ ىكىزبيونيوا أ ىىمانىاتً يك ٍم ىكأىنٍػتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف) األنفاؿ.5427 :
الر يس ى
ين ىآمنيوا الى ىزبيونيوا اهللى ىك َّ
الدماء كاألمواؿ (:يىا أىيػ ىها الذ ى
كذكر يوسف القرضاكم أنو شهد أحد مؤسبرات البنا ُب العاـ ُ 1945ب مدينة طنطا  ،حيث ربدث البنا عن الوطن كقسمو إىل ثالثة
مراتب " الوطن الصغَت كالوطن الكبَت كالوطن األكرب " حيث بُت البنا مقصده بالوطن الصغَت كىو مصر كالسوداف  ،كالوطن الكبَت
الوطن العريب  ،كأما الوطن األكرب فهو العامل اإلسالمي.كمن ٍب تناكؿ البنا القضية الفلسطينية كأطماع اغبركة الصهيونية كـباطرىا على
ليس على فلسطُت فحسب بل على العرب كاؼبسلمُت عامة ُب حاضرىم كمستقبلهم  .كأكد القرضاكم أف البنا كاف " دائم التنبيو
على أمهية ىذه القضية الفلسطينية ".55
مصر في مفهوم الوطن للبنا
ذباكز البنا دعوات الوطن كالوطنية كاقتصارىا على مصر فقط  .فقد تعدل حدكد الوطن عند البنا خارج مصر كما مصر إال أحد بقاع
اؼبسلمُت ،56كأعلن بوضوح أف الوطن مقصوده كل الوطن اإلسالمي كأف اعبهاد ُب سبيل مصر إمنا باعتبارىا أرض اإلسالـ كأف حدكد
كطنو ىو حدكد أمتو " اإلخواف اؼبسلمُت أشد الناس إخالصا ألكطاهنم  .كلكن الفارؽ بُت اإلخواف كبُت غَتىم من دعاة الوطنية
اجملردة أف أساس كطنية اإلخواف العقيدة اإلسالمية .فهم يعملوف ؼبصر ،كجياىدكف َب سبيل مصر ،كيفنوف َب ىذا اعبهاد؛ ألهنا من
أرض اإلسالـ كزعيمة أفبو ،كما أهنم ال يقفوف هبذا الشعور عند حدكدىا ،بل يشركوف معها فيو كل أرض إسالمية ،ككل كطن
إسالمى .على حُت يقف كل كطٌت ؾبرد عند حدكد أمتو .كحسبك من كطنية اإلخواف اؼبسلمُت أهنم يعتقدكف عقيدة جازمة الزمة أف
التفريط َب أل شرب أرض يقطنو مسلم جردية ال تغتفر حىت يعيدكه أك يهلكوا دكف إعادتو .57كالعمل ألجل مصر كخدمتها إمنا ىو
كوهنا أرضا إسالمية.58كىو خدمة للعرب كاؼبسلمُت أيضا كىو اغبلقة األكىل ُب مشركع النهضة الذم يرنو إليو البنا " فكيف ال نعمل

54
55

مجمة النذير  ،عدد 1938، 23
يوسف القرضاوي .) 69- 67، 2007،

Muslim Brotherhood of Egypt. International Journal of Middle East Studies, 27(03), 321-339.
Abed-Kotob, S. (1995). The accommodationists speak: goals and strategies of the 56
57دظٍ انجُب انزطبئم  ،رطبنخ انً انشجبة ػبيخ وانً انطهجخ خبصخ) .
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Mura, A. (2012). A genealogical inquiry into early Islamism: the discourse of Hasan al-Banna. Journal of Political
Ideologies, 17(1), 61-85.
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ؼبصر كػبَت مصر؟  ...كسنظل كذلك ما حيينا ،معتقدين أف ىذه ىي اغبلقة األكيل ُب سلسلة النهضة اؼبنشودة ،كأهنا جزء من الوطن
العريب العاـ ،كأننا حُت نعمل ؼبصر نعمل للعركبة كللشرؽ كلإلسالـ".59
بيت المقدس في مفهوم الوطن عند البنا
تظهر فلسطُت كطن للبنا كما مصر ،كباعتبار أف صبيع أرض اؼبسلمُت كطن ُب فكر البنا  ،فإف بيت اؼبقدس كما حيملو من معاف
قدسية كباعتبار قربو كؾباكرتو لبلده مصر  ،فقد كاف من الطبيعي أف تأٌب فلسطُت ُب مقدمة اىتمامات البنا  ،كأف البنا عندما أسس
مفهومو للوطن فقد أسس لاللتحاـ مع فلسطُت كتبٍت قضيتها على أساس فكرم عقائدم ،كالعمل من أجل مصر ىو عمال من أجل
فلسطُت أيضا فهما جسد كاحد " فإنو إذا كاف اإلسالـ يفرض عليك –كأنت مصرم – أف تعمل لفلسطُت كلطرابلس كللمغرب ألهنا
من أرض اإلسالـ ،فإنو يفرض عليك ذلك ؼبصر ،ألهنا من أرض اإلسالـ؛ كلكنا نقوؿ لك :إف من كاجبك -مع ىذا -أف تعرؼ
حدكد كطنك العاـ ،كأال هتمل َب حق جزء منو يهدد بالضياع كاإلفناء كتذكر دائما كاعمل دائما للوطن اإلسالمي الفسيح األكناؼ
."60كاستحضر البنا معاين االمة كاألخوة كىو حيث اؼبصريُت على الفداء للوطن فيذكرىم بأف الوطن مقصوده مصر كشقيقاهتا "كاعلموا
أف ىناؾ شخصا كاحدا تفٌت فيو كمن أجلو أشخاصكم ،ذلكم ىو الوطن ،ىو مصر كشقيقاهتا" .61
كعلى ىذا فإف آفاؽ الوطن اإلسالمي ُب فكر البنا يتجاكز اغبدكد الوطنية كاعبغرافية كالعرقية إىل حدكد اؼببادئ كاغبقائق كالعقائد .فلم
يعًتؼ البنا باغبدكد اعبغرافية كال بالفوارؽ العرقية كاعترب الوطن اإلسالمي كطنا كاحدا كبيت اؼبقدس كفلسطُت جزء منو بل ىو القلب
لو فحدكد الوطن عند البنا " كل شرب أرض فيو مسلم يقوؿ ال إلو إال اهلل،أك رفعت عليو يوما من األياـ راية اهلل ،قد صار أمانة ُب يد
اؼبسلمُت قاطبة كهلل كلرسولو ،ككجب عليهم أف يفدكا حريتو بالنفوس كاألركاح،كأف يبذلوا ُب سبيل احملافظة عليو الدماء كاألمواؿ".62
كشبة موقف كاضح غبسن البنا من اؼبرجعية اليت يتم رسم اغبدكد اعبغرافية على أساسها ،كىو بذلك يعيد الصراع إىل جوىرة كطريق
النهضة إىل جادهتا ،فقد ذىب البنا إىل أف حدكد الوطن ىو العقيدة كليست اغبدكد اعبغرافية ،كإف كل اؼبسلمُت ُب أقطارىم ىم أىل
كإخواف  ،كاعبهاد ُب سبيل ربرير ىذه األكطاف من كاجبات اإلخواف اؼبسلمُت كمرحلة من مراحل رفع راية اإلسالـ على صبيع بقاع
األرض فإف" اإلخواف اؼبسلموف ال خيتصوف هبذه الدعوة قطرا دكف قطر من األقطار اإلسالمية" .63كرفض البنا اؼبسميات كالتقسيمات

59حسن البنا  ،الرسائل ،ص . 113- 112
60

مجمة النذير  ،ع . 1938، 23
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مجمة اإلخوان  ،ع 1945 ، 62
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" .Awaisi ,1998مرجع سابق .

63حسن البنا  ،الرسائل  ،الى اي شيء ندعوا الناس .
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اليت أكجدىا اؼبستعمر فوطن اؼبسلمُت كطن كاحد كاإلسالـ ال يتقيد هبذا التقسيم السياسى َب الوطن اإلسالمى العاـ فهو عقيدة
نقصا َب جزء آخر. 64
ككطن كجنسية ،كأرض اؼبسلمُت كطن كاحد ،فالزيادة َب جزء منو قد تسد ن
كقد أغبق البنا فلسطُت ُب مفهومو للوطن كربطو دبساعي كجهاد اإلخواف ُب مصر .فقد ألقى خطبة ُب رحلة اغبج عاـ  1945قائال "
إننا سنجاىد ُب مصر ،كإف إخوانكم َب فلسطُت قد كطدكا العزـ على أف يعيشوا ،كإف إخوانكم َب سوريا جياىدكف ،كإف إخوانكم َب
إندكنيسيا يبذلوف الدـ َب سبيل اغبرية ،كَب اؼبغرب أعلنوىا صرخة داكية .كليس َب الدنيا اآلف قوة تستطيع أف تكبت أك ربد أك تقف
أخَتا" .كال تعارض بُت األقطار
َب كجو عملنا ،أك تناؿ من صفوفنا ،كإف كانت قوة اغبديد كالنار ستؤخر النصر قليالن كلكنا سننتصر ن

اػباصة كمفهوـ الوطن العاـ لدل البنا "فعليكم أف تعرفوا حقوؽ أكطانكم اػباصة ،كعلى أىل كل كطن أف يساعدكا إخواهنم َب الوطن
العاـ  .فكل أرض اإلسالـ أكطاننا -أيها اؼبسلموف ،كعلى كل أمة أف تدافع عن كطنها ما استطاعت ،كعليها أف تعمل على مساعدة
أبدا.65
غَتىا ،كتلك فرصة إف أفلتت فلن تعود ن
كمن خالؿ استقراء لكتابات كأنشطة البنا يظهر لنا عدـ اختزالو مفهوـ كمصطلح الوطن ُب بلده مصر ،بل جعل كلمة الوطن تشمل
صبيع بالد اؼبسلمُت .كمع تأكيد البنا على كل اؼبعاين اإلجيابية غبب الوطن كالوطنية ،فإنو كاف كاضحا ُب معارضتو كرفضتو للمعاين اليت
تناُب تعاليم اإلسالـ ُب مفهوـ الوطن كالوطنية  ،كبالتايل كانت عُت البنا على كل بالد اؼبسلمُت عندما كاف يتحدث عن الوطن ككانت
فلسطُت ُب مقدمتها .كبذلك كسع البنا اىتماـ اؼبصريُت إىل خارج حدكد مصر كخاصة ذباه فلسطُت كمن ٍب عمل على االرتباط
الفكرم كاالسًتاتيجي مع قضية بيت اؼبقدس.
مفهوم الجهاد وعالقتو ببيت المقدس في فكر البنا
من اؼبفاىيم اليت أسسها البنا ُب منظومة دعوة اإلخواف ككاف ؽبا األثر الكبَت ُب اىتمامهم ذباه بيت اؼبقدس ىو مفهوـ اعبهاد ،بل إف
العويسي اعترب أف مفهوـ اعبهاد كمفهوـ األمة مها مبدأين أساسيُت شكال الباعث كاحملرؾ للتفاعل مع القضية الفلسطينية من قبل
اإلخواف اؼبسلمُت .66كقد أكىل البنا مفهوـ اعبهاد مساحة كاسعة ُب كتاباتو ككاف مفهوـ اعبهاد الذم نادل بو البنا أحد فبيزات

64
65
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جريدة االخوان المسممين  ،عدد .1937، 2

طارق البشري  ،المسممون واألقباط في إطار الجماعة الوطنية ،دار الوحدة ،بيروت . 1982 ،ص . 574
،(1998 (Al-Awaisiمرجع سابق .
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اإلخواف عما سبقها من حركات اإلحياء اإلسالمي ،كقد جعل البنا اعبهاد الركن الرابع من أركاف البيعة العشرة عبماعة اإلخواف
اؼبسلمُت .67كذىب بعض احملللُت إىل أف رؤية البنا للجهاد إمنا ىي تعبَت عن هنج العنف الذم تبناه كمعو صباعة اإلخواف اؼبسلمُت.68
كإف اؼبتتبع ألفكار البنا كسَتة حياتو يظهر لو أف اعبهاد مل يكن ؾبرد شعار رفعو البنا  ،بل كاف اعبهاد ركيزة أساسية ُب فكره كمكوف
أساسي ُب دعوتو . 69فقد خص البنا مفهوـ اعبهاد رسالة خاصة من رسالو عنوهنا برسالة اعبهاد كفيها فصل أحكامو كرؤيتو للجهاد
كالدكر اؼبناط بو ُب هنضة األمة ،كاعبهاد نظاما فريدا صاغو اإلسالـ ،كأكد البنا ُب رسالتو أف اعبهاد طريق ربرير أراضي اؼبسلمُت من
اؼبغتصبُت كأف حكم اعبهاد ىو فرض عُت على اؼبسلمُت حىت حيرركا أراضيهم كبالتايل "إف اعبهاد فرض كفاية على األمة اإلسالمية
لنشر الدعوة ،كفرض عُت لدفع ىجوـ الكفار عليها كاؼبسلموف اآلف كما تعلم مستذلوف لغَتىم ؿبكوموف بالكفار قد ديست أرضهم
كانتهكت حرماهتم ،كربكم ُب شئوهنم خصومهم كتعطلت شعائر دينهم ُب ديارىم فضالن عن عجزىم عن نشر دعوهتم فوجب كجوبان
عينيان ال مناص منو أف يتجهز كل مسلم كأف ينطوم على نية اعبهاد ،كإعداد العدة لو حىت ربُت الفرصة كيقضي اهلل أمران كاف
مفعوالن" .70كقد جعل البنا اعبهاد أحد أركاف بيعة اإلخواف  ،كما جعلو ىتافهم الدائم "اعبهاد سبيلنا " كالشعار الذم يعرؼ بو

اإلخواف– سيفُت كمصحف ككلمة "كأعدكا " ٍ .ب كاف التطبيق العملي ؼبفهوـ اعبهاد على أرض فلسطُت بعد اإلعداد الفكرم
كالتنظيمي من خالؿ تشكيل البنا للكتائب كالتنظيم اػباص كمن ٍب اؼبشاركة الفاعلة كاؼبميزة ُب حرب عاـ  1948على أرض بيت
اؼبقدس  .كىذا اؼبسار جاء مصداقا لدعوتو للجهاد باعتباره أصبح فرض عُت على اؼبسلمُت.71
كقد أكضح البنا أف اغبرب ضركرة اجتماعية كشر البد منو ،كأف األصل ُب اغبياة ىو السالـ كاالستقرار ،كرأل البنا أف اغبرب ُب
اإلسالـ ؽبا طبسة أغراض كالتايل:
 .1رد العدكاف كالدفاع عن النفس كاألىل كاؼباؿ كالوطن كالدين .
 .2تأمُت حرية الدين كاالعتقاد للمؤمنُت الذين حياكؿ الكافركف أف يفتوهنم عن دينهم .
 .3ضباية الدعوة حىت تبلغ إىل الناس صبيعان كيتحدد موقفهم منها ربديدان كاضحان ألف اإلسالـ رسالة اجتماعية
إصالحية شاملة إىل الناس كافة .

67

حسن البنا  ،الرسائل ،ص. 273

69

سعود المولى  ،اإلخوان والجيش ،دار المشرق  ،القاهرة . 2017،ص. 17

68

) .Row(2015مرجع سابق

70حسن البنا  ،الرسائل ،رسالة الجهاد  ،صـ264 -248

 71جًبل ػجذ انهبدٌ، 2110 ،ص . 098يزجغ طبثك.
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 .4تأديب ناكثي العهد من اؼبعاىدين أك الفئة الباغية على صباعة اؼبؤمنُت اليت تتمرد على أمر اهلل كتأىب حكم
العدؿ كاإلصالح .
 .5إغاثة اؼبظلومُت من اؼبؤمنُت أينما كانوا كاالنتصار ؽبم من الظاؼبُت.72
فلسطين في مفهوم الجهاد عند البنا
من خالؿ التمعن ُب أغراض اعبهاد اليت كضعها البنا يتضح أهنا تنسحب كليا على أرض بيت اؼبقدس كبالتايل أصبح اعبهاد من أجل
ربريره فريضة على كل مسلم  .كلقد جاءت رؤية البنا ؼبفهوـ اعبهاد منسجمة مع دعوتو اعبماعة للعمل كاعبهاد ُب مصر كبيت اؼبقدس
على السواء  ،فاعبهاد سبيل اإلخواف بايعوا عليو كاعبهاد طريق التحرير لبيت اؼبقدس .كعندما اندلعت الثورة الكربل ُب فلسطُت عاـ
 1936اعترب البنا ىذه الثورة صورة اعبهاد الذم ينشده كأثٌت عليو كخاطبهم بقولو "أيها الفلسطينيوف البواسل من شباب ؿبمد كضباة
بيت اؼبقدس صربا صبيالن كلقد رحبتم كثَتان كلو مل يكن من نتائج ثورتكم اؼبباركة اغبقة إال أف كشفتم غشاكات الذلة كحجب االستسالـ
عن النفوس اإلسالمية كأرشدًب شعوب اإلسالـ إىل ما ُب صناعة اؼبوت من لذة كصباؿ كركعة كربح لكنتم الفائزين" كأكد البنا أف
اإلخواف اؼبسلموف يعتقدكف " أف كل دكلة اعتدت كتعتدم على أكطاف اإلسالـ دكلة ظاؼبة البد أف تكف عدكاهنا ،كالبد من أف يعد
اؼبسلموف أنفسهم كيعملوا متساندين على التخلص من نَتىا".73
كرفض البنا أف تكوف فلسطُت قضية الفلسطينيُت كحدىم ،بل اعتربىا قضية اؼبسلمُت األكىل .ففي بياف للشعوب العربية أصدره البنا
ُب  9مايو  1948أكد فيو على أف " قضية فلسطُت ىي قضية العامل اإلسالمي من مصر إىل بغداد كمن اؼبغرب إىل فارس كمن
اؼبسجد اغبراـ إىل اؼبسجد األقصى كأف اؼبسلمُت ُب آفاؽ األرض ال يفرطوف ُب شرب من ىذه األرض اؼبقدسة كال يًتكوف الدفاع عن
القبلة األكىل ،كلئن أفىت علماء العراؽ بوجوب اعبهاد ُب سبيل فلسطُت فقد صدرت عن دار اإلخواف اؼبسلمُت ُب مصر الفتول ذاهتا.
كخاطب البنا أفراد صباعتو بأف اعبهاد ُب فلسطُت أصبح ُب حقهم كحق اؼبسلمُت فرض عُت "أيها اإلخواف لقد أصبح اعبهاد ُب سبيل
فلسطُت فرض عُت على كل مسلم فأيكم يؤثر اغبياة الدنيا كزينتها على اعبهاد ُب سبيل اهلل تظفركف فيو بإحدل اغبسنيُت نصر تعلو
بعده كلمة اهلل أك شهادة ال جزاء ؽبا كرب الكعبة إال اعبن . 74كىكذا برزت قضية فلسطُت كبيت اؼبقدس كواسطة عقد مفهومي األمة
كاعبهاد كالذم صاغهما البنا كالذم اعترب أف حل القضية الفلسطينية سيكوف بالوحدة كاعبهاد ،فقد كاف موقف البنا من اإلستعمار

 72دظٍ انجُب ،انظالو فٍ اإلطالو ،دار انزىسَغ وانُشز اإلطاليُخ ،انمبهزح،0991،ص.22
 73يجهخ انُذَز :انظُخ األونً ،ػذد  2 ،08شؼجبٌ 0227هـ.
 74جزَذح اإلخىاٌ انًظهًٍُ انُىيُخ انؼذد  620انظُخ انثبنثخ .
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بشكل عاـ كاػبطر الصهيوين بشكل خاص قد شكل أحد أىم اؼبرتكزات الفكرية اليت كجهت صباعة اإلخواف كبو اعبهاد ُب بيت
اؼبقدس كىو ما ربقق بصورة ملفتة كمتميزة الحقا.75
المنطلقات الفكرية للبنا تجاه اليهود والصهيونية وأثرىا على استراتيجيتو نحو بيت المقدس
عرب حسن البنا عن أفكاره كمبادئو ذباه اليهود ُب الكثَت من كتاباتو كمواقفو  ،ككاف موقفو من اليهود قد جاء أحيانا باعتبارىم من أىل
الكتاب كمن غَت اؼبسلمُت كأحيانا عن اليهود كيهود صهيونيُت معتدين .كأعلن البنا مواقفو ذباه اليهود كالنصارل مستدال باآليات
القرأنية كاألحاديث النبوية .كبالتايل الوصوؿ إىل حقيقة فكر كموقف البنا من اليهود ىي مقدمة ضركرية كالزمة ُب رأينا ُب سبيل تفسَت
كفهم موقف البنا من أحداث القضية الفلسطينية باعتبار اليهود الصهاينة طرؼ رئيس ُب ىذا الصراع .
كفيما خيص اؼبوقف العاـ غبسن البنا من غَت اؼبسلمُت كاليهود كالنصارل فقد تبٌت البنا موقفا كاضحا ذباه حقوقهم كرأل " أف سياسة
اإلسالـ داخلية أك خارجية تكفل سباـ الكفالة حقوؽ غَت اؼبسلمُت".76كرأل البنا أف اإلسالـ نظر باجيابية كبَتة إىل غَت اؼبسلمُت مل
يصلها أم نظاـ ديٍت أك مدين .77بل إف اإلسالـ " مل يشتمل على اغبماية فقط ،بل أكصى بالرب كاإلحساف إليهم" .78كشبة من رأل
أف البنا كاف من أكثر الناس دعوة إىل نبذ الكراىية كالبغضاء كأف اإلخواف مل يتهموا يوما كخصوصا ُب عهد البنا بأهنم دعاة طائفية أك
عصبية .79كما كاف من أىم دعائم الًتبية السياسية عند حسن البنا الًتكيز على حسن الصلة بغَت اؼبسلمُت عموما.80كُب مذكرات
البنا ما يشَت إىل معاملة البنا لليهود باغبسٌت كمنها قصتو مع جَتانو اليهود كالنصارل ُب اإلظباعيلية .81كما أف البنا تعاطفا عندما
تناكؿ أحداث اليهود ُب أكركبا "ال شك ُب أننا نتأمل حملنة اليهود تأؼبان شديدان كلكن ليس معٍت ىذا أف ينصفوا بظلم العرب.ككل تفكَت
أك تصريح أك عمل يتناَب مع إنصاؼ العرب كال حيقق آماؽبم ُب فلسطُت ال يكوف من كرائو إال اإلثارة كاإلحراج".82

كشبة من اعترب أف موقف حسن البنا من اليهود شائكا كمثار خالؼ  ،حيث كجهت انتقادات إىل البنا بأنو معاديا لليهودية كذك أفكار
عنصرية ضدىم ،كال سيما ؿباكلة البعض تفسَت آراء البنا ذباه اغبركة الصهيونية ُب بيت اؼبقدس بأهنا أفكار تصور الصراع على أنو بُت
اإلسالـ كاليهودية . 83كأف اإلخواف دأبوا على اػبلط بُت اليهود كالصهيونية كحيث بدت كلميت الصهيونية كاليهودية مًتادفتاف ُب
 75صبنخ نطفٍ، 2102،ص 00
 76دظٍ انجُب ،انزطبئم ص 09
77

حسن البنا  ،الرسائل ،ص في اجتماع رؤساء المناطق ومراكز الجهاد

78

حسن البنا  ،الرسائل ص  . 43موقف اإلسالم من األقميات واألجانب

80

محمد أبو فارس . 14، 1999 ،

79

يوسف القرضاوي  . 107، 2007،مرجع سابق.

81

حسن البنا ،مذكرات الدعوة والداعية، 2012، ،ص . 82مرجع سابق .

83

طارق البشري ،الحركة السياسية في مصر ، 1952- 1945الهيئة العامة لمكتاب،القاهرة . 1972،ص251

82

حسن البنا  ،الرسائل،ص، 288في اجتماع رؤساء المناطق ومراكز الجهاد .
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معظم مقاالت صحيفة اإلخواف "كل يهودم صهيوين ككل صهيوين يهودم" .84كالحظ العويسي 85أف موقف البنا كاإلخواف من
اليهود اعتمد على منطلقُت رئيسيُت  .أكالمها اؼبنطلق الديٍت كالتارخيي  ،كالثاين األحداث اعبارية على أرض بيت اؼبقدس كاعتداءات
الصهيونية .كرأل الباحث لطفي

86

أف البنا ميز سبييزا كظيفيا بُت الصهيونية العاؼبية كاليهودية العاؼبية ففي حُت رأل الصهيونية كيانا

سياسيا إال أف موركثها منبعو اليهودية كبالتايل أصبحت الصهيونية جسرا لتحقيق الدكلة اليهودية ،كبالتايل مل يكن ُب ذىن البنا حسن
الظن باليهود أبدا كأف اليهودية العاؼبية كالصهيونية العاؼبية تصباف كبو نتيجة كاحدة ُ .ب حُت رأل الباحث إبراىيم غاًل أف البنا قد
ميز بُت اليهودية العاؼبية كبُت الصهيونية السياسية كلكنو مل يتصور أهنما كياناف منفصالف سباما  ،كأف سبييزه كاف سبييزا كظيفيا حيث
اليهودية العاؼبية ىي الكياف األصلي األكرب ،أما الصهيونية فهي أداتو لتحقيق األىداؼ السياسية ؽبا.87
كقد تفسر أحواؿ اليهود ُب مصر موقف البنا اؼبعادم ؽبم  ،كأف حاؿ كدكر اليهود كنشاط اغبركة الصهيونية ُب مصر كفلسطُت كاف
السبب الرئيس ُب ذلك العداء  .فقد كانت أحواؿ اليهود ُب مصر متميزة كُب أفضل حاالهتا خالؿ النصف األكؿ من القرف العشرين
ككاف تأثَتىم على اغبياة السياسية كاإلقتصادية اؼبصرية كبَتا .كمل تقتصر سيطرة اليهود على اإلقتصاد بل تعداه إىل جوانب عديدة ُب
اغبياة اؼبصرية كالسياسة كالصحافة .فقد أصدر اليهود صحفا متعددة كبلغات ـبتلفة ،ككاف أثر اليهود على الصحف اؼبصرية كبَتا من
خالؿ سيطرهتم كربكمهم باإلعالنات .88ككاف ؽبم نفوذا كاضحا على اغبياة السياسية اؼبصرية  ،فقد كاف لليهود أعضاء ُب ؾبلس
النواب كما توىل اليهودم يوسف قطاكم كزارة اؼبالية ىاـ  1924ككانت ؽبم سيطرة كاملة على زعامة اغبركة الشيوعية ُب مصر.89كال
شك أف ىذا النفوذ االقتصادم كالسياسي كاإلعالمي الكبَت الذم سبتع بو اليهود ُب مصر خلق حالة من العداء ؽبم ُب أكساط اجملتمع
اؼبصرم  ،كخاصة أهنم قاموا باستغالؿ ىذا النفوذ دبا خيدـ اغبركة الصهيونية ُب بيت اؼبقدس من خالؿ الدعم اؼبادم كالسياسي
كاإلعالمي كؿباكلة منع أم موقف مصرم إجيايب ذباه نصرة القضية الفلسطينية  ،فكانت القضية الفلسطينية كالسيطرة على اإلقتصاد
من أىم عوامل نبذ ككراىية اؼبصريُت لليهود.90
الحركة الصهيونية ودورىا في مصر

84

رفعت السعيد ،حسن البنا متى وكيف ولماذا؟ الهيئة العامة لمكتاب ،القاهرة . 1999،ص. 203

85

 ) 1998( Awaisiمرجع سابق . 7

87

إبراهيم البيومي غانم . 2013،452 ،

86

صالح لطفي11 ، 2012،

88

أحمد محمد غنيم وأحمد أبوكف  ،اليهود والحركة الصهيونية في مصر ، 1947- 1897دار الهالل  ،القاهرة ،بدون تاريخ ،ص51

89

سعيدة محمد حسني ،اليهود في مصر ، 1948- 1881الهيئة العامة لمكتاب . 36- 35، 1993،

 90محمد حسنين هيكل ،المفاوضات السرية بين العرب واسرائيل ،الكتاب األول،دار الشروق ،القاهرة ، 1996،ط ، 6ص162- 158
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كقد نشطت اغبركة الصهيونية ُب مصر منذ نشأهتا  ،فقد تأسست أكؿ صبعية صهيونية ُب مصر عاـ  ،1897كما زار القادة الصهاينة
مصر عدة مرات كأبرزىم " حاييم كايزدين " ك" موسى شرتوؾ " ك " ناحوـ سوكولوؼ" ُب عامي  1933ك 1935كاجتمعوا بالطائفة
اليهودية  ،ككذلك عقدكا لقاءات مع السياسيُت اؼبصريُت كأبرزىم اؼبلك فؤاد.91كُب فًتة اغبرب العاؼبية الثانية شهدت مصر نشاطا
م لحوظا للحركة الصهيونية كأنشات نوادم للًتفيو عن جنود اغبلفاء حيث كانت ىذه النوادم معقال ألنشطتهم  ،كاستطاع اليهود أف
يرفعوا مكانتهم عند اؼبلك فاركؽ كأف حيوزكا على مناصب رفيعة ُب القصر .92كال شك أف ىذه اػبطوات زادت من كتَتة النشاط
الصهيوين كصبع التربعات من يهود مصر لصاحل اغبركة الصهونية ُب فلسطُت.
البنا ويهود مصر
تابع اإلخواف اؼبسلمُت باىتماـ أنشطة اليهود كاغبركة الصهيونية ُب مصر ،كتدؿ أنشطة ككتابات البنا على إدراؾ اػبطر الصهيوين على
اجملتمع اؼبصرم كدعمهم لصهاينة بيت اؼبقدس .كقد تتبع اعبهاز اػباص ىذا النشاط كقاـ برصد ربركاهتم كمؤسساهتم ،كأظهرت
ربقيقات ما عرؼ بقضية " اعبيب " الكثَت من التقارير اليت أعدىا اعبهاز اػباص التابع لإلخواف اؼبسلمُت حوؿ اليهود كربركاهتم
كمؤسساهتم  ،كعززت ىذه التقارير قناعة اإلخواف بأنو " مل يكن كالؤىم للحركة الصهيونية ؿبل شك".93ككاف البنا قد طالب دبقاطعة
اجملالت اليهودية كطبع قائمة بأظباء ىذه اجملالت ،كحذر من دعم يهود فلسطُت من خالؿ شراء ىذه اجملالت "إف القرش الذم تدفعو
جمللة من ىذه اجملالت ،إمنا تضعو ُب جيب يهود فلسطُت ".كنشرت ؾبلة النذير عدة مقاالت ؼبصطفى الرفاعي ربت عنواف خطر
اليهود ُب مصر حيث حذر فيها الكاتب من سيطرة اليهود على اإلقتصاد اؼبصرم كتناكؿ دكر شركة اإلعالنات الشرقية ُب ربكمها
باإلعالنات ُب الصحف بناء على موقفها من اليهود ،فبا دفع الكثَت من الصحف اؼبصرية التخاذؿ ُب نصرة أىل فلسطُت باعتبارىا
تتعارض مع مصلحة اليهود.94
كقد انتقد صاحل عشماكم موقف يهود مصر ُب مقالة لو عاـ  1938بعنواف "اليهود ُب مصر كموقفهم من قضية فلسطُت "  ،كأشار
عشماكم إىل أف اليهود حيتكركف اؼباؿ كالتجارة كمع ذلك يعيشوف ُب مصر بسالـ ،كيعيب الكاتب على يهود مصر بأهنم ال
يستنكركف جرائم الصهيونية ُب فلسطُت بل إف مواقفهم داعمة للصهيونية بالرغم من التظاىر باغبياد  ،كيتسائل " دلوين على يهودم
سار ُب مظاىرة أك أرسل احتجاجان على األعماؿ اإلجرامية ُب فلسطُت كاذكركا يل يهوديان صبع ماالن أك تربعا للمجاىدين العرب ُب

91

سعيدة محمد حسني ،اليهود في مصر . 1948- 1881ص67

92

َجُم ػجذ انذًُذ طُذ أدًذ،انُهىد فٍ يصز َظٍ لُبيإطزائُم وانؼذواٌ انثالثٍ ، 0926- 0928انهُئخ انؼبيخ نهكزبة،انمبهزح،0990،ص.21
 93طؼُذح دظٍُ ، 0992ص . 0910يزجغ طبثك .
 94إثزاهُى انجُىيٍ غبَى ، 2102،ص . 220يزجغ طبثك .
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فلسطُت ." 95كتكررت البيانات اليت شككت ُب موقف يهود مصر ،ففي مقاؿ ُب العاـ  1945عاد اإلخواف كطالبوا يهود مصر
اعالف موقفهم بوضوح من القضية الفسطينية  ،كأف يًتصبوا أقواؽبم إىل أفعاؿ ُب رفضهم للصهيونية النذير عدد .9624كُب مقابلتو مع
عبنة التحقيق الربيطانية األمريكية ُب العاـ  1946أكد البنا" إف خصومتنا لليهود ليست دينية " كأف معارضة اإلخواف للهجرة اليهودية
إىل فلسطُت إمنا ىي بسبب " أهنا تنطوم على خطر سياسي اقتصادم ،كحقنا أف تكوف فلسطُت عربية".97
كالحظ البنا أف ليهود مصر دكرا تممريا مستهًتا دبشاعر شعب مصر  ،كذلك من خالؿ قياـ يهود مصر بإمداد الصهاينة بالتربعات
كبالعتاد العسكرم كذلك ُب رسالة نشرىا ُب جريدة اإلخواف اؼبسلمُت ُب عددىا  " 625فأظنكم ال ذبهلوف موقف الطائفة اليهودية
دبصر من قضية إخواننا عرب فلسطُت  ،ككيف كقفوا منها موقفا غريبا فيو كل االستهتار بعواطف اؼبصريُت كمشاعرىم ككيف أباحوا
ألنفسهم أف يكونوا عونا للصهيونية اؼبعتدية " . 98فهذا اؼبوقف الداعم للصهيونيُت اؼبعتدين كاف سببا ُب اعتقاد البنا أهنم معتدين
ككجب معاملتهم كمعتدين .كأصدر البنا اىل الشعوب العربية بعد قرار التقسيم بيانا كاف ؿبطة فارقة ُب ربديد كتعيُت الصهيونية لدل
البنا كفيو " إف الصهيونية  .ليست حركة سياسية قاصرة على الوطن القومي لليهود أك الدكلة اؼبزعومة بالتقسيم اؼبوىوـ  ،كلكنها شبرة
تدابَت كجهود اليهويدة العاؼبية  ،اليت هتدؼ إىل تسخَت العامل كلو غبكم اليهود ،كمصلحة اليهود كزعامة مسيح صهيوف  ،كليست
دكلتهم اػبيالية  ...إال نقطة ارتكاز تنقض منها اليهودية العاؼبية على األمة العربية دكلة فدكلة ".99
من خالؿ العرض السابق يتضح أف موقف البنا من اليهود كديانة كانت إجيابية  ،بينما كانت مواقف البنا كاإلخواف حادة كعدائية ذباه
اغبركة الصهيونية سواء ُب مصر أك ُب بيت اؼبقدس  ،كأف مواقف البنا كاإلخواف من يهود مصر إمنا أساسا مرده دكرىم ُب دعم
كمساندة اغبركة الصهيونية كمشركعها اإلستعمارم ُب بيت اؼبقدس .ككانت مواقف البنا ككعيو باػبطر الصهيوين قد تشكل بصورة
مبكرة مقارنة بالتيارات السياسية اؼبصرية .
خالصة
أسس حسن البنا اسًتاتيجيتو ذباه بيت اؼبقدس على منطلقات كمفاىيم فكرية مرجعيتها اإلسالـ  .ككانت ىذه اؼبفاىيم دبثابة الدليل
عبماعة اإلخواف اؼبسلمُت .ككانت اؼبفاىيم اليت أعاد البنا صياغتها كعمل على إحيائها احملرؾ األساس ُب موقفهم من القضية
الفلسطينية .كبناء على ىذه اؼبفاىيم كاؼبنطلقات الفكرية جاءت األنشطة العملية كاؼبواقف السياسية لإلخواف اؼبسلمُت .كىذه اؼبفاىيم
 95ػثًبٌ رطالٌ ،0991،ص. 282يزجغ طبثك.
 96انُذَز ،انظُخ األونً ،ػذد  02 ،22ريضبٌ 0227هـ.
 97أدًذ ػبدل كًبل ،انُمظ فىق انذزوف اإلخىاٌ انًظهًٍُ وانُظبو انخبص ،انشهزاء نإلػالو انؼزثٍ ،انمبهزح .0989،ص. 022
 98صبنخ نطفٍ.00 ، 2102،
 99دظٍ انجُب  ،ثُبٌ نهشؼىة انؼزثُخ ،جزَذح اإلخىاٌ انًظهًٍُ ،ػذد – 620انظُخ انثبنثخ  21،جًبدي اِخزح  9 – ِ 0267يبَى . 0928،
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كبعد مناقشتها ُب ىذا الفصل ظهرت لنا متانة صلتها ببيت اؼبقدس ،بل إف اؼبواقف اليت ازبذىا البنا كاعبماعة ذباه بيت اؼبقدس
أصبحت عصيٌة على التعديل أك اغبذؼ باعتبارىا مفاىيم كمنطلقات رئيسة ُب اؼبكوف الفكرم للجماعة كاؼبرجعية اليت ال ديكن ذباكزىا
باعتبارىا مفاىيم إسالمية .كفهم كإدراؾ أحداث الصراع اؼبعاصرة ضمن اؼبفهوـ الصراع اغبضارم مع اإلستعمار .كال ديكن فهم موقف

صباعة اإلخواف اؼبس لمُت من القضية الفلسطينية دكف اإلحاطة باؼبنطلقات الفكرية اؼبؤسسة السًتاتيجية البنا ذباه بيت اؼبقدس ،كأمهها
مكانة بيت اؼبقدس الدينية كمفهوـ األمة كالوطن كاعبهاد كاؼبوقف من اليهود كاػبطر الصهيوين .
 .1كاف حضور بيت اؼبقدس كمفهوـ كمصطلح حاضرا بقوة ُب فكر البنا كدعوتو .كحازت فلسطُت مكانة خاصة ُب فكر
كعقيدة اإلخواف اؼبسلمُت ،ميزهتا عن سائر بالد اؼبسلمُت كذلك ؼبكانتها ُب اإلسالـ .كأبرز البنا اؼبصطلح النبوم "بيت
اؼبقدس" ألرض فلسطُت .
 .2كأما مفهوـ األمة كاألخوة اإلسالمية كما أثبتها البنا كنادل هبا فإهنا تتطلب من اؼبسلمُت نصرة بعضهم البعض .كالشعب
الفسطيٍت جزء من جسد األمة اإلسالمية ال بل قلبها .ككاف البنا أكؿ من عرب عن مفهوـ األمة كتصور ديٍت سياسي ُب
القرف العشرين ،ككجو البنا أنظار اؼبصريُت كالعامل اإلسالمي إىل أحداث فلسطُت باعتباره كاجبا.
 .3كاما مفهوـ الوطن الذم نادل بو البنا  ،فيظهر لنا عدـ اختزالو مفهوـ كمصطلح الوطن ُب بلده مصر ،بل جعل كلمة الوطن
تشمل صبيع بالد اؼبسلمُت .كعمل البنا على تفكيك مصطلح الوطن كالوطنية كمن ٍب أعاد بناء اؼبصطلح كفق رؤيتو .كبات
كاضحا أف البنا بٌت مفهوما جديدا للوطن منطلقا من العقيدة اإلسالمية كدبدلوؿ سياسي .كأف البنا عندما أسس مفهومو
للوطن فقد أسس لاللتحاـ مع فلسطُت كتبٍت قضيتها على أساس فكرم عقائدم .كأف العمل من أجل مصر ىو عمال من
أجل فلسطُت أيضا فهما جسدا كاحدا.
 .4أما مفهوـ اعبهاد فهو من اؼبفاىيم اليت أسسها البنا ُب منظومة دعوة اإلخواف ككاف لو األثر الكبَت ُب اىتمامهم ذباه بيت
اؼبقدس .كشكل مفهوـ اعبهاد الباعث كاحملرؾ للتفاعل مع القضية الفلسطينية من قبل اإلخواف اؼبسلمُت .كمن خالؿ التمعن
ُب أغراض اعبهاد اليت كضعها البنا يتضح أهنا تنسحب كليا على أرض بيت اؼبقدس .كلقد جاءت رؤية البنا ؼبفهوـ اعبهاد
منسجمة مع دعوتو اعبماعة للعمل كاعبهاد ُب مصر ك بيت اؼبقدس على السواء.
 .5جاء موقف حسن البنا من اليهود كاليهودية متوافق مع الدين اإلسالمي الذم يطالب معاملتهم باغبسٌت باعتبارىم أىل
كتاب ،كأما حالة العداء كاآلراء كاؼبواقف اليت ازبذىا البنا ضد اليهود ُب مصر كبيت اؼبقدس فكانت ؿبكومة أيضا بالفهم
القرآين باعتبارىم ؿباربُت كمعتدين.كُب ىذا السياؽ كإعتبار اؼبوقف اؼبؤيد كالداعم من معظم يهود مصر للحركة الصهيونية
جاءت بعض العبارات من قبل اإلخواف كاليت ربرض على اليهود كأخرل تصف كل يهودم صهيوين.كالبنا ميز بكل كضوح
كجالء بُت اليهودية كدين كبُت اليهود اؼبعتدين الصهيونيُت .
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المـل ّخـص
ُ
ػاوال الوصػوؿ إىل مرتبػة اخلػلود ،وعػندما استيقػن من أنػو ٍ
فاف ال زلالةُ ،سػرعاف ما بػ ّدؿ ىػدفػو األسػمى فصػار يبحػث عن األفضػلية
اسػتمات إنسػاف احلػضػارات األوىل زل ً
ِ
والتفػوؽِ ،
وخػالؿ مسػًنتو الطػويلػة ىػذه ،اسػتعاف مبتختلػ األسػالي والطُػرؽ للـػفر بععػلى ادلراتػ  ،أو ـػ ى لمـػرد الـػوور مبـػوػر الكػماؿ
ّ
إال أف من بػٌن أزتػق القػرارات وأخط ِرىا تعثػًنا على ـػياتو ،قػيامػو بتوظػي ادلػواد ِ
ادلنشػطة يف ادلنافسػات الرياضػية ،فتوالػت االنتِصػارات الرياضػية الػزائػِفػة،
ً
وتوالػى معوػا سػقػوط ومػوت العػديد من األبطػاؿ والبطالت
إف صلاح وسائِل الكشػ الطػيب يف إثبػات الكػثًن من ـاالت تعاطي ادلنشِّػطات اجلسػدية ذات األسالي التقػليدية ،س ّػوػل للـوػات القانونيػة دوليػة
ووطػنية من أف تنـح ىي األخػرى يف جتػرمي صػورىا ويف ادلػعاقػبة عػليوػا
ُ
ِ
ِ
ِ
ونتيـػة للتقػ ّدـ العلمػي والتقػين الذي أنتشػر سػر ًيعا يف مناـي احلػياة مع بداية األلفػية الثالػثة ،فيُتخشػى أف أسػالي وتػقانات جػينية عالجػية ،قػد تػم
توظػيفوػا فػع ًػال من أجػل احلصػوؿ على رياضػيٌن ورياضػيات معػ ّدلػٌن جػينيًا
ِ
ػنشػطات اجلسػدية ،قوانػٌن ُمػكافحة تعاطي ادلنشِّػطات ،تػقػانات التغػيًن والتعػديل اجلػيين ،تنشػيط العضػالت جػينيًا
ادلنشػطات ،ادل ِّ
الكـلِمـات المـفـتاحـيّـة :تعاطػي ِّ
ُ
Abstract
Human never stop trying to reach the Eternity level. And after he realized that his existence in this
Universe is impermanent. He changed his goal from reaching Eternity to reaching Perfection, and
during moving in that long road, he used various methods and ways just to win the highest rank, or
even just to appear perfect.
However, Taking Steroids in Sport Competitions, was from the most foolish decisions and the most
dangerous impact on his life that he ever made, but the sporting victories continued, and followed by
many cases of male and female athlete’s death.
The success of medical testing methods in proving many cases of the Physical steroids taking which
signifies to traditional concept, has made it easier for international and national legal bodies to succeed in
criminalizing and punishing them.
As a result of the scientific and technical progress in genetic engineering field, which rapidly spread with
the beginning of the third millennium, it is feared that therapeutic genetic techniques have already been
employed to produce genetically modified athletes.
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مقـدمـة :
كانت الرياضػة وسػتبقى نشػاطًا بشػريا الزما ال ميػكن للمـتمعػات أف تنوػض وترتقػي من دوف أف دتنػح أفػرادىا فرصػة ِ
االخنػراط
ً ً
ِ
ِ
ِ
ِ
رس ِػخ فكػرهتػا ،أمسػت الرياضػة بشػكلوا التنافسػي وخاصػة
أوجػوو ادلُتخػتلػفة وصػورهِ ادلُػتعػ ّددة  ،وبعػد نشػوء الدوؿ القػومػيّة وتَ ّ
ضػمن ُ
على ادلسػتوى الدولػي وسػيلػةً شػرعػية للتغػلػ ِ على اخلصػوـ ،وانتِػزاع الفػوز منوػم ،فَ ُس ِػتخرت رتػيع اإلمكانات ادلػتاـة إلصلػاح
ُ
ورصػدت أكػرب اجلػوائز للفائِزيػن ِ
منافسػاهتػاِ ،
بعوسػمتوػا؛ إال أف طمػع الكػثًنين من الرياضػيٌن باحلصػوؿ على تلك اجلػوائز واأللقػاب،
ِ
ومقاصػدىػم
قاد البعػض منوػم إىل ِاختػاذ تعاطي ادلنشِّػطات اجلسػدية احملـػورة ،وسػيلة وطريقػة للوصػوؿ إىل غاياهتػم
ُ
إف أفعػاؿ تعاطي ادلنشِّػطات اجلسػدية وأن ِشػطتو احملـػورة ،أو ما أخػذ ـكمػوا القانوين من جػويت التـرمي واحلـػر ،ما ىي

ػيك عن مػسػاسػوا ادل ِ
ِ
ػباشػر ـحػق الالعػبٌن يف احلػياة وـح ِػقوػم يف سػالمة
إال تعػبًن صػارخ عن الغػ واخلِػداع يف أبس ِػط
ـاالتو ،ناى َ
ُ
ػتطػع التدخل حلػكم آثارىا ،أو إثارة مسػؤولية مرتكبيوػا إال يف ـال ِػة دتػ ّكن أدواتو من إثب ِ
البػدف ،ومع ذلك فإف القانػوف ال يس ِ
ػات
ّ
ػائلو وأدو ِ
وقائع ـدوثوػا ،فمػن غػ ًِن إثبػات ـػدوث التعاطي يبقػى القانوف بك ِّػل وس ِ
اتو زلاي ًػدا ال يقػوى على فع ِػل أي شيء
يدؽ بقػوةٍ ىػنا :ىل من المتص ّـور عـق ًـال وقانونًا وجـود أفعـال وأنشـطة تأخـذ ذات المعـنى القانوني
والسػؤاؿ الذي ُ
لتعاطي المنشِّـطات الجسـدية ،إال أنهـا ال تُخـلّـف أيـةَ آثار في عـيّـنات الفـحص المعمـلي ،وبالتالي ال يُمـكن اتخـاذ أي
إجراءات قانونيـة قِـبل من قـام بأفعـالهـا ،أو لم يَ ُحـل دون نشـوئها واكتمـالهـا؟
إف تقػدمي إجابػة علمػية مػقنِػعة ومدعػومة ِ
باألدلّػة عن السػؤاؿ أعػالهِ ،ضػمن إطار (أخالقػي-قانونػي) ،ىػي زلػور ما
ُ
تسػتند أليػو ىػذه الورقػة البحػثية ،ولكػن لكػي نفػوػم الداللػة احلػقػيقػية وادلعػىن القانوين لبعػض األفػعاؿ ذات الطػبيعػة غػًن التقلػيدية،

أوال وقػبل كل شيء تبسػيط وشػرح
واليت تشػرتؾ يف معػىن احلـػر مع ادلعػىن التقػليدي لتعاطي ادلنشِّػطات اجلسػدية ،ينبغػي علينػا ً
ادلفػوػوـ التقػليدي لتعاطي ادلػواد ِ
ادلنشػطة
ادلنشػطات مبفوومػيو التقػليدي وغػًن التقػليديُ ،رمبػا كاف
التعمػق يف إيضػاح ادلعػىن القانوين لتعاطي ِّ
ولكػن قػبل أف نبػدأ ّ
ػاعا:
ـػريًا بنا طػرح األسػئلة الثالثػة التاليػة وزلػاولة تقػدمي اإلجابات الشػافية عنوػا بعػد ذلك تب ً
 .1ما المـواد ِ
المنشـطة ابتِـداًء؟
 .2ىل أن جميع أصناف المنشِّطات الجسدية محظور تعاطيها من قِبل الرياضيين ،وفي جميع أنواع الرياضات
المختلفة ،أم أن ىناك أصـنافًا معينة من المنشِّطات تخرج من دائرة الحظر ،وبالتالي تُبيح لوائح وأنظمة
اللجنة األولمبية الدولية والوكالة العالمية لمكافحة المنشِّطات ( )WADAتعاطيها؟؟
ِ
ِ
المخـدِّرة من ِجهـة أخـرى؟
 .3ما الفـرق الحـقيقي بـين تعاطـي المـواد المنشـطة من جـهة ،وتعاطي المـواد ُ
لإلجابػة عػن السػؤاؿ األوؿ يبػادر ِ
الباـػث للقػوؿ:
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الباـػثة والطػبيبػة ( ،)Jennifer L. MINIGHقػد قػ ّدمػت يف كِػتاهبػا ادلوسػوـِ { :
كانت ِ
الطـب الرياضـي /
المنشِّـطات الجسـدية) باآلٌب:
 ،}Sports Medicineتعػري ًفا دلُصطلح ( ُ
“Steroids: are a class of drugs similar to testosterone. They can have anabolic
(muscle-building) and androgenic (increased masculine characteristics) effects."1.
فالمنشِّـطات الجسـدية ،عػندىػا :ىػي فػئة من األدويػة ،قريبػة ذلرموف التسػتوستػًنوف وفػي ـػٌن أف لػوا تعثػًنات بنائيػة
من ـػيث (بناء العضالت) ،فإف ذلػذهِ األدويػة تعثػًنات أندروجػينيػة ،من ـػيث (زيادة الخصائص الذكـورية)

ِ ِ
المـنشِّـطات الجسـدية وغـيرىا من أدويـة
بينما عرفوػا (بات لينيػوػاف  ،)Pat Lenehan /يف كػتابو ادلوسػوـُ { :
حسـنات األداء Anabolic Steroids and Other Performance-Enhancing /
وعـقاقـير وُم ّ

 }Drugsباآلٌب:

“Anabolic steroids are synthetic derivatives of testosterone. They were first
developed in the early 1930s and since then significant efforts have been made to
dissociate the anabolic effects from the androgenic effects. "2.
للمنشطػات اجلسػدية بِػقػولِو التالػي " :ادلنشِّػطات على
وفيما مضػى ،قػ ّدـ أـػد الباـػثٌن األكػادميػيٌن اجلُػدد تعػريػ ًفا
ِّ
اخػتِ ِ
الؼ أصنافوػا وأنو ِ
وسلالِفػة للقػانوف ـحسػ طػبيعة
اعػوا ىي مػواد غػًن ُزل ّػرمة قانوناً من ـػيث األصػل ،إال أهنػا تُصػبح ُزل ّػرمة ُ
االسػتعماؿ ،فادلنشِّػطات ابتػداء( :ىي عـقاقـير طـبيـة تُصـنّع السـتعمالهـا في غايات ِ
العـالج والتـداوي ،وال يجـوز صرفُـها إال
ّ
ً
3

بذلك قانـوناً) "
بوصـفة طـبّية ومن طـبيب ُمص ّـرح لوُ َ
ومع ذلك يرى ِ
الباـػث ،أف باإلمػكاف صػرؼ لفػظ {المنشِّـطات الجسـدية} مبعناه االصطالـي اخلاص إىل :رلموعػة

ادلواد والعقاقػًن ادلدرجػة أسػماؤىا ِضمن قػوائم احلـػر اليت تتولّػى {الوكالـة العالميـة لمكافحة المنشِّـطات }WADA /
إصدارىا سػنوياً ،ويتم تعاطيوػا من قِػبل البعػض من الرياضػيٌن جلين آثارىا يف حتسػٌن مسػتوى البنػاء العضلي ،أو رفػع قابليػة اجلسػم
التحمػل ،أو تثػبيط الشػعور عن طريق التعثًن يف مسػتقبالت األلػم ،وكل ذلك للوصػوؿ من ِخالذلػا إىل
على بذؿ اجلُوػد وزيادة ُّ
ـصػد اجلوائػز واأللقػاب
1.
2.

Jennifer L. MINIGH, Sports Medicine. Greenwood publishing Group, Inc: USA, (2007), p113.
Pat Lenehan, Anabolic Steroids and Other Performance-Enhancing Drugs, Taylor & Francis: England.
(2003), p 80.
ِ
 .4أحمـد سـعد أحمـد .بنـاء األجسـام – تقـنيات التـدريب وأخطـار المنشِّـطات .دار ِدجـمة ِ
ِ
الهاشـمية،)3122( ،
وموزعـون :المممكـة األردنيـة
ناشـرون
ص.265 - 264
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إال أف ىنالك طائفػة من العقاقػًن واألدويػة ال تل ِ
ػتق مع ادلػواد ادلنشِّػطة من ـػيث تعثًناهتػا يف زيادة احلـػم العضػلي ،أو تعثًنىا يف
التحمػل ،وإمنػا تلػتقي مع ادلنشِّػطات اجلسػدية من جوػة التـػرمي واحلـر وتعخػذ ُـػكموا ،بِسػب أهنػا تؤثػر سػلباً
زيادة اجلوػد ورفع ّ
ػاف وـػياتػوَ ،كػمدرات البػوؿ وادلػواد ِ
وبصػورة مباشػرة يف صح ِػة اإلنس ِ
احلاجػبة
ُ
ّ
وىنػاؾ بعض األسػالي والوسػائل وعلى الرغػم من أهنػا ليست مواد منشِّػطة من ـيث األصػل إال أهنػا ذُكػرت ضػمن
قائمػة احملـػورات يف {المعـيار الدولي لقائمـة المواد والوسـائل المحظـورة} وىي شلنوعػة ،بل وخػارج إطار القانوف ،ألهنػا تؤثر يف
نتائج التنافػس الرياضػي وتُػع ُّػد من ِضػمن وسػائل الغػ واخلػداع ،وىػي-:
 1تعـزيز نقـل األوكسـجين
 2المعالجـة الكيميائية والفـيزيائيـة
 3التنشـيط الجـيني للعضـالت
أما خبصوص السػؤاؿ الثاين فيسػارع ِ
الباـػث إلجابتػو بالقػوؿ:
ُ
أي ُمػعػترب لدينػا ،يف رلػاؿ حتػديد مسػؤولية منـػمي ادلنافسػات الرياضػية ليؤكػد على أنػوُ " :ليػس كل ُمػنشِّػط
لػقد جػاء ر ٌ
وال

يتعاطػاه الالعػ الرياضي زلـػوراً بالقانػوف ،لػذا فإف النػص على حترمي ادلنشِّطات وـصرىا يف قائمػة ُمػعينة ضػروري
يوػم أف يكػوف النػص على التحرمي بالقانػوف الدويل أو بالقانوف ِ
الداخػلي أو باللػوائح الرياضية ادلػعتمػدة " 4؛ كػما " ينبغػي
ُ
للرياضػي معرفػة العقاقػًن ادلسػموح هبػا سػواء يف أثنػاء الػتدري أـ ِخػالؿ فعاليػات ادلنافسػة الرياضػية ،وذلك من ِخػالؿ معرفػة قػوائم
األدويػة احملـػورة اليت تعمػل على زيادة ال ُقػدرات الػبدنيػة
واالحتػادات الرياضػية الدولػية "

والصػادرة عن اللـػنة األودلػبية الدوليػة،

5

إف معرفة ما إذا كاف عقاراً منشِّطاً على قائمة احلـر من ِ
عدمو ،مسعلة غاية يف األمهية ،إذ إف تعاطي ادلنشِّطات أو

العقاقػًن وادلػواد األخػرى ادلعترب من وجوة نـر التشريع العقايب جي أف يكوف زلـوراً ،وداللػة ــػر التعاطػي ـحـػر ادلػادة ادلتعػاطػاة،
ُ
ويكػوف ذلك عنػدمػا يػ ِرُد أسػموػا أو رم ُػزىػا الدوائػي ِضػمن قائمػة احملـػورات ،وال أثر قانوين يرتت على التعاطي إذا كانت ادلادة
ادلنشِّطة ادلعطاة للرياضي أو الرياضية خارج قائمة احلـر ،ألف ادلواد ادلنشِّطة والعقاقًن األخرى غًن احملـورة قد أثبت الفحص الطيب
أف تعاطيوا ال يتسب بعية آثار مػرضػية قاتلػة ،وبالتايل ال يستعىل ذلك التعاطي ألف يكوف سبباً لنووض ادلسؤوليتٌن اجلزائية أو
التعديبيػة

وضمن ىذا السياؽ ،فإف ادلرجعية احلالية الوـيدة دلعرفة فيما إذا كاف عقاراً منشِّطاً أو مػواد أخػرى ِضػمن قائمة احلـر
عدمو ،ىػو{ :المعيار الدولي لقائمة المواد والطرق المحظورة} ،والذي جي أف يطالو التحديث والتـديد من ٍ
من ِ
سنة إىل
ُ
أخرى

.4
.5

المـنـافسـات الرياضـية  -دراسـة تحـميميـة تطـبيقـية ُمـقـارنة في القانـون
مـحـمـد ُسـميمـان األحمـد ،المسـؤولية عـن الخطـأ التنظـيمـي في إدارة ُ
ِ
الهاشـمية ،)2002( ،ص.312
المـدني .ط ،2دار وائـل لمنشـر :المممكـة األردنيـة
ِ
الهاشـمية ،)3112( ،ص.233 – 232
رمضـان ياسـين ،عـمم النفس الرياضـي .دار أسـامة لمنشـر والتوزيع :المممكـة األردنيـة
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ِ
الباـػث عػليو قائًِال:
ػًنا ،وفيما يتصػل بالسػؤاؿ الثالِػث ،فيُـػي
أخ ً
يقػود تعاطي ادلنشِّػطات اجلسػدية يف بادئ األمػر إىل حتسػٌن عمليػة التمثيل الغذائي واسػتقالب النيرتوجػٌن يف
العضػالت ،ولرفػع الكػفاءة البدنيػة والقلبيػة للرياضػيٌن ،بينما يعمػل تعاطي ادلتخدرات يف بادئ األمر إىل زيادة الشػعور باالنتِعاش
ُ
واإلـسػاس بالسػعادة ِ
الكاذبة
وبينما يقػود التعاطي ادلسػتمر للمنشِّػطات اجلسػدية من جان

الرياضػيٌن إىل إتالؼ العػديد من األعضػاء الداخلػية

للمتخدرات من جان
جلسػم اإلنسػاف مػثل الكػبد والقػل  ،يتسػبّ التعاطي ادلسػتمر ُ
اجلسػم وإىل إتالؼ خاليا الدمػاغ شػيئاً فشػيئاً

الرياضػيٌن إىل التعثػًن يف مراكػز احلػس يف

ُمشـكلـة الدراسـة

ػض صػور التقػنيات اجلػديدة ادل ِ
إف واقػع البحػث العلمػي ادل ِ
يتكشػ عػنوُ يومػيِّا عػن بع ِ
ػذىػلة يف عػالج الكػثًن من
ػعاصػر ،وما ّ
ّ
ُ
ُ
األمػراض ،واليت يرجػح ادلتختصػوف أف بعػض تطػبيقاهتػا قد وظِّػفػت فػع ًػال فيم صػار يعػرؼ ال ِـػ ًقا بِػ( ِ
صـناعة رياضـيي المسـتقـبل)،
ُّ
ُ
َ
كػتِقػانػة (تنشـيط العضـالت جـينـيًا  ،)Gene Doping /واليت ال ُميػكن أثبات ـدوثوػا وال بعي شػكل من األشػكاؿ يف
ػاللو ِ
احلاضػر على أقػل تقػدير ،قد صػنع وضػعا مرّكػبا غايػة يف التعػقػيد ،فوػذا الوضػع يلقػي بِ ِـ ِ
الوقػت ِ
القادتػة ليػس على احلػقػوقػيٌن
ً ُ ً
ادلتختصػٌن األخػرين على إجيػاد طريقػة أو طػرؽ إلثػبات وقػوع التغػيًن أو التالعػ داخػل األنسػـة
فحسػ  ،وإمنػا ُجيػرب العلمػاء و ّ

العضػلية اليت ت ّػم اسػتودافوػا بالتنشػيط

ػدونػة العادلػية دلػكافػحة
وعػليو ،فيمكن ُ
رد مشكلة الدراسة الرئيسػة وبكل بسػاطة ،إىل اسػتحالة سػرياف نػصػوص ادل ّ
ُ
ادلنشِّػطات ،أو نصػوص التشػريعات اجلزائيػة اخلاصػة ،وادلتعػلِّػقػة بالتصػدي ألفعػاؿ و ِ
أنشػطة تعاطي ادلنشِّػطات اجلسػدية يف ـػاؿ
وجػود مػثل ىػكػذا تشػريعات ابتِػداًء ،على ىػذهِ التِػقػانات ،لِػتعػ ّذر أمكانيػة تعكػيد أو عػدـ تعكػيد االسػتعانة ِهبػا أو تطػبيقوػا أص ًػال،
فمػا يتعػ ّذر إثبػات ـػدوثػو مػاديًا ال جتػوز ادلػؤاخػذة عػنو أخالقػيًا أو قانػونيًا
أسـئلة ال ِدراسـة
أفػرزت ِدراسػة الباـػث العػديد من األسئلة نذكػر أمهّػوا يف أدناه-:
 .1ما اجلذور اللغوية واالصطالـية لكلمة "تعـاط ،وتعـاطـي"؟؟
 .2ىل أف رتيع أصناؼ ادلنشِّطات اجلسدية زلـور تعاطيوا من قِبل الرياضيٌن ،ويف رتيع أنواع الرياضات ادلتختلفة؟؟ أـ أف
ىناؾ أصػنافًا معينة من ادلنشِّطات اجلسػدية خترج من دائرة احلـر ،وبالتايل تُبيح لوائح اللـنة األودلبية الدولية و ِ
أنـػمتوػا،
والوكالة العادلية دلكافحة ادلنشِّطات ( )WADAتعاطيوا؟؟
 3ما الطُػرؽ والوسػائل احلالية ادلػتّبػعػة دولػيًا أو على ادلسػتوى الوطػين لكشػ
ُ
الرياضػيٌن يف ادلنافسػات الرياضػية؟

ـاالت تعاطي ادلنشِّػطات اجلسػدية من قِػبل
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 4ىل من ادلتص ّػور عػق ًػال وقانونًا وجػود أفعػاؿ وأنشػطة تعخػذ ذات ادلعػىن القانوين لتعاطي ادلنشِّػطات اجلسػدية ،إال أهنػا ال
ُختػلّػ أيػةَ آثار يف عػيّػنات الفػحص ادلعمػلي ،وبالتايل ال ُميػكن اختػاذ أي إجراءات قانونيػة قِػبل من قػاـ بعفعػاذلػا ،أو مل
ََيُػل دوف نشػوئوا واكتمػاذلػا؟
أىـداف ِ
الدراسـة
لقػد تػم وضػع أىػداؼ ىػذه ِ
الدراسػة بِعِػناية فائقػة ،فػقد روعػ َي فيوػا اشػتماذلػا على األمهّػية ،والواقػعيّة ،والقابلػيّة على التطػبيق ،ليتػم
ّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
لنػا ومػن ِخػالذلػا الوصػوؿ إىل مرـػلة السػيطرة الكاملػة على كل صػور التعاطي بعشػكالو وأسػاليبو ادلتختلػفػة وادلتنػوعػة ،وبالتالػي تتػم

ادلنشػطات اجلسػدية يف ادلنافسػات الرياضػية على ادلسػتوى القانوين بفاعليػة أكػرب وبطريقػة أعػم وأشػمل ،وىػذهِ
عمػلية مكافحػة ِ
األىػػداؼ ىي- :

ومػبتكػرة ،ميػكن من ِخػالذلػا إثبػات ـصػوؿ تالعػ أو
 1العمػل على إجيػاد طُػرؽ وأسػالػي فحػص معمػليػة تكػوف جػديدة ُ
تغػيًن جػيين ِ
داخػل خػاليا اجلسػم ،فيتػم من ِخػالذلػا إثبػات ُـصػوؿ عمػليػات الغِػ واخلِػداع
 2إف تعخػذ الوكالػة العادلػية دلكافحػة ادلنشِّػطات ( ،)WADAعلى عاتِػقوػا ضػرورة تطػوير وسػائل الفحػص والكشػ
تتوصػل حلػد ىػذهِ اللحـػة من إثبػات عمليػات التنشػيط اجلػيين للعضػالت ،وال بعي شػكل
ادلعمػوؿ هبػا ـالػيًا ،واليت مل ّ
من األشػكاؿ
 3يف ِ
ـالة الوصػوؿ إىل حتػقيق اذلدؼ األوؿ والثاين وبنـػاح ،عنػدىا فقػط ميػكن إعػادة صػياغػة الكػثًن من التشػريعات
الوطػنية ليمكػن من ِخػالذلػا إثارة مسػؤولية مرتكػ أو مرتكػيب أفػعػاؿ و ِ
أنشػطة تعاطي ادلنشِّػطات بادلفوػوـ التقػليدي
ومػنفػذي عمػليات التالعػ والتنشػيط اجلػيين ،واليت تُشػًن إىل ـصػوؿ
للكلمػة تعديبيًا وجزائيًا ،أو إثارة مسػؤوليػة مرتكػيب ُ
ٍ
أيضا
(ـػكمػي) ،تعديبيًا أو جزائيًا ً
تعػاط غػًن تقػليدي ُ
فَـرضـيات ِ
الدراسـة
َ ّ
 1تعاطػي ادلنشِّػطات اجلسػدية وفػق ادلػفوػوـ التقػليدي ،ـالػة واقعػية ،تؤيدىػا وقائػع انتوػاؾ التشػريعات واللوائح ،وميػكن
إثبات ـصػوذلػا بوسػاطة الفحػص الطػيب
ِ
آثارا يف
وما ُمػبتك ًػرا لتعاطػي ادل ِّ
 2عمػليات التعػديل والتنشػيط اجلػيين ،تُقػ ّدـ مفوػ ً
نشػطات ،ولكػنوا افػرتاضػية ،ألهنػا ال ترتؾ ً
ُ
ِجسػم الرياضي ادلػتعاطػي على اإلطػالؽ ،وبالتايل ال ُميػكن إثبػات وقػوعػوػا بطُػرؽ الفحػص الطػيب
ُ
ِ
 3إف رتػيع أفعػاؿ وأنشػطة تعاطي ادلنشِّػطات اجلسػدية ذات ادلػفوػوـ التقػليدي ،تفػتقػر إىل ادلس ّػوغ األخالقػي والقانوين ،إال
ُ
يف ـالػة واـػدة فقػط ،وىي( :اسػتتخػداـ ادلػواد ِ
ادلنشػطة لألغػراض العالجػية)
 4إف طُػرؽ تنشػيط العضػالت وأسػاليبوػا جػينيا تتسػاوى يف ادلنـػور القانونػي من ـػيث وجػوب احلـػر ،مع أفعػاؿ و ِ
أنشػطة
ً
تعاطي ادلنشِّػطات اجلسػدية ذات ادلػفوػوـ التقػليدي
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اإلطـار النَظـري ِ
للدراسـة

ػاوؿ وعػرض النم ِ
قػبل الشػروع بتن ِ
ػاذج ادلػعيارية لتعاطي ادلنشِّػطات ،واليت ُميػكن الوصوؿ إليوػا بداىػة من ِخػالؿ قِػراءة
ِ
تقصػي ادلػعىن اللغػوي لِكػلِم ِػة
ادلدونة العادلػية  /األردنيػة دلكافحة ادلنشِّػطات ،فإف الباـػث يرى ضػرورة ّ
بعػض النصوص ادلوجػودة يف ّ
ِ
ِ
ِ
االصطالـي
ػتما يف عمػليػة اإلـاطة الشاملة بادلػعىن
{تعـاط} ،وضػرورة ردىػا إىل أص ٍػل لغػو ٍي ثابػت ،شلػا سػوؼ يسػاعدنا ـ ً
الدقيػق وادلػتتخػصص لتعاطي ادلنشِّطات اجلسػدية يف ادلنافس ِ
ػات الرياضػية
ُ ّ
ِ
ويذكػر العػالمة بػن منـػور يف كِػ ِ
ِ
نصوُ" :والتعـاطـي :تنػاوؿ ما ال َي ُّػق
ػتابو {لسا ُن
العرب} عػن مػعىن كلمػة (تعاطػي) ،ما ّ
ِ
ػالىػماَ :ركِػبَػو قػاؿ أبػو زيػد :فػالف يتعـاطـى معػالػي
وال جي ُ
ػوز تنػاولػو ،يُقػاؿ :تعاطـى فػالف ظُػلمك وتعاطـى أمػراً قبيحاً وتعـطَّـاه ،ك ُ
بعضػوػم بينػوػما
األمػور ورفػيعػوػا قػاؿ سػيبويػو :تعاطـينا وتعـطَّـينـا فتعاطـينا ،من اثنػٌن وتعـطَّـينـا مبػنزلػة َغػلّػقػت األبػواب ،وفَ ّػر َؽ َ
6
"
فػقػاؿ :ىػو يتعاطـى الرفػعػة ويَـتَـعـطَّـى القػبيح
وبخصـوص مفهـوم لفـظ {التعاطـي} ،يسـارع ِ
الباحـث ليسـوق التعـليق المـهم التالـي:
ُ
ػٌن على الباـػثٌن األكادميػيٌن وغػًنىػم مػن ادلوػتمػٌن مبوضػوع ادلنشِّػطات اجلسػدية ،اسػتتخداـ لػفػظ {التعـاطـي} ،يف مػعػ ِر ِ
ض
يػَتَػع ُّ
ُ
توصػيفوػم حلػالة توظػي ادلنشِّػطات اجلسػدية هبػدؼ رفػع أو حتسػٌن مسػتوى األداء الرياضػي يف األلعػاب الرياضػية ،فتـري
ادلنشِّػطات اجلسػدية على أجسػاد رياضػيٌن أصػحػاء ىػو توظػي زلـػور أخػالقػيا وقانونيػاً يف رتػيع األوقػات وحتػت أي ظ ٍ
ػرؼ كػاف،
ٌ
ً
ِ
ػح لغػوياً االسػتعاضػة عػن لفػظ {التعـاطـي} بلفػظ أخػر ولػو كػاف مشػاهبػاً أو قريػبًا لػوُ من ـػيث ادلعػنػى
وبالتالػي ال يص ُ
ومبفػوػوـ ادلتخػالفػة ،يتع ّػٌن على الباـػثٌن األكادميػيٌن وغػًنىػم من ادلوػتمػٌن مبوضػوع ادلنشِّػطات اجلسدية أف يسػتعينوا
ُ
بعلػفػاظ مػثل{ :األخـذ ،االسـتعمال ،أو االسـتخدام} ،لوصػ ـػالة توظػي ادلنشِّػطات اجلسػدية وغػًنىػا من األدويػة والعقاقػًن
ومػبػاح قانونػاً
احملـػورة األخػرى لألغػراض العػالجيػة والػتداوي ،ألنػوُ توظػي ٌ مشػروع ُ

ػص ادلػادة ( )4من{ :المعـيار الدولـي لمـنح اإلعـفاءات ألغـراض
وما يؤكػد وجوػة نـػرنا ىػذه ،ما جاء بػو نَ ُ
صػل ِ ىػذهِ ادلػادة بلفػظ {اسـتخدام} بدالً عػن لفػظ {تعاطـي} ،يف مػعػ ِر ِ
ض الكالـ عػن
عـالجيـة} ،ـػيث دتّػت االسػتعانػة يف ُ
ـػالة توظػي ادلنشِّػطات اجلسػدية يف العػالج ،على النحػو التالػي:
" يجوز منح إعفاء ألغراض عالجية لالعب معين يُسمح لو باستخدام دواء محظور أو وسيلة محظورة من
المدرجة في قائمة المحظورات .وتقوم لجنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجية بالنظر في طلب يُقدم
األدوية والوسائل ُ

إليها في ىذا الشأن .وتتولى ُمنظـمة مكافحة المنشِّطات " تعيين أعضاء ىذه اللجنة "  .وال يُمنح اإلعفاء إال في إطار
7
"
التقـيّد الصارم

.6
.7

ِ
الع ِ
رب .ط ،2ج ،26دار الكتب العممية :لبـنان ،)3114( ،ص.21
س ُ
ان َ
جمال الدين أبي الفَضل محمد بن مكرم بـن منظـور .ل َ
ِّ
المنشطات  ،JADOمعـايير مـنح اإلعـفاءات ألغـراض عـالجـية .بالتـعاون مـع WORLD ANTI – DOPING
المنـظـمة األردنيـة لمكافحـة
ُ
ِ
الهاشـمية( – )3112( ،بدون أرقـام لمصـفحات).
( .AGENCYد .ن) :الممـمكة األردنيـة
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وبعد ىػذه التوطػئة الو ِاجػبة والتوضػيح الالزـ للمعػىن اللغػوي لِتعاطي ادلنشِّػطات اجلسػدية ،بقػي لنا أف نؤكػد على أف رتػيع
صػور تعاطي ادلنشِّػطات اجلسػدية زلـػورة ورلػرمػة ـحكم القوانػٌن ،سػواء كانت تلك الصور تقليدية أـ غًن تقليدية
الباـػث تنػاوؿ مصطلح التعاطي تعػبًنا تِػقػنػيا لو دالالتػو القانونيػة وترتتّػ عليو نتػائج خاصػة ،مػن ِ
فضػل ِ
ثالث زلػاور ،وىػي-:
ويُ ّ
ً ً ُ
ُ
المحـور األول :المـفـهـوم التقـليـدي لتعاطي المنشِّـطات الجسـدية ،أو ما أخـذ حكمـهـا من جـهـتي التجريم والحـظر
يف زلػاولة غػًن موفػقة على اإلطػالؽ ـػاوؿ القائِمػٌن على :الـدليـل (م ِ
ـرشـد الالعـبين التثقـيفي لمكافحـة
ُ
المنشِّـطات) ،والذي كاف قد صػدر عن :منـم ِػة غػرب أسػيا دلكافحػة ادلنشِّػطات ،أف يػُقػ ّدمػوا تعري ًفا فيما خيػص ُمصطلح التعاطي
ِ
للمصػطلح ،فقػالػوا:
اخلػاص بادلنشِّػطات اجلسػدية ،فلم يُفلحػوا يف إيضػاح وتقػدمي ادلػعىن القانوين الفػين الصػحيح والدقػيق ُ
التعاطي :ىو "إعطاء أو زلاولة إعطاء أي الع عػقػ ًارا زلـػ ًورا أو وسػيلػة زلـورة ،أو مساعدتو أو تشـيعو أو إعانتو أو
حتريضو أو التغطية عليو أو أي شكل اخر من أشكاؿ التواطؤ ينطوي على انتواؾ أو زلاولة انتواؾ لقواعد مكافحة

ادلنشِّطات "

8

ِ
الباـػث لِ ُمصطلح (التعاطي) الذي يتصػل بادلنشِّػطات اجلسػدية بصػورهتػا التقػليدية ،وأقصػد ىػنا ادلنشِّػطات
ّأمػا تعػري
ػاؿ للمػواد ِ
ػاؿ وإيص ٍ
اجلسػدية بِوصػفػوا (مـواد ،وعـقاقـير ،وأدويـة) ،فوػوُ :كػل إدخ ٍ
ادلنشػطة ،أو ما أخػذ ـػكمػوػا القانونػي نفسػو
ُ
من جػوػيت التـريػم واحلػـػر إىل رلػرى الػدـ
ِ
لمصطلح (تعاطي المنشِّـطات الجسـدية)
تعـليق الباحـث على تعـريفـو ُ
ـ ى تغػدو إثارة مسػؤولية الرياضػيٌن وأفػراد طواقِموػم ادلعػاونة ذلػم وفػق ادلفوػوـ التقػليدي لتعاطي ادلنشِّػطات اجلسػدية
ووفق ادلفوػوـ التقػليدي لِنِـػاـ ادلسػؤولية التعديبيػة أو اجلزائيػة عن األفعػاؿ اليت تنتوػك القانوف وتنشػئ وقائع انتِوػاكػو شل ِ
ػكػنة ،فيكػوف
لِزاما أف تصػل ادلػادة ِ
ادلنشػطة إىل داخل رلػرى الػدـ ،وال يشػرتط إطالقًا بعف يكػوف اإلدخاؿ بطريق احلػقن أو عن طريق الفػم
ً
ِ
ِ
والقػناة اذلضمػية ،فػونالك وسػائل غػًن منطػية وأشػكاؿ جديدة إلدخاؿ ادلػواد ادلنشػطة إىل رلػرى الدـ عن طريق مسػحوػا على طػبقة

ػثال
اجلػلد م ً

ِ
ِ
ػاسا قانػونػيًا لػو فيما نصػت عليو الفقػرة األولػى من ادلػادة ( )2 - 2من ادلػدونػة
إف تعلػيق الباـػث على تعريفػوَ ،جي ُػد أس ً

ادلنشػطات لعػاـ 2115ـ،
العادلػية دلكافحػة ادلنشِّػطات لعػاـ 2115ـ ،فَبِمراجػعػة النستخة اإللكػرتونيػة للمدونػة العادلػية دلكافحػة ِّ
وادلوجػودة على ادلوقع اإللكػرتوين الرسػمي لػ{الوكالة العالمية لمكافحـة المنشِّـطات ،}WADA /سػوؼ يُالـػظ ادلػتصػ ّفػح أف

الفػقػرة األولػى من ادلػادة رقػم ،) 2 – 2 ( :تَػذ ُكػر اآلتػي:

"2.2 Use or Attempted Use by an Athlete of a Prohibited Substance or a
Prohibited Method.

.8

ِّ
ِّ
المنشطات ،بالتعاون
المنشطات .الدليـل (مرشـد الالعـبين التثـقيفي لمكافحـة المنشِّطات) ،الوكالة العالميـة لمكافحـة
منـظـمـة غـرب آسـيا لمكافحـة
ِّ
المنشطات ،النسـخة األولـى -ط ( ،5د .م) ،)3112( ،ص .24
مع المجمـس األولمـبي األسـيوي والمنظـمـة األردنيـة لمكافحـة
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2.2.1): It is each Athlete’s personal duty to ensure that no Prohibited Substance
enters his or her body and that no Prohibited Method is Used. Accordingly, it is
not necessary that intent, Fault, negligence or knowing Use on the Athlete’s part
be demonstrated in order to establish an anti-doping rule violation for Use of a
Prohibited Substance or a Prohibited Method. " 9.
 2 – 2اسـتخدام أو محاولـة اسـتخدام عـقار محظور أو وسـيلة محظورة من قِـبل الرياضـي
 :1 – 2 – 2أهنػا مسـؤولية الرياضي والواجب الشخصي لو بِضماف عدـ دخوؿ أي مادة شلنوعة إىل جسدهِ أو جسدىا

وتبعاً لذلك ،ليس من الضروري أف تثبت النية أو الخطأ ،أو اإلىمـال أو معرفة االسـتخدام على جزء من الرياضي
إلنشاء انتهـاك لقواعد مكافحة تعاطي ادلنشِّػطات السػتتخداـ مادة زلـورة أو وسػيلة زلـػورة
ِ
ِ
ِ
الحاضـر
المـتّبـعـة في الوقـت
واسػتِك ً
ػماال للمحػور األوؿ ،فإف الباـػث يرى طػرح السػؤاؿ التالػي :ما الطُـرق النظامـية ُ
للكشـف عن تعاطي المنشِّـطات الجسـدية من قِـبل الرياضـيين؟
إلجابػة ىػذا السػؤاؿ ادلوػم يبػادر ِ
الباـػث بالقػوؿ:
ُ ُ
تتػبنّػى الوكالػة العادليػة دلكافحة ادلنشِّػطات ( ،)WADAطريقػتٌن يف الكشػ عن ادلواد ادلنشِّػطة وما أخػذ ـكموػا من
وىػما-:
ادلواد والعقاقػًن احملـػورة األخرى من جػويت التـرمي واحلـرُ ،

 1فحـص عـيّنـات البـول
 2فحـص عـيّـنات الـدم

وجيػد الباـػث يف نػص ادلػادة ( )6فقػرة ( )2من نسػتخة ادلدونػة العادلية دلكافحػة ادلنشِّػطات لعػاـ 2115ـ ،ما يؤيػد وجوػة نـػرهِ
َ
أعػاله ،ـػيث يذكػر النػص التالػي-:
" 6.2 Purpose of Analysis of Samples:
Samples shall be analyzed to detect Prohibited Substances and Prohibited
Methods identified on the Prohibited List and other substances as may be directed
by WADA pursuant to Article 4.5, or to assist an Anti-Doping Organization in
profiling relevant parameters in an Athlete’s urine, blood or other matrix,

Without name. “World Anti-Doping Code 2015”, article: (2 – 2), World Anti-Doping Agency. (2015), Page:
(20), (On-Line), available:
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-code.pdf
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including DNA or genomic profiling, or for any other legitimate anti-doping
purpose. Samples may be collected and stored for future analysis. "10.
المـادة رقم ( )6فقـرة  :2الغرض من تحليل العينات:
عن ادلواد واألسػالي

احملـورة اليت ًب حتديدىا وفػقػاً لقائمة ادلواد والطرؽ احملـورة

جيػ أف ُحتػلل العػينات للكشػ
األخػرى ادلوجوػة من قِػبل الوكالة الدولية دلكافحة ادلنشِّػطات (وادا ،)WADA /عمػالً بادلػادة  4.5أو دلسػاعدة منـمة
مكافحة ادلنشِّػطات من ِخػالؿ تزويدىم بالبصػمة اخلاصػة لكل رياضػي وادلتعلقػة بتنمػيط العالمات ادلوجودة يف إدرار أو دـ
الرياضػي أو ِ
مادتو الوراثيػة (البصمة الوراثيـة) ،أو التنمػيط اجلػيين ،أو ألي غػرض مشػروع أخر للحػد من اسػتتخداـ ادلنشِّػطات
وميكن رتع العيّػنات وـفـوػا حلػٌن إجراء الفحوصػات عليوػا مسػتقبالً
إال أف النـػاح يف الكشػ

عن تعاطي ادلنشِّػطات من عػدم ِػو يتوقّػ

ابتػداءً على اتبػاع خطػوات وإجراءات معػينػة البد
عن تعاطي

للمنـمػات العاملػة يف رلاؿ مكافحػة تعاطي ادلنشِّػطات من أف تلػتزـ هبػا ـ ى تتمكن من إجراء اختبارات الكشػ
ادلنشِّػطات وفػق ادلعاييػر الدوليػة اليت ـددهتػا الوكالة العادلية دلكافحة ادلنشِّػطات ،واسػتعراض ىػذهِ اخلطػوات واإلجػراءات سػتكػوف
زلػور الدراسػة الثاين
المـتّبعـة في اخـتبارات الكشـف عن تعاطي المنشِّـطات
المحـور الثاني :الخطـوات واإلجراءات ُ
وىػذه اخلطػوات واإلجػراءات ُميػكػن اخػتزاذلػا بتسػ ِع نػقػاط ىػي-:

 1اختيار الالعـب :يف احلػقيقة ُميثل (اختيار الالع ) أوىل اخلطوات يف عملية إجراء الكشػ عن تعاطي ادلنشِّػطات اجلسػدية،
ـيث يتم حتػديد الالعػ أو الالعػبة الذين وقػع االختيار عليوم إلجراء الفحػص ،وىػذهِ "االخػتيارات قػد حتػدث بثػالثة طُػرؽ ،إمػا
عشػوائيػة ،أو علػى أسػاس ادلػعػاييػر احملػددة (مػثل ادلػركػز النوػائػي) ،أو مسػتوػدفػة "

11

 2اإلشـعار :بعد أف يتم حتػديد الالعػبٌن الذين ًب انتقائوم للتخضػوع إلجراء اختبار الكشػ

عن تعاطي ادلنشِّػطات ،يتوج

على مسػؤوؿ فحػص ادلنشِّػطات أف خيػربه أو خيربىػا بعهنػم قد ًب اختيارىم إلجراء فحػص تعاطي ادلنشِّػطات ،كما ويتوجػ على
مسػؤوؿ فحص ادلنشِّػطات أف يشػرح لالع

أو الالعػبة كامل ـقوقوم وواجباهتم ،وبعد أف يقػوـ بذلك فإف على الالع

أو

الالعػبة التوقػيع على النمػوذج اخلاص الذي يوثػق عملية التبليػغ وطل تقػدمي العينة اليت سػتتخضع للفحص

10. World Anti-Doping Agency. “Purpose of Analysis of Samples”, WORLD ANTI-DOPING CODE 2015, article
(6.2), (2015), page 44, (On-Line), available:
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-code.pdf
 .11االتحـاد الدولـي لـبنـاء األجـسـام والمـياقة البدنيـة .دليـل الجـيب لمكافحـة تعـاطي المنشِّطات من االتـحـاد الـدولـي لـبنـاء األجـسـام( .د .ن)( ،د .م)،
(د .ت) ،ص.36
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وللباحـث مالحظـة مهمـة بخصـوص الخطـوة األولى والثانيـة ،يُجمـلهـا باقتِضـاب في أدناه:
إذا كاف الرياضػي أو الرياضػية الذين ًب اختيارىم إلجراء الفحص من القاصػرين أو كانوا شلن يعانوف عـػزاً ففي ىذه احلالة ميكن أف
يرافقوم طرؼ ثالػث ،كما يُسػمح جلميع الرياضػيٌن من أف يسػتعينوا مبػرتجػم لفوػم ادلطػلوب منوػم
 3تقديم العـبوات لجمع العـيّنات :تسػتلزـ عمليات الكشػ
تكوف معتمدة من قِػبل الوكالة العادلية دلكافحة ادلنشِّػطات وسلتومة يف ذات الوقػت ،وجيػ أف حتػتوي كل عػبوة من العػبوات على
عن تعاطي ادلواد ادلنشِّػطة اسػتعماؿ عبوات خاصة ،على أف

زجاجػتٌن صػغًنتٌن داخلوػا ،كما وجيػ أف يتطابق الرقم ادلوجود على غالؼ العػبوة مع األرقاـ ادلوجودة على الزجاجػتٌن مع الرقم
ػوي على أف خرقػاً قد ـصػل ،وللرياضػيٌن
ادلوجود على الشػريط الالصػق ،فإذا تصػادؼ أف كانت األرقاـ سلتلفػة ،فوػو دليػل ق ٌ
والرياضػيات كامل احلػق يف اختيار العبوات ،وال جيػوز فرضػوا عليوم بعي ـاؿ من األـػواؿ
 4مراقـبة الالعب أو الالعـبة أثناء إعطـاء العـيّـنة :يف ـالة تقدمي الالعػ أو الالعػبة لعػيّنات البػوؿ ،فإف عمػلية ادلراقػبة تتم
بالعػٌن اجملػردة دلسػؤوؿ فحص ادلنشِّػطات الذي جيػ أف يكػوف من جػنس الرياضػي نفسػو ،وعلػيو أو عليوػا مراقػبة عمليػة التب ّػوؿ من
بدايتوػا إىل ـػٌن االنتوػاء من تقدميوػا ،ويُسػمح لِمرافػق الالع القاصػر أو العاجز بالدخػوؿ معو أو مػعوػا إىل دورات ادلػياه أثنػاء
عملية إعطاء العينػة ،على أف يكػوف نـر الشػتخص ادلرافػق يف اجلِوػة األخػرى
 5حجـم العـيّنـة المعطـاة :جيػ
الشػرط ،فيت وجػ ختم العػينػة ادلعطػاة ،ويتم تسػـيل ــموػا احلػقيقي ،على أف يصػار إىل اسػتئناؼ تقدمي العينػة من جديد ـ ى

أال يقػل ــػم عػينة البػوؿ ادلعطػاة عن  111مػل كحػد أدنػى ،ويف ـالة عدـ حتػقق ىػذا

يصػل احلـػم إىل احلػد األدنػى ( 111مػل)
 6تجـزئة العـينة :تشػتمل ىذه العملية على تقسػيم العينػة ادلعطػاة إىل قسػمٌن ،قسػم يُسػك يف الزجاجػة  ،Aوالقسػم ادلتبقػي
ويتوجػ على مسػؤوؿ فحػص ادلنشِّػطات أف يقػوـ بقػياس الكثافة النوعػية  PHلعػينة البػوؿ اخلاصػة
يُسػك يف الزجاجػة ّ ،B
بالرياضػي أو الرياضػة للتعكػد من مطابقتوػا للمواصػفات ادلطلوبة

ِ
ػديدا؟
ولكػن لمػاذا البػوؿ حت ً
أيضا ،ـػيث قالػوا:
ىػذا السػؤاؿ كاف قػد طَػرـو فػريق أكادمي ٌػي من الباـػثػٌن وأجابوا عػليو ً
“Why uses urine? Many athletes object to the loss of privacy involved in having a
stranger closely observe the process of urination. Urine is the testing fluid of
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choice because the metabolites (by-products) of most drugs can be detected in
urine. "12.

دلػاذا يسػتتخػدـ البػوؿ؟ يعػرتض العػديد مػن الرياضػيٌن على فُػقػداف اخلصوصػية يف ـ ِ
ػاؿ وجػود شػتخػص غػريػ
ُ
ػضػل ألف ادلػسػتقلبات (واآلثار الدالّػة) من عمػليػة األيػض لِمعـم األدوية ميكن أف
عمػلػية التػبػوؿ إف البػوؿ ىػو سػائل االختػبار ادلػف ّ
ُ
ُ
ضػبطػوا يف البوؿ
تتم عمػلية َ
يُراقػ

عػن كػثػ

 7أغـالق الزجاجتـين وخـتم العـيّنـة  :بعػد إكمػاؿ عمليػة تقػدمي العػينات بصػورة صحػيحة وباحلـػم ادلطلوب ،يتوجػ
الرياضػي أو الرياضػية القػياـ بإغػالؽ الزجاجػتٌن ( )A – Bبصػورة ُزلكمػةٍ ،ب يعٌب دور مسػؤوؿ فحػص ادلنشِّػطات ومن يرافقوػم

على

ػوـ بعرسػاذلػا إىل ادلتخػترب اخلػاص
للتعكػد من ذلك ،عػندىا فقػط َيػق دلسػؤوؿ فحػص ادلنشِّػطات اسػتالـ العػينػة ،والػذي بدورهِ يق ُ
ػدر اإلشػارة أليػو يف ىػذا ادلػقػاـ ،بعف الػتزاـ مسػؤوؿ فحص ادلنشِّػطات عن سػالمة العػبوة
بالكشػ عن تعاطي ادلنشِّػطات ،وشلػا َجت ُ
يف رتػيع األـػواؿ ىػو الػتزاـ بتحػقيق غايػة ،وليػس الػتزامػاً ببذؿ عػنايػة

 8تعبئـة نموذج فحـص المنشِّـطات :من مسػتلزمات عملية الكشػ

عن تعاطي ادلواد ادلنشِّػطة احملـػورة من قِػبل البعػض من

الرياضػيٌن والرياضػيات ،تعػبئة منػوذج فحػص ادلنشِّػطات بادلعلومات الدقيقػة واحلػقيقية واليت يطلبوػا منوم مسػؤوؿ فحص
ادلنشِّػطات ،واليت من أمهوػا ،حتػديد أسػماء األدوية اليت اسػتتخدموىا أثناء فػرتة مرضػوم ،وسػواء صرفت ذلم مبوج وصػفة طػبية أـ
الِ ،
وذكر أسػماء ادلكمػالت الغذائية اليت يسػتعملوهنػا ِضػمن جداوذلػم الغػذائيػة ،وأي معلومات أخرى مومػة قد تؤثػر يف نتيـػة
فحػص العػينات ،مع ذلك ،من مصلحة الالع
قدموىا
ـيرا :يتوجػ
أخ ً
النمػوذج

أو الالعػبة مراجعػة صػحة ادلعلومات وخصػوصاً الرقم اخلاص بعيّناهتم اليت

على مسػؤوؿ فحص ادلنشِّػطات أف ُمي ّكػن الرياضػي الذي ق ّدـ ادلعلومات باحلصػوؿ على نُس ِ
ػتختو /نُسػتختوا من

المخـتبر :تُرسػل العػينات وتُسػلّم إىل أـػد ادلتخػتربات ادلعتمػدة من قِػبل الوكالػة العادلية دلكافحة ادلنشِّػطات
 9فحـص العـينـة في ُ
ُ
ـصػراً ،ومعػيار اعتماد ىذه ادلتخػتربات ىو مػدى الػتزاموا بالشػروط اليت وضػعتوا الوكالة
ويقػوـ سلترب فحػص ادلنشِّػطات ادلعتمػد من قِػبل الوكالة العادليػة دلكافحة ادلنشِّػطات  ،WADAبتحػليل عينػة البػوؿ اليت
ُ
يتحمػل نفػس ادلتخػترب عمليػة احلػفاظ على الزجاجػة  ،Bواليت قد يُصػار إىل حتػليلوػا إذا أظوػرت الزجاجػة
يف الزجاجػة  ،Aعلى أف ّ
ُ
 Aنتيـػة فحػص إجيابيػة

12. Charles E. Yesalis and Virginia S. Cowart, The Steroids Game - An expert’s inside look at anabolic steroids
use in sports, Human Kinetics: USA, (1998), p 77.

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 09يونيو/حزيران - 2018المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

199

ِّ
المنشـطات الجسـدية في المنافسـات الرياضـية (من منظـور أخالقي – قانوني)
تعاطي

"ونػود اإلشػارة إىل آليػة حتػليل البػوؿ ،ـػيث يتػم بالتحػليل اللػوين للكشػ

أحمد سعد أحمد الدفراوي

عن آثػر ادلنشِّطات يف البػوؿ ،ونسػبة

النيرتوجػٌن فػيو ،ويُسػتدؿ منومػا على اسػتتخداـ مصػدر خارجػي لػزيادة فاعػلية بنػاء الربوتػٌن ،ـػيث أف النيرتوجػٌن موم يف تصػنيع
الربوتػٌن ،وعػنػدما تنقػص نسػبة النيتػروجػٌن يف البػوؿ يكػوف ىػذا دليػالً على تعاطػي الرياضػي للعػقاقػًن "

13

أخـيراً :يتع ّػٌن على ُسلػترب فحػص ادلنشِّػطات تبليػغ منـمػة مكافحػة ادلنشِّػطات الوطنية ادلسػؤولة وأرسػاؿ نتيـػة الفحػص

ذلػا ،أو قد يعمػد إىل تبلػيغ الوكالة العادلػية دلكافحػة ادلنشِّػطات بنتيـػة التحػليػل اإلجيػابيػة لعػيّػنة الزجاجػة ()A
وفي ِخـتام ىـذا االسـتعراض السـريع للخطـوات واإلجـراءات ،بَـق َـي لـنـا أن نقـول-:

يسػتلػزـ وكشػرط أسػاسػي ال غػن ًػى عن وجػوده لألخػذ بنتػائج اخػتبػارات فحػص تعاطػي ادلنشِّػطػات ،واليت أجػريت يف ُسلػترب

مػن ادلتخػتربات ،أف يُطػبّق ذلك ادلتخػترب أو ادلػعػمػل ُكػل ادلعػاييػر والشػروط اليت تطػلبت وجػودىػا {الوكالـة الدولـية لمكافحـة
ُ
المنشِّـطـات ،}WADA /وبعػكػس ذلك فإف نتػائج الفحػوصػات اليت ختػرج عػنػوُ يف ىػذهِ احلػالة ال ُميػكػن قػبوذلػا واالعػتمػاد
عليوػا بعي ـػاؿ من األـػواؿ
ِ
ِ
المـنافـسات الـرياضـية (تنشـيط العضـالت جـينيًا)
المحـور الثالـث :توظـيف تقانات التغـيير والتعـديل الوراثي في مجـال ُ
عاما مػرت عى إنتػاج فػيلػم (التػوأـ 1988 )Twins /ـ ،الذي َيػكي قصػة جتربػة علمػية سػرية أسػاسػوا العلمي نـػرية
ثالثػوف ً
ِ
(مػعػ ّدلػٌن وراثيًا) ،وكانت نتيـػة التـربػة
(اإلنتػقػاء) ،كانت قػد دتّػت يف أـػدى ادلعامػل اجلػينيػة ،بقصػد إنتػاج أطػفاؿ إعـػازيػٌن ُ
ٍ
ػيدا عن األخػر يف بيئػة وظػروؼ سلتلِفػة عػن أخػيو
العلمػية كمػا يروي أـداثوػا الفػيلػمِ ،طػفالف توءمػاف ،ترىب كل واـػد منومػا بع ً
التػؤاـ وما أف يكػرب التػوءمػاف ،فيكػوف أوذلػما (أرنولد شوارتسنيكػر  ،)Arnold Schwarzenegger /إنسػاف ِمػثايل
يف كل شيء ،ويكػوف الثاين وجيسػد شػتخصيتو ادلمػثل الفػكاىي (داين ديفػيتػو  ،)Danny DeVito /إنسػاف سػئ يف كل
شػئ ـ ى يف ىػيئػة اجلِسػم
فالفيػلم ،أراد أف يؤّكػد عػلى أف نتػائج تقػنيػات التغػيًن والتعػديل اجلػيين غػًن مضػمونة أو معمػونػة النتػائج على اإلطػالؽ،
بل وال ميػكػن الركػوف إليوػا ،ـ ى مع كل التقػدـ العػلمي الذي وصػل إليػو عادلػنا ادل ِ
ػعاصػر
ُ
ويف ِ
أخ ُػر إصػدا ٍر مػن{ :المعـيار الدولـي لقائمـة المـواد والطـرق المحظـورة لعـام 2012م/
 ،}PROHIBITED LIST 2018بنسػتخػتو اإللكػرتونيػة ادلنشػورة على موقِػع الوكالػة العادلػية لِمكافحػة ادلنشِّػطات
 ،WADAالرسػمي ،وحتػت طائِـفة الوسـائل المحظـورة ،جاءت ـ ( ،)M3من القائِمػة اجلػديدة لتؤّكػد على ــػر وسػيلة:
(التنشـيط الجـيني للعضـالت) ،إذ يقػوؿ النػص:
“M3 GENE DOPING

عمــان( .رسـالـة مـاجـسـتيـر غـيـر مـنـشـورة)،
 .13عايـد ح ّـنـا زيادات .مـدى اسـتخـدام المنشِّطات في مـراكـز المـيـاقـة الـبـدنيـة وبنـاء األجسـام في العاصمـة ّ
جـامعـة الـيـرمـوك ،)3111( ،ص.34
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The following, with the potential to enhance sport performance, are
prohibited:
1. The use of polymers of nucleic acids or nucleic acid analogues.
2. The use of gene editing agents designed to alter genome sequences and/or the
transcriptional or epigenetic regulation of gene expression.
3. The use of normal or genetically modified cells. "14.
 التنشـيط الجـيني- 3 م
: تعـتـبر محظـورة،البنـود التاليـة مع احتمـال رفع مسـتوى األداء الرياضـي
 اسػتتخداـ البوليمػرات مػن األزتػاض النووية أو نـػائرىا احلمضػية النوويػة1

 أو التنـػيم النسػتخي أو الالجػيين للعِػبارة اجلػينيػة/  اسػتتخداـ عػوامل حتػرير اجلػينات ادلصػممػة لتغػيًن مػتوالػيات اجلػينوـ و2
ُ
 اسػتتخػداـ اخلػاليا الطػبيعػية أو ادلعػ ّدلػة وراثػيًا3

 أو ما،)وضػحت بصػورة دقػيقة الداللػة العلمػية اخلاصػة دلصػطلح (التكـنولوجـيا الجـينيـة
ُ وُىػنالك تعاري كػثًنة
ّ ،وسلػتلفة
ِ يعػرؼ يف رلػاؿ أدبيػات قو
: نعػرض لبعػضػوا فيما يلػي،)اعػد ُمكافحة ادلنشِّػطات بػ(التنشـيط الجـيني
ّ
“(a) Genomics: information on the patient's/athlete's genetic makeup is used to
fine-tune medical interventions (for instance, the use of drugs) to obtain a better
treatment result.
(b) Selection of individuals: here it is appropriate to distinguish between selecting:
(i) actual and (ii) future individuals, on grounds of genetic information. in the first
case, genetic information is used by sport institutions and/ or sponsors in order to
sort out those individuals whose genetic makeup makes it unlikely that they will
ever reach elite level in their particular discipline. Thus, resources can be
concentrated on those 'good prognoses' who are in possession of the right
physiological conditions to become top athletes. In the second kind of genetic
selection, individuals are chosen at an embryo level on grounds of their (eventual)
predisposition for athletic performance. Embryos with genetic characteristics
inappropriate for a sport career are simply aborted.
14. Without name. “Prohibited List 2018”, World Anti-Doping Agency. (2018), P: 6, (On-Line), available:
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf
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(c) Somatic genetic modification (hereafter SGM): with the help of gene therapy,
we can modify the genome (genetic structure) of existing individuals in order to
make them more resistant to same diseases or, in the realm of sports, to help them
achieve better sporting performances. This sort of intervention is local (it is
performed on somatic cells) and is therefore not inherited by the modified
individual's offspring.
(d) Germ-line genetic modification (hereafter GL-GM): modifications are made
on the so-called germ-line cells (sperm, unfertilized eggs or the newly fertilized
embryo) in order to improve their metabolic capabilities with the aim of, again,
either improving health or enhancing athletic achievements for the individuals
whose germ-line cells are so modified. This modification has to be performed
before the affected individual is born, as most physical capabilities are determined
very early in the cell development. Thus, the results of this sort of genetic
intervention will be inheritable and can therefore be passed on from one
generation to the next. "15.
أ -الجينوميات :تسػتتخدـ ادلعػلومات ادلتعػلقة بالػرتكػي الػوراثي للمػريض  /الرياضي من أجػل ضػبط الػتدخالت الطػبية
(على سػبيل ادلػثاؿ ،اسػتتخداـ العقاقػًن) للحصوؿ على نتيـة عالج أفضػل
ب -انتِخـاب األفراد :ىػنا من ادلناسػ التمػييز بٌن انتِتخػاب األفػراد - )1( :الفعػلي ،و( - )2ادلسػتقػبلي ،على أساس
ادلعلومات اجلػينية ففي احلالة األوىل ،يتم اسػتتخداـ ادلعلومات الػوراثية ادلػتوفّػرة من قبل ادلؤسسات الرياضية و  /أو
الرعػاة من أجل عػزؿ األفراد الذين من غًن ادلرجح أف ِ
يصػلوا إىل مستوى النتخبة يف ختصصوم الدقػيق أب ًػدا بسػب
تركيبوم الوراثي وىكذا ،ميكن أف تركز ادلوارد على ما يصطلح عليو بػ"الصـفقات الرابِحـة" ،اليت تكػوف يف ـوزِهتػا

ُكػل الـروؼ الفػيزيولػوجػية الصحػيحة لتصبح من رياضػيي النتخػبة يف النوع الثاين من االنتقاء الوراثي ،يتم اختيار
األفراد على مستوى اجلنٌن على أساس استعدادىم (يف هناية ادلطاؼ) لألداء الرياضي ببسػاطة يتم إجوػاض
األجػنة اليت حتمػل اخلصائص الوراثية غػًن ادل ِ
ناسػبة لِموػنة الرياضػة
ت -التعـديل الجـيني الجسـدي (فيمـا يلـي  :)SGMمبسػاعدة العػالج اجلػيين ،ميكػننا تعػديل اجلػينوـ (الـتركـيب
الـوراثي) لألفػراد احلاليٌن من أجل جعلوػم أكػثر مقػاومة لألمراض نفسػوا أو ،يف عامل الرياضة ،دلساعدهتم يف إدتػاـ
15. William J. Morgan. Ethics in SPORT, (2nd ed.). Illinois: Human Kinetics: USA, (2007), p 286.
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أفضل العػروض الرياضية ىػذا النػوع من الػتدخل ىػو موضعي (يتم تنفـيذه على الخاليا الجسـدية) وبالتايل ال
يتم توريثو بواسطة ذرية الفػرد ادلعػدؿ
ث -التعديل الجيني للخط الجيني (يشار إليو فيما يلي باسم  :)GL-GMيتم إجػراء تعػديالت على مػا
المخصـبة أو الجـنين المخصب حـديثًا)
يسػمى خباليا اخلػط اجلرثػومي (الحـيوانات المـنوية أو الـبويضات غـير
ّ

من أجل حتسػٌن قػدراهتا األيضػية مػرة أخػرى ،هبدؼ ،إما حتسػٌن الصحػة أو تعػزيز اإلصلػازات الرياضػية لألفػراد

الػذيػن يتم تعػديل خالياىػم اجلرثومػية ىػذا التعػديل أو التغػيًن جي إجػراءه قػبل والدة الشػتخص ادلصػاب ،ـيث
جدا من تطػور اخللػية وبالتايل ،فإف نتائج ىػذا النوع من
يتم حتديد معـم القػدرات اجلسدية يف مرـلة مبكرة ً

التدخل الوراثي سػتكوف قابِلػة للػتوريث وميػكن بالتايل نقػلوا من جػيل إىل جػيل

وفيما مضػى تسػاءؿ أسػتاذ الفػيزيولوجػيا ورئيػس قِسػموػا يف كليػة ِ
الطػ
سـويني )H Lee Sweeney /؛ يف مػقالت ِػو العلمػية ادلػعػنونة{ :التنشـيط الجـيني للعـضالت} ،ونشػرتػوػا رلػلّػة (العػلػوـ)
ِ
ِ
اسا لغػ عايل التقػانة
الكويتيػة ،على صػفحتوػا اإللكػرتونيػة ضػمن ُرلػلّػدىػا رقػم ( ،)21عػن مػدى أمكانية حت ّػوؿ ادلعاجلة اجلينية أسػ ً
يف األلعاب الرياضية؟ إذ قػاؿ-:
جبامعػة واليػة ِ
ِ
پنسػلڤػينيا األمػريكػية( :إتـش لـي

" ختشػى السػلطػات الرياضية أف يغػدو مػن غػًن ادلمكػن كشػ

أشػكاؿ جػديدة من التنشػيط العضلي ،فيصبح مػنعػوا

التدرؾ ،مرـلػة التـػارب السػريرية
أكػثر صعػوبة وقػريبًا سػتدخل ادلعػاجلػات اخلاصػة بتـػدد العضالت وزيادة قػوهتا وصوهنا من ّ
البشػرية ادلتعػلقػة باضطػرابات الضمػور العضلي ومن بػٌن ىػذه ادلعاجلات إعػطاء ادلرضى جػينات تركػيبية (صـنعـية) ،يػدوـ مفعػوذلػا
سػنوات ،وتنتج كمػيات كػبًنة من الكػيميائػيات اليت تُػبىن مػنوا العضالت يف احلالة الطػبيعػية.
ثًنا ـياة الكوػوؿ وادلصػابػٌن باحلػثل العضػلي Muscular
وبوسػ ِع ىػذا النوع مػن العالج اجلػيين أف يُغػ ًّن كػ ً
 ،Dystrophi.ولكػن شلػا يؤسػ لو أف ىػذا العالج احلػلم حتػوؿ إىل ـػقػيقػة فيمػا يتعػلق برياضي يػنزع إىل التنشػيط العضػلي؛
إذ يتعػذر دتػييز ىػذه الكيميائيػات عػن نـػًناهتا الطػبيعػية ،ويتم تولػيدىا موضعػيًا داخل النسػيج العضػلي ال شػيء يدخػل دوراف
ادلنشػطات
الػدـ ،ومن ٍب ال يوجػد رسػميًا ما ُميكػن كشػفو يف اخػتبارات الػدـ أو البػوؿ وفعال طػلبت الوكالػة الدوليػة دلكافحػة ِّ
العضػلية  World Anti-Doping Agency WADAإىل العػلمػاء مسػاعػدهتا على إجيػاد سػبل كػفيلة دلػنع ادلعاجلػة

اجلػينية من أف تصبح الوسػيلة األـػدث للتنشػيط العضػلي ولكػن مع دخوؿ ىػذه ادلعػاجلات مرـلػة التـػارب السػريرية ،وانتشػارىا
يف آخػر األمػر على نِطػاؽ واسػع ،فإف مػنع الرياضػيٌن من الوصوؿ إليوػا سػيصبح أمػًرا مسػتحػ ًيال.
اسا لغػ عػالػي التقػانة يف األلعػاب الرياضػية؟ إف ىذا شلكػن بال ريػ وىػل
ولكػن ىػل سػتغػدو ادلعػاجلة اجلػينية أسػ ً
سػيعٌب وقػت تُصػبح فػيو ادلعػاجلة اجلػينية أمػًرا معلػوفًا فػيمػا يتعػلػق باألمػراض ،ـحػيث تغػدو منابلػة اجلػينات لتعػزيز األداء مػقػبولػة مػن
دوف اسػتثنػاء؟ رمبػا "

16

المجـمّـد (:available ،)On-Line( ،)3115( ،)31
 .16إتـش لـي سـويني" .التنشـيط الجـيني لمعضـالت" ،مجـمة العـمومُ ،
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وبخصـوص أسـاليب التغـيير الجـيني ،فإن ِ
الباحـث يسـوق التعـليق التالـي:
ػلما يُداعػ خػياؿ العلمػاء والباـػثٌن يف رلػاؿ
إف تقػانات العػالج اجلػيين ،ومن بعدىا التنشػيط اجلػيين للعضػالت مل ُتعػد ـ ً
اذلػندسػة الوراثيػة ،ورمبػا وأشػدد على كلِمػة رّمبػا ،لػن تكػوف ىػناؾ أيػة عػقػبات قانونيػة تُػذكػر لتعػديل بعػض ِ
األجػنّػة وراثػيًا ،إذا أظػورت
ُ
فلرمبػا تتف ّػوػم ادلؤسسات
خرائطػوم الوراثيػة اـػتمػاليػة أصػابتوم بعـػد األمػراض الوراثيػة ادلمػيتػة من جػوػة أـػد األبويػن يف ادلػُسػتقػبلُ ،
احلكوميػة الرسػمية للدوؿ فكػرة التغػيًن والتعػديل اجلػيين ،وتتقػبل ادلػواليػد ادلحسػنٌن وراثػيًا ،ولكػن ماذا عػن اجلانػ األخػالقػي لِقػبوؿ
ُ
العمػل هبػذه التقػنيات؟ ىػل ف ّكػر أـػد من قػبل فيما يُفػ ّكػر بو الباـػث يف ىػذا اجلانػ ؟
ٍ
عاما من اآلف على أقصػى تقػدير ،سػيسػتمتع جػيل النتخػبة من ادلعػدلػٌن وراثيًا بعجسػاـ لػن تشػيخ
فبعػد ستسػة وسػبعػٌن ً
أب ًػدا ،وبعضػالت ُمصنّعػة جػينيًا تتف ّػوؽ يف ــمػوا وقػدرهتػا على أداء اجلػود ،بعربع ِػة أضػعاؼ أو أكػثر شلا ىػو عليو احلػاؿ مع اجلػيل
احلايل من العضالت العادية ادلوجػودة لدى بين البشػر اليوـ
أمػا من ناـػية التعػليم ،فسػتكوف عػقوذلم موػيعة لفػوػم وقػبوؿ أصع

نـريات الفػيزياء والرياضػيّات ،وباقي النـريات

الكػونية ادلػعػ ّقػدة ،وسػتتنافػس ُكػربى شػ ِركػات العالػم دلنحػوم الوظائ لديوػا
ُ
الباـػث بص ٍ
ويفػ ّكػر ِ
ػوت ع ٍ
ػاؿ ويتسػاءؿ بعػد ذلك :ما ذنـب بعـض الرياضـيين في أمـتالكـهم قدرات غـير محـدودة
ُ
على مسـتوى اإلنجـاز الرياضـي ،إذا كانوا قد عُـ ّدلـوا جـينيًا قـبل والدتهـم؟ وىـل يجـوز إثارة مسـؤولياتهـم القانونيـة من جانـب
ـثال؟؟؟
أخالقي م ً

فضػل ِ
الباـػث عػدـ تقػدمي اإلجابة عن السػؤالػٌن أعػاله ،وترؾ اجملػاؿ لغػًنه من الباـػثٌن ليعخػذوا ِزمػاـ ادلػبادرة ،وَياولػوا
يُ ّ
ُ
تقػدمي إجابات أخالقػيػة قانونيػة يف أـحػاث وِدر ٍ
اسات خاصػة ِهبػم
ّ
منهجـية ِ
الدراسـة
ّ
لكي تؤٌب ىػذه الدراسػة ذتارىػا كاملػة ،فقػد تعػٌن على ِ
الباـػث من أف يسػتعػٌن بعدة مناىج وأسالي ـحثية أكادميية، 17
ّ
ليمسػي مبقدوِرهِ بعػدىا من تقدمي صػورة قانونيػة واضحػة عن ادلػفوػوـ التقػليدي وغػًن التقػليدي لتعاطي ادلنشِّػطات اجلسػدية

وبعديوما القانوين واألخالقػي ،وقد أعتمػد بصػورةٍ أسػاسػية على:
 1المنهـج الوصـفي :وظّػ الباـػث ىػذا ادلنوج ـػتّػى يػُقػ ّدـ وصػ ًفا قانػونيًا دقػيػ ًقا لكػل ما يتّصػل بعفعػاؿ تعاطػي
ادلنشِّػطات ِطػب ًقا للمػفوػوـ التػقليػدي وغػًن التقػليدي ،ومن أجػل تبسػيط الفػكػرة النـػرية ذلػذا ادلوضػوع الذي مازاؿ
ُمػغػيبًا ألسػباب كػثًنة يف عادلػنا العريب ،فػتمػكػن بوسػاطتِو من تقػدمي ورقػة ـحػثية سػولػة وغػًن شلػلّػة من ـػيث
صػياغػتوػا ،ولكػنوا ش ِػاملػة ومشػتملة على ادل ِ
ػفاصػل الرئيسػية دلوضػوع ىػذهِ الورقػة
ُ
http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=1532
 .22إن المنهـج  La methodeفي المغـات الالتيـنية ،يعـني :مجمـوعة الخطـوات التي يَجـب إتبـاعهـا لموصـول إلى هـدف ُمحـدد ،أو لالكتشاف أو
التدلـيل عمى حـقيقـة ،أو هو النِظـام الواجـب إتّبـاعه لتحـقيق غـرض مـع ّـين .وانتـهج منهجـاً في تنـفـيذ عم ٍـل مـع ّـين ،لـم يتـرك األمـر ِ
لمصـدفة أو السـير
ُ
ُ
العشـوائي.
ِ
ِ
العممـية .دار الفكـر العربي :جمهـورية مصـر العربيـة،)3112( ،
المنهـجـية إلعـداد البحـوث
لالستزادة ،لُـطـفـاً ارجـع :أحمـد عبد الكريـم سـالمة .األصـول
ّ
ّ

ص.45
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 2المنهـج اإلسـتقرائي :دت ّكػن ِ
الباـػث ومن ِخػالؿ تسػتخًن ىػذا ادلنوػج من إسػتقراء األدب النـػري الذي ـحػث يف
ىػذا ادلوضػوع على قِػلتػو ونػدرتو ،وـػاوؿ من ِخػاللو تقػدمي أرائػو ـػوؿ ىػذا ادلوضػوع القانوين ذي اجلان اخلػُلقي
الفلسػفي
 3المنهـج التحـليلي :إف مػـػرد تقػدمي ورقػة ـحػثية عػن ادلػفػوػوـ التقػليدي وغػًن التقػليدي لتعاطي ِ
ادلنشطات يف
ُ
ادلنافسػات الرياضية ،بِػبُػعػديومػا األخالقػي والقانػوين ،قػد تطػلّ من الباـث أف يعػتمد أسػلوب ادلنوػج التحلػيلي،
ـػيث دتػكػن مػن ِخالؿ ىػذا ادلنوػج البحػثي مػن حتلػيل النصػوص القانونيػة القائمػة ،وكػل ذلك هبػدؼ الوصػوؿ
للفػوػم الصػحػيح لألـػكػاـ والضػوابط اليت هتػتم بِتنػـػيم موضػوع تعاطي ِ
ادلنشطات يف ادلنافػسػات الرياضية بشػق ِػيو

الخاتِمـة:

التقػليدي وغػًن التقػليدي

شػوػدت السػنوات العشػرين األخػًنة قَػفػز ٍ
ات عمػالقة يف رلػاؿ عػلم اذلػندسػة الوراثيػة ،وتطػبيقاتو العػديدة ـػوؿ ما بات يػُعػرؼ
بتِػقانات التعػديل والتغػيًن اجلػيين ،أو ـ ى تنشػيط العضػالت جػينيًا ،وبالتايل فإف ادلػفػووـ التقػليدي لتعاطي ادلنشِّطات اجلسػدية مل
يػَعػد ُميػثل وـػده الصػورة النمػطػيّػة الوـػيدة اليت يسػتعػٌن هبا البعػض من الرياضػيٌن أو طواقمػوم ادلسػانِدة ذلػم من أجػل حتقػيػق
ُ
االنتِصػارات أو ـصػد اجلػوائػز ،بل إف ىػنالك أسػالي ووسػائل ـػديثػة وظػّفػت وتوظّػ اآلف للحصػوؿ على نفػس تعثػًنات
ادلنشِّػطات اجلسػدية التقػليػدية مع ض ِ
ػآلة الفرص يف إثػبات وقوعوػا أو اسػتحالتوػا أص ًػال

ومبا أف الوسػائل ادلػتّػبعػة لتعاطي ادلػنشِّػطات مل تَ ُػعػد تقػليػدية إال يف بػع ِ
ػض صػورىػا النمطػيّػة ،فال بُ َّػد للتشػريعات اخلاصػة
ُ
ُ
ِ
ػبعا ،من أف تراجػع مػفاىيموػا التقػليدية اليت أمسػت ال تنسػـم
بتعاطي ادلنشِّػطات اجلسػدية يف ـػاؿ وجػود مػثل تػلك التشػريعات ط ً
بعي ـ ٍ
ػاؿ من األـػواؿ مع الصػور ادلػبتكػرة وادلتطػورة ج ًػدا لِبػعض الطُػرؽ العالجػية اليت أصػبحػت توظّػ يف اجملػاؿ الرياضػي طم ًػعا
ُ
يف احلصػوؿ على تعثػًناهتػا التنشػيطػية ادل ِ
ػذىػلة يف نتػائـػوػا
ُ
المص ِ
ـادر والمر ِ
اجـع

الم ِ
ـراجـع باللغـة العـربيـة
أ – ال ُكـتب باللغـة العربيـة:
ناشػروف وموِزعػوف :ادلملكػة األردنيػة ِ
 1أزتػد سػعد أزتػد بنـاء األجسـام – تقـنيات التـدريب وأخطـار المنشِّـطات دار ِدجػلة ِ
اذلاشػمية،
()2111
ِ
الع ِ
رب ط ،1ج ،15دار الكت العلمية :لبػناف)2113( ،
سا ُن َ
 .2رتاؿ الدين أيب ال َفضل زلمد بن مكرـ بػن منـػور ل َ
 .3رمضػاف ياسػٌن ،عـلم النفس الرياضـي دار أسػامة للنشػر والتوزيع :ادلملكػة األردنيػة ِ
اذلاشػمية)2118( ،
المـنـافسـات الرياضـية  -دراسـة تحـليليـة تطـبيقـية ُمـقـارنة في
 .4مػحػمػد ُسػليمػاف األزتػد ،المسـؤولية عـن الخطـأ التنظـيمـي في إدارة ُ
القانـون المـدني ط ،1دار وائػل للنشػر ،ادلملكػة األردنيػة ِ
اذلاشػمية)2002( ،

ـدونات باللغـة العربيـة:
والم ّ
ب  -ال ُكـتيّبات ُ
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ِّ
المنشـطات الجسـدية في المنافسـات الرياضـية (من منظـور أخالقي – قانوني)
تعاطي

أحمد سعد أحمد الدفراوي

 .1االحتػاد الدولػي لػبنػاء األجػسػاـ واللػياقة البدنيػة دليـل الجـيب لمكافحـة تعـاطي المنشِّطات من االتـحـاد الـدولـي لـبنـاء األجـسـام (د
ف)( ،د ـ)( ،د ت)

 .2ادلنػـػمة األردنيػة دلكافحػة ادلنشِّطات  ،JADOمعـايير مـنح اإلعـفاءات ألغـراض عـالجـية بالتػعاوف مػع – WORLD ANTI
ُ
( DOPING AGENCYد ف) :ادلمػلكة األردنيػة ِ
اذلاشػمية( – )2118( ،بدوف أرقػاـ للصػفحات)
 .3منػـػمػة غػرب آسػيا دلكافحػة ادلنشِّطات الدليـل (مرشـد الالعـبين التثـقيفي لمكافحـة المنشِّطات) ،الوكالة العادليػة دلكافحػة ادلنشِّطات،
بالتعاوف مع اجمللػس األودلػيب األسػيوي وادلنـػمػة األردنيػة دلكافحػة ادلنشِّطات ،النسػتخة األولػى -ط ( ،5د ـ))2119( ،
ت  -الرسـائل ِ
الجامـعـيّـة باللغـة العربيـة:

عمــان (رسػالػة مػاجػسػتيػر
 .1عايػد ـػنّػا زيادات مـدى اسـتخـدام المنشِّطات في مـراكـز اللـيـاقـة الـبـدنيـة وبنـاء األجسـام في العاصمـة ّ
غػيػر مػنػشػورة) ،جػامعػة الػيػرمػوؾ)2111( ،

ث  -الشـبكات العـنكـبوتيّـة باللغـة العربيـة:

 .1إتػ لػي سػويين "التنشػيط اجلػيين للعضػالت" ،مجـلة العـلوم ،ادلـػلّػد (:available ،)On-Line( ،)2114( ،)21
ُ
http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=1532
الم ِ
ـراجـع باللغـة اإلنكلـيزيـة
أ – ال ُكـتب باللغـة اإلنكلـيزية:
1. Charles E. Yesalis and Virginia S. Cowart, The Steroids Game - An expert’s

inside look at anabolic steroids use in sports, Human Kinetics: USA, (1998).
2. Jennifer L. MINIGH, Sports Medicine. Greenwood publishing Group, Inc: USA,
(2007).

3. P. Lenehan, Anabolic Steroids and Other Performance-Enhancing Drugs,
Taylor & Francis: England. (2003).
4. William J. Morgan. Ethics in SPORT, (2nd ed.). Illinois: Human Kinetics: USA,
(2007).

ب  -الشـبكات العـنكـبوتيّـة باللغـة اإلنكـليزيـة:

1. Without name. “Prohibited List 2018”, World Anti-Doping Agency. (2018), P: 6,
(On-Line), available:
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf

2. World Anti-Doping Agency. “Purpose of Analysis of Samples”, WORLD
ANTI-DOPING CODE 2015, article (6.2), (2015), page 44, (On-Line), available:
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-world-anti-dopingcode.pdf

3. Without name. “World Anti-Doping Code 2015”, article: (2 – 2), World AntiDoping Agency. (2015), Page: (20), (On-Line), available:
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-world-antidoping-code.pdf
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الهجرة غير الشرعية في ليبيا
بين انتهاكات حقوق المهاجرين والحلول العاجزة
Illegal immigration in Libya Between violations of migrants' rights and impotent
solutions

الباحثة خديجة مسعود زياني
جامعة باتنة ،1-اجلزائر.
الربيد االلكًتكينKhedidja.ziani@gmail.com:
الباحث إيهاب رزاق العصيب
اجلامعة ادلستنصرية ،بغداد.
الربيد االلكًتكينehabrz4@gmail.com :
الملخص:
تسعى ىذه الورقة إىل رصد كتفسَت أسباب تنامي ظاىرة اذلجرة غَت الشرعية يف ادلنطقة العربية كبالتحديد يف ليبيا خالؿ ادلدة (،)2017-2011
خصوصان بعد سعي الكثَت من الدكؿ إىل عقد مؤسبرات كاتفاقيات كمعاىدات يف سبيل القضاء عليها أك احلد منها ،لما ذلا من مؤثرات خطَتة على
اجملتمعات كافة :اجتماعيان كاقتصاديان كسياسيان ،فضالن عن سلاطرىا على ادلهاجرين كما يتعرضوف لو من استعباد كظلم من قبل اجلهات الرمسية اليت تنتفع
من ىذه الظاىرة ،كاجلهات غَت الرمسية ادلتمثلة بادلهربُت الدكليُت كاجلماعات ادلسلحة.
الكلمات المفتاحية :ليبيا .اذلجرة غَت الشرعية .حقوؽ ادلهاجرين.

Abstract: This paper aims to monitor and explain the causes of the increase of the illegal
immigration in the Arab region specifically in Libya during (2011-2017), especially after the
efforts of many countries who organised conferences, conventions and treaties in order to
eliminate or reduce them, Social, economic and political factors, as well as their risks to migrants
and the enslavement and injustice they suffer from the official bodies that benefit from this
phénomènes, and the informal bodies of international smugglers and armed groups
KEY WORDS: libya –Illegal immigration- Migrants rights

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 90يونيو/حزيران - 8902المجمد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

- 208 -

الهجرة غير الشرعية في ليبيا بين انتهاكات حقوق المهاجرين والحلول العاجزة

خديجة مسعود زياني و إيهاب رزاق العصيب

مقدمة:
تُعد ىجرة البشر عرب التاريخ من منطقة إىل أخرل ظاىرة إنسانية قدؽلة كإحدل القول احملركة الكبَتة للتطور اإلنساين ،كمن
أبرز أسباهبا الظركؼ احلياتية كادلناخية اليت تفرض على اإلنساف االنتقاؿ ادلستمر من مكاف إىل آخر ،مثل اجملاعة كالفقر كاحلركب،
كلها عوامل فرضت على اإلنساف اذلجرة من موطنو األصلي إىل مواطن أخرل .كقد بدأت ظاىرة اذلجرة غَت الشرعية بشكل
ملحوظ يف ادلنطقة العربية تزامنان مع الربيع العريب ،كبالتحديد من تونس ،كما بدأت بشكل مستشرم يف ليبيا مع بداية الثورة من
 17فرباير/شباط  .2011كأصبحت ليبيا بعد احلراؾ الشعيب معقالن للكثَت من االنتهاكات اإلنسانية كالتعديات على حقوؽ
ادلهاجرين غَت الشرعيُت .ألف االنفالت األمٍت خل بيةة مناسبة لتفاقم األكضاع غَت اإلنسانية.
اإلشكالية:
تتمثل إشكالية الدراسة بأنو خالؿ ادلدة ( )2017-2011رصدت ادلنظمات الدكلية ادلعنية باذلجرات الدكلية غَت الشرعية،
كاألكضاع اإلنسانية ،ارتفاعان يف معدالت انتهاكات حقوؽ ادلهاجرين غَت الشرعيُت يف ليبيا ،بالرغم من اجلهود اجلماعية ادلبذكلة
من قبل احلكومات الليبية اليت تشكلت بعد اهنيار نظاـ القذايف ،كحكومات الدكؿ األكركبية اليت سبثل شواطةها زلط ذلذه
اذلجرات .فكيف تعمل مختلف الجهود على مكافحة مختلف جرائم وانتهاكات حقوق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا؟
فرضية الدراسة:
تنطل الدراسة من فرضية مفادىا أف اجلهود ادلبذكلة من قبل الدكؿ ادلعنية هبذا األمر ،مل تكن دبستول قوة ىذه الظاىرة ،كإذا ما
أريد القضاء عليها أك تقليصها البد من معاجلة األسباب الرئيسية اليت جعلتها تتنامى ،فضالن عن القضاء على الفساد ادلستشرم يف
ادلؤسسات احلكومية اليت تتواطأ مع ادلهربُت الدكليُت.
مناىج الدراسة:
إلثبات فرضية الدراسة اعتمدنا على ادلنهج الوصفي لبياف طبيعة ظاىرة اذلجرة غَت الشرعية يف ليبيا ،كما اسًتشدنا بادلنهج
التحليلي النظمي(*) لكونو يهتم بدراسة ادلؤسسات كالنشاطات السياسية.
كللبحث يف طبيعة ظاىرة اذلجرة غَت الشرعية يف ليبيا كبدايتها يف ادلنطقة كاآلليات احمللية كاإلقليمية كالدكلية ادلتبعة كالرامية إىل
معاجلتها ،نرل باف نقسم ىذه الدراسة على ثالثة مباحث ،تتمثل باآليت:
ادلبحث األكؿ :اذلجرة غَت الشرعية يف ليبيا كادلنطقة العربية.
ادلبحث الثاين :انتهاكات حقوؽ ادلهاجرين يف ليبيا -تفاقم األزمة كحبث عن احللوؿ.
ادلبحث الثالث :مكافحة اذلجرة غَت الشرعية كاالنتهاكات حلقوؽ ادلهاجرين يف ليبيا.

)*)

لممزيد من التفصيل حول منيج تحميل النظام ،ينظر :طو حميد العنبكي ،النظم السياسية والدستورية المعاصرة :أسسيا وتطبيقاتيا ،مركز

حمورابي لمبحوث والدراسات اإلستراتيجية ،بغداد ،2013 ،ص.29
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المبحث األول  :الهجرة غير الشرعية في ليبيا والمنطقة العربية
تُعد ىجرة البشر عرب التاريخ من منطقة إىل أخرل ظاىرة إنسانية قدؽلة كإحدل القول احملركة الكبَتة للتطور اإلنساين ،كقد
شهدت ادلنطقة العربية عرب التاريخ موجات متعاقبة من اذلجرات من اجلزيرة العربية إىل ادلناط اإلقليمية كالدكلية .كللتعريف باذلجرة
غَت الشرعية بشكل عاـ ،كيف ادلنطقة العربية كليبيا بشكل خاص ،سنقسم ىذا ادلبحث إىل ثالثة مطالب تتمثل اآليت:
ادلطلب األكؿ :التعريف باذلجرة غَت الشرعية:
إف قضية اذلجرة غَت الشرعية ( )illegal immigrationباتت من أىم القضايا اليت تؤرؽ اجملتمع الدكيل كالدكؿ اليت ُسبثل
مصدران للمهاجرين ككذلك الدكؿ اليت تستقبلهم ،كُسبثل اذلجرة السرية أك غَت الشرعية أك غَت القانونية ظاىرة عادلية.
كاذلجرة لغةن مشتقة من فعل "ىجر" أم تباعد ككلمة "ىاجر" تعٍت ترؾ كطنو كانتقل من مكاف إىل غَته ،فجاء يف لساف العرب
أف اذلجرة ضد الوصل" :ىجرت الشيء ىجرا أم تركتو" .كاذلجرة ىي النزكح من أرض إىل أرض .كأصل ادلهاجرة عند العرب
خركج البدكم من باديتو إىل ادلدف ،فلم يكن قدؽلا يعرفوف األكطاف باحلدكد السياسية ادلعركفة لدينا اليوـ ،إال أف ذلك مل يكن يعٍت
عدـ كجود مفهوـ للوطن ،فقد كاف ىذا األخَت يعٍت عندىم زلل اإلنساف أك ادلكاف الذم استوطن فيو مع عشَتتو(.)1
كاذلجرة كمصطلح يف علم السكاف؛ تعٌت االنتقاؿ الفردم أك اجلماعي من موقع إىل أخر حبثا عن كضع أفضل اجتماعيا أك
اقتصاديا أك دينيا أك سياسيا .كىنا نالحظ أف ىذا التعريف ينطوم على حوافز اذلجرة كاليت يغلب عليها الطابع االقتصادم أم من
اجل حياة أفضل للمهاجر(.)2
كاجلدير بادلالحظة أف ىنالك عدة تسميات تطل على ىذا ادلصطلح منها اذلجرة غَت النظامية كىو مواف مع مصطلح اذلجرة
غَت القانونية ،ككالعلا يطلقاف على ىذه الظاىرة نظرا لكوهنا تعد سلالفة للقوانُت اليت تضعها الدكؿ يف مسألة عبور احلدكد،
كباعتبار أهنا تتم خفية عن أعُت حراس احلدكد كتسمى أيضا باذلجرة السرية .فادلهاجر هبذه الطريقة يدخل إىل الدكلة ادلقصودة
كيعيش فيها خلسة.
كلكن ىذه التسميات مع تعددىا فاف ادلنظمات الدكلية غَت احلكومية منها على غرار "مكتب العمل الدكيل" ترفضها مجيعها،
كوف إطالؽ كصف غَت القانونية أك غَت الشرعية يتناىف مع مقتضيات ادلادة( )13من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف اليت تنص
على أنو لكل فرد حرية التنقل كاختيار زلل إقامتو داخل حدكد كل دكلة ،كػل لكل فرد أف يغادر ألم بالد دبا يف ذلك بلده كما
ػل لو العودة إليها(.)3

( )1أحمد عبد العزيز األصقر ،اليجرة غير المشروعة االنتشار واألشكال واألساليب المتبعة ،مكافحة اليجرة غير الشرعية ،جامعة نايف العربية
لمعموم األمنية ،الرياض ،2010 ،ص ص.10-9

()2

()3

عبد القادر رزيق المخادمي ،اليجرة السرية والمجوء السياسي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2012 ،ص.15
خديجة بتقة ،السياسة األمنية األوروبية في مواجية اليجرة غير الشرعية ،رسالة ماجستير(غير منشورة) ،جامعة محمد خيضر-كمية الحقوق

والعموم السياسية :قسم العموم السياسية والعالقات الدولية ،الجزائر ،2014 ،ص.30
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كيستخدـ مفهوـ اذلجرة غَت الشرعية دبعٌت قانوين بالدرجة األكىل ،كىو ينطوم على داللة سلالفتو للقوانُت كالنظم ادلعنية باذلجرة
كحركة األفراد كتنقالهتم بُت الدكؿ .فتعرؼ بذلك بأهنا تلك اذلجرة اليت تتم بطرؽ غَت قانونية نظرا لصعوبة السفر كصعوبة اذلجرة
الشرعية حيث تعقدت إجراءات السفر ،كأصبحت اذلجرة الشرعية شبو مستحيلة(.)1
كتعٍت اذلجرة غَت الشرعية من الناحية القانونية "االنتقاؿ من بلد إىل آخر عرب كسائل غَت نظامية أك غَت قانونية أك غَت شرعية
للوصوؿ إىل ادلكاف الذم يريد ادلهاجركف غَت الشرعيُت أف يصلوا إليو كربت ضغط أكضاع قاسية"(.)2
كؽلكن تعريفها أيضان بأهنا اذلجرة اليت تتم بطرؽ غَت قانونية كغَت شرعية كذلك إما عن طري كثائ مزكرة أك دبساعدة شبكات
التهريب كاجلرؽلة ،كما ؽلكن أف تكوف أكؿ األمر بتأشَتة .كما ؽلكن أف تكوف أكؿ األمر بتأشَتة صاحلة لكن ىذا ادلهاجر يبقى
حىت بعد انتهاء صالحية التأشَتة كدكف احلصوؿ على موافقة السلطات(.)3
كتعرؼ ادلفوضية األكركبية اذلجرة غَت الشرعية بأهنا "ظاىرة متنوعة تشتمل على أفراد من جنسيات سلتلفة يدخلوف إقليم الدكلة
العضو بطريقة غَت مشركعة عن طري الرب أك البحر أك اجلو دبا يف ذلك مناط العبور كادلطارات ،كيتم ذلك عادة لوثائ مزكرة أك
دبساعدة شبكات اجلرؽلة ادلنظمة من ادلهربُت كالتجار ،كىناؾ األشخاص الذين يدخلوف بصورة قانونية كبتأشَتة صاحلة كلكنهم
يبقوف أك يغَتكف غرض الزيارة فيبقوف بدكف احلصوؿ على موافقة السلطات ،كأخَتا ىناؾ رلموعة من طاليب اللجوء السياسي الذين
ال ػلصلوف على موافقة على طلباهتم لكنهم يبقوف يف البالد"(.)4
يتضح شلا تقدـ أف اذلجرة غَت الشرعية تتمثل باالنتقاؿ الفردم كاجلماعي الذم لو أسباب متعددة ،كػلدث خفية عن
السلطات .كىذا ما سنبحثو بشكل خاص يف ادلنطقة العربية ،كليبيا موضوع دراستنا ،كوهنا تشهد انتقاؿ ملفت لألنظار من قبل
ادلهتمُت دبجاؿ اذلجرة كحقوؽ اإلنساف ،كالباحثُت عن كضع يقلل من ىذه الظاىرة اليت تنطوم عليها عدة مؤثرات على الدكؿ
اليت يهاجركف إليها بطرؽ غَت قانونية ،كعلى رلتمعهم الذم يهاجركف منو.
ادلطلب الثاين :ظاىرة اذلجرة غَت الشرعية يف ادلنطقة العربية
انطلقت الشرارة األكىل لظاىرة اذلجرة غَت الشرعية تزامنان مع ما يعرؼ بالربيع العريب ،كبالتحديد من تونس ،فقد كانت ىي
ادلنطقة األكىل اليت تزايد فيها إيقاع اذلجرة غَت الشرعية ،ككانت ىذه اذلجرة نوعان من التعبَت عن االحتجاج؛ فبعد أف أضرـ أحد
احملتجُت النار يف نفسو ،تكررت قضية حرؽ النفس كوسيلة لالحتجاج يف سلتلف البلداف اليت كصلها الربيع العريب ،سواء اليت أدل
فيها ىذا الربيع إىل تغيَت األنظمة ،أك إىل إصالحات سياسية .حىت صارت ظاىرة احلرؽ تأخذ أعلية يف األكساط الشبابية اليت

()1
()2
()3

المصدر نفسو ،ص.31
غادة حممي ،أبعاد اليجرة غير الشرعية في الدول العربية ،مجمة آفاق عربية ،العدد( ،2017 ،)1ص.114
رقية العاقل ،إشكالية األمن واليجرة في غرب المتوسط ،رسالة ماجستير(غير منشورة) ،جامعة الجزائر-كمية العموم السياسية :قسم العالقات

الدولية ،الجزائر ،2008 ،ص.18
( )4

نقالً عن :دخالة مسعود ،واقع اليجرة غير الشرعية في حوض المتوسط :تداعياتيا وآليات مكافحتيا ،المجمة الجزائرية لمسياسات العامة،

العدد( ،2014 ،)5ص.126
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ػ"احلراقة أك
تنوم اذلجرة ،كيطل على عملية عبور البحر بالنسبة للمهاجرين غَت الشرعيُت بػػ"احلري " كمن يقوـ هبا يسموف بالػ ّ
احلراقوف"(.)1
ّ

كالبعض اآلخر يعطي تعبَت "احلرقة" مدلوالن رمزيان يقوـ على تويل ادلهاجر غر النظامي إحراؽ كثائ ىويتو اإلدارية ،كحركة هتدؼ

إىل التخلص من العوائ اإلدارية اليت ربوؿ دكف قدرتو على اذلجرة كاالطلراط يف مغامرة ليست مضمونة النتائج بدء بركوب البحر
كما ؽلكن أف ػلدث من مفاجآت أثناء الرحلة قد تؤدم إىل الغرؽ ،كمواجهة دلصر جديد هبوية جديدة متحررة من اذلوية اإلدارية
كاستعدادان دلواجهة كل كاإلختالالت ادلمكنة(.)2
ككاف لتواتر األحداث دبنطقة مشاؿ إفريقيا(تونس ،ليبيا ،مصر) خالؿ سنة  2011تأثَت عكسي على اذلجرة الشرعية ،إذ برزت
ظاىرة اذلجرة غَت الشرعية بشكل كبَت بعد عاـ ،2011كتسجل يف تونس أكثر من( )930زلاكلة الجتياز احلدكد ،شارؾ فيها
حوايل ( )20000تونسي ،كأكثر من( )4000أجنيب من جنسيات أفريقية كذلك من الفًتة ادلمتدة من  2011إىل حدكد
 ،2017مع اإلشارة إىل أنّو خاؿ مخس سنوات من 1998إىل  2003حاكؿ ( )38000حارؽ/مهاجر الوصوؿ إىل
ايطاليا( 26ألف) منهم من تونس ،كحوايل ( 12ألف) إفريقي(.)3

كمع اندالع الثورة الليبية ،كخالؿ الشهور الطويلة للحرب السابقة لسقوط نظاـ القذايف ،ارتفع إيقاع اذلجرة من ليبيا عرب البحر،
ككاف يشمل اذلاربُت من كيالت احلرب ،كادلهاجرين األجانب يف ليبيا ،كالذين تعذر عليهم مغادرة البالد بوسائل أخرل ،ككاف
عددىم على عهد القذايف يقدر دبليوف كنصف(حوايل ربع عدد سكاف ليبيا) .غَت أف اذلجرة مل تتوقف مع هناية الثورة ،بل إف عدـ
استقرار األكضاع ،كاف كراء مواصلتها بإيقاع أسرع ،عكس ما حدث يف تونس(.)4
كللثورات يف كل من سوريا كليبيا أثر عمي على أظلاط اذلجرة يف ادلنطقة العربية ،إذ أدل الصراع يف ليبيا إىل يف عاـ  2011إىل
نزكح أعداد كبَتة من العماؿ ادلهاجرين كادلواطنُت الليبيُت كالالجةُت إىل البلداف اجملاكرة يف أكاخر العاـ يف عاـ  ،2011غادرت
ليبيا أكثر من ( )110,000مواطن لييب ك( )11,000,000مهاجر .كبسبب النزاع ،ذىب معظمهم إىل تشاد ،تونس،
اجلزائر ،مصر كالنيجر .ككاف عدد كبَت من ىؤالء ادلهاجرين مواطنُت من البلداف اليت عادكا إليها ،ككصلوا إليها كتبلغ نسبة
ادلهاجرين من البلداف األخرل( ،)%20كىم حباجة إىل مساعدة كبَتة للعودة إىل أكطاهنم ،كعاد عدد كبَت منهم الليبيُت إىل ليبيا
بعد  2011كلكن تصاعد العنف كاهنيار النظاـ يف عاـ  2011دفع الكثَتين إىل ادلغادرة مرة أخرل .كباإلضافة إىل ذلك ،نزح
حوايل( )110,000شخص داخل البالد حىت فرباير  .2011كيف خضم ىذه الفوضى ،زادت موجات اذلجرة اليت كصلت إىل
أكركبا عرب ليبيا عرب البحر األبيض ادلتوسط .كبلغ عدد الوافدين ضلو( )230,032الجةان كمهاجران(.)5
()1

عبد الواحد أكمير ،الربيع العربي واليجرة غير القانونية في البحر األبيض المتوسط ،مجمة المستقبل العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية،

العدد( ،)433بيروت ،2015 ،ص.30
()2

عبد الستار السحباني ،الشباب واليجرة غير النظامية في تونس :دراسة ميدانية لمتماثالت االجتماعية والممارسات واالنتظارات ،دراسة صادرة عن

مكتب شمال أفريقيا( ،)NAOتونس ،2016 ،ص.9

()3
()4
()5

ممخص دراسة اليجرة غير الشرعية ،المعيد التونسي لمدراسات اإلستراتيجية( ،)ITESأكتوبر ،2017ص.1
عبد الواحد أكمير ،مصدر سبق ذكره ،ص.31
غادة حممي ،مصدر سبق ذكره ،ص.116
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تأخذ اذلجرة العربية أشكاال متعددة من بينها اذلجرة البينية العربية كىي ىجرة من أقطار عربية حجم سكاهنا نسبيان كبَت كدخلها
القومي متواضع كهبا أعداد كبَتة من الفقراء ،ىذه األقطار يطل عليها األقطار ادلرسلة أك ادلصدرة لأليدم العاملة باذباه الدكؿ
العربية ادلصدرة للنفط كاليت ربتاج إىل أيد عاملة للعمل يف مشاريع التنمية كقد استقبلت دكؿ اخلليج العريب ضلو( )%40من إمجايل
ادلهاجرين القادمُت من منطقة الشرؽ األكسط كمشاؿ أفريقيا كتتجو نسبة( )%10إىل الواليات ادلتحدة األمريكية ككندا كاسًتاليا.
كاذلجرة غَت ادلشركعة ضلو أكركبا تأيت من دكؿ ادلغرب العريب بالتحديد ،حيث تشكل ادلغرب كاجلزائر كليبيا بالد عبور إىل
معظم دكؿ أكركبا كقد شكلت ادلغرب لسنوات طويلة احملطة الرئيسة للتسلل إىل أكركبا نظران لقرهبا اجلغرايف من إسبانيا حيث ؽلكن

من طنجة رؤية الساحل األكركيب بالعُت(.)1

كقد كصل إىل شواطئ القارة األكركبية عشرات اآلالؼ من منطقة الشرؽ األكسط كمشاؿ أفريقيا يف عاـ  2011حيث بلغوا
أضعاؼ عدد الواصلُت يف عاـ  2013ـ ،كمعظم ىؤالء ادلهاجرين الواصلُت للشواطئ األكركبية من سوريا كمصر كفلسطُت
كتونس كادلغرب كاجلزائر ،كما شهدت الشواطئ األكركبية تزايدان ملحوظان يف أعداد األطفاؿ غَت ادلصحوبُت بذكيهم ،كلقي آالؼ
ادلهاجرين على األقل حتفهم يف القوارب ادلتحطمة ،األمر الذم جعل من البحر األبيض ادلتوسط احلدكد األكثر دموية يف
ُ
العامل(.)2
مل تنجح دكؿ الثورات العربية يف أف تضع حدًّا للمشكالت االقتصادية كاالجتماعية اليت تعاين منها ،بل على النقيض من
ذلك ،زادت الفجوة بُت الطبقات اجملتمعية ادلختلفة يف بعض اجملتمعات العربية ،كتصاعد معدالت الفقر كالبطالة ،األمر الذم
انعكس على زيادة ظاىرة اذلجرة غَت الشرعية سواء للدكؿ العربية أك األكركبية ،هبدؼ احلصوؿ على حياة كمعيشة أفضل .فقد
كانت األكضاع ادلتدىورة اجتماعيا بابا مفتوحا للكثَت من األزمات ادلتتابعة يف ىذه الدكؿ ،كىو ما ارتبط غالبا بالتدىور
االقتصادم كانعداـ الشغل كالوظائف للبطالُت الشباب ،ما جعلهم ينتفضوف كيسارعوف للبحث عن حلوؿ يف رأيهم تسعف
حظوظهم ادلتعثرة يف اآلخر من العامل من غَت أكطاهنم فكانت اذلجرة غَت القانونية يف ظل انسداد منافذ العبور القانونية كشركطها
سبيلهم للخالص من أكضاعهم ادلزية خباصة كضلن بصدد احلديث عن ليبيا بعد االنفالت األمٍت دلا بعد الربيع العريب كما سنرل
فيما سيأيت.
ادلطلب الثالث :اذلجرة غَت الشرعية يف ليبيا:
يف الوقت الذم تشهد فيو ليبيا عدـ استقرار من الناحية األمنية ،تتصاعد ظاىرة اذلجرة غَت الشرعية ،حيث يساىم تدىور
الوضع يف الشرؽ األكسط كانتشار شبكات االذبار بالبشر يف دكؿ إفريقيا جنوب الصحراء يف زيادة عدد ادلهاجرين غَت الشرعيُت،
حيث تشهد البالد دخوؿ آالؼ ادلهاجرين من جنسيات عربية كأفريقية كآسيوية خاصة عرب حدكدىا الربية ادلًتامية األطراؼ،
لتزداد ىذه الظاىرة يف ليبيا بعد أف اهنارت فيها مؤسسات الدكلة ،فأصبحت نقطة عبور كاستقطاب للمهاجرين غَت الشرعيُت.

( )1

خالد إبراىيم الكردي ،اليجرة غير الشرعية :األبعاد األمنية واإلنسانية ،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية :قسم

الندوات ،المممكة العربية السعودية ،2015 ،ص.7

()2

غادة حممي ،مصدر سبق ذكره ،ص.117
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كبدأت ظاىرة اذلجرة غَت الشرعية يف ليبيا تستفحل بشدة بشكل أكرب تزامنان مع بداية الثورة من  17فرباير/شباط ،2011
ككذلك الثورات يف تونس كمصر .كصارت اذلجرة غَت الشرعية تأخذ منحى اخلركج اجلماعي من ليبيا .كحبلوؿ  27نوفمرب/تشرين
الثاين للعاـ نفسو ،بعد النهاية الرمسية للنزاع بقليل ،كانت ادلنظمة الدكلية للهجرة قد سجلت( )778,981مهاجران أجنبيان فركا من
ليبيا منذ اندالع أعماؿ العنف .كأكثر من( )%96منهم عربكا حدكد ليبيا الربية – كأغلبهم إىل مصر كتونس – قبل أف يُعادكا إىل

دكذلم األصلية(.)1

كبادلقابل غلقت الدكؿ األكركبية أبواهبا بوجو ادلهاجرين الذين كصلوا بالقوارب إىل شواطئ أكركبا ،فطبقان للمنظمة الدكلية للهجرة،
إف( )25,935مهاجران كصلوا إىل المبدكسا ،ك( )1,530إىل مالطا ،ؽلثلوف رلتمعُت أقل من( )%4من اجملموع.
كىذا ال ؼللو من ادلخاطر ،إذ تسجل األرقاـ زيادة يف أعداد الوفيات يف البحر ادلتوسط ،ككاف العاـ  2011ىو األكثر دموية
يف البحر ادلتوسط ،إذ تقدر ادلفوضية السامية لشؤكف الالجةُت أف أكثر من ( )1,500مهاجر ىلكوا يف البحر يف عاـ.)2(2011
خطرا على ليبيا اليت سبثل
لقد تفاقمت ظاىرة اذلجرة غَت الشرعية خالؿ السنوات األخَتة بشكل كبَت ،كأصبحت تشكل ن
منطقة جذب للمهاجرين غَت الشرعيُت؛ شلا غلعلها صاحبة العبء األكرب .كيف ىذا السياؽ ،قاؿ ككيل كزارة الداخلية للشؤكف
األمنية حبكومة الوفاؽ(صاحل مسيو) يف  23نوفمرب  :2016إف اذلجرة غَت الشرعية من اجلرائم الكبَتة اليت تأثرت من تبعاهتا الدكلة
مشَتا إىل أف موقع ليبيا اجلغرايف جعل ادلهاجرين يسافركف إليها كبلد مقصد كعبور إىل أكركبا ،شلا ساىم يف نقل األمراض
الليبية ،ن
ادلعدية كانتشار اجلرائم كهتديد النسيج االجتماعي يف مناط اجلنوب اللييب(.)3

كتشَت األرقاـ إىل أف ما بُت( 2,5 – 1مليوف) مهاجران قد استقركا يف ليبيا أك سافركا إليها يف عاـ  .2013كيف عاـ 2016
كصل العدد القياسي إىل( )181,436مهاجران كالجةان إىل إيطاليا عرب الوسط ،أم بزيادة قدرىا( )٪18مقارنة مع عاـ .2015
كقد حددت مصفوفة تتبع النزكح التابعة للمنظمة الدكلية للهجرة ( )351,382مهاجران يف ليبيا اعتباران من مارس/آذار .2017
فضالن عن التبليغ عن كفاة ( )4,578شخصان كفقداف جثثهم على طوؿ الطري  .كاجلدير بالذكر أف ( )٪90من ىؤالء الذين
يسافركف على طري البحر ادلتوسط يسافركف عرب ليبيا باذباه أكركبا .ىذا بادلقارنة مع اطلفاض عدد ادلسافرين الشرعيُت من خالؿ
طرؽ اذلجرة الرئيسية إىل أكركبا ادلتمثل بطري غرب البحر ادلتوسط كشرؽ ادلتوسط ،كارتفاع عدد الالجةُت كادلهاجرين عن طري
كسط البحر ادلتوسط(.)4
()1

سارة برستياني ،ليبيا :يجب أن تتوقف «عمميات صيد » المياجرين ،تقرير صادرة عن الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان( ،)fidhباريس،2012 ،

ص.18

()2

( )3

المصدر نفسو ،ص.19
عبد الباسط غبارة ،اليجرة غير الشرعية في ليبيا :األزمة-الصعبة ،بوابة أفريقيا اإلخبارية ،شوىد عمى الموقع بتاريخ:2018/2/26 :

www.afrigatenews.net
Marie-Cecile Darme and Tahar Benattia, Mixed Migration Trends in libya: Changing Dynamics and

)(4

Protection Challenges, Altai Consulting in partnership with IMPACT Initiatives (IMPACT), 2017, PP:25-52.
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كمن أبرز األسباب اليت ذبعل ليبيا نقطة انطالؽ ضلو أكركبا ىو ادلوقع اجلغرايف اإلسًتاتيجي للدكلة الليبية اليت تقع قرب
الشواطئ األكركبية ،كترتبط بالدكؿ ادلطلة على البحر األبيض ادلتوسط مشاالن .ككذلك احلركب الداخلية كارتفاع نسبة البطالة كالفقر،
كاهنيار مؤسسات الدكلة ،كعدـ قدرة السلطات على مسك احلدكد ،كلها أسباب جعلت من ادلهاجرين -القادمُت من اخلارج-
قادرين على الدخوؿ عرب الصحراء كجعل ليبيا كنقطة انطالؽ كعبور ضلو الدكؿ األكركبية .فضالن عن تشجيع بعض اجلهات الرمسية

كغَت الرمسية (ادلهربُت كادلستفيدين ماديان) من اذلجرة ألكركبا( .)1فعلى ادلستول السلطوم األعلى ىناؾ الكثَت من العسكريُت
كالضباط كرجاؿ شرطة حاليُت أك سابقُت ادلستفيدين من ىذه اذلجرات ،إذ يستغلوهنم ماليان .أما على ادلستول األدىن ادلتعل
بادلواطنُت العاديُت ،فيوجد مهربوف ككسطاء فعليوف عادة يكونوف ليبيُت ينظموف أماكن اإلقامة كالرحلة نفسها.
كادلهربوف بدكرىم ،لديهم مساعدين ،عادة من نفس جنسية ادلهاجرين احملتملُت كظيفتهم ذبنيد العمالء كالعمل كمًتمجُت.
كغالبا ما يكوف من قبل ادلهاجرين االقتصاديُت األفارقة ،كتستفيد ادلنظمات اإلرىابية من ىذا الوضع .كشارؾ تنظيم القاعدة يف
هتريب األشخاص كادلخدرات كاألسلحة حىت أ ثناء النظاـ ادلتأخر الذم كاف يعمل بشكل رئيسي يف صحراء ليبيا بالتعاكف مع
قبائل الطوارؽ كال توبو .كقد كانت احلركة غَت ادلقيدة القاعدة األساس يف إقامة ركابط أقول مع شركائها يف بنغازم كدرنة .كتنتقل
العديد من اجلماعات ،دبا يف ذلك مجاعة ادلرابطوف اإلرىابية ،بقيادة "ادلختار بلمختار اجلزائرم" حبرية عرب احلدكد ،كال تنشط يف
ليبيا فحسب ،بل أيضا يف مايل كالنيجر كتشاد كاجلزائر .كقد ظهر تنظيم الدكلة اإلسالمية (داعش )ISIS-على الساحة مؤخرا
نسبيا ،كمل يشارؾ بشكل مباشر يف التهريب ،كلكنو استفاد منو من خالؿ فرض ضرائب على العصابات العاملة على األراضي اليت
يسيطر عليها(.)2
تتأثر حركة ادلهاجرين من ليبيا كعربىا بعدة عوامل .من ادلرجح أف ػلدث أم تغيَت يف كاحد أك يف رلموعة من األشخاص
الذين ينتقلوف من ليبيا إىل أكركبا كنوع ادلسارات:
قوة الشبكات اإلجرامية التي تدير تهريب البشر في ليبيا :تعد التجارة غَت الرمسية مع جَتاف ليبيا أحد األركاف األساسية
لالقتصاد غَت القانوين ،الذم ازدىر يف ظل فراغ السلطة .كىناؾ مؤشرات على أف اجلماعات اجلهادية كاجلماعات ادلسلحة
األخرل النشطة يف ليبيا تسهل هتريب البشر كمصدر للدخل ككطريقة لتوسيع مناط السيطرة.
توافر طرق أخرى :من غَت الواضح ما إذا كاف االتفاؽ بُت االرباد األكركيب كتركيا للحد من اذلجرة كالذم دخل حيز التنفيذ يف
 20مارس  ، 2016قد أدل إىل االنتقاؿ من الطري بُت تركيا كاليوناف إىل الطري األكسط ادلتوسطي .حىت اآلف ،مل يتم تسجيل
أم دليل على ربوؿ كبَت للسوريُت أك األفغاف أك العراقيُت إىل مسار كسط البحر ادلتوسط.

()1

مصباح أبو خشيم ومحمد رميز الغزالي وكمال الدين ،أسباب ظاىرة اليجرة غير الشرعية عبر ليبيا إلى أوروبا :المقترحات والحمول ،المجمة

الدولية لمبحوث اإلسالمية واالنسانية المتقدمة ،المجمد( ،)4العدد( ،2014 ،(7ص ص.81-80
Alicja Minda, Patrycja Sasnal, Patrycja Sasnal, The Crisis in Libya and the Rise of Jihadism and Migration,

((2

Billetin, No. 21 (871), 10 March 2016, p:2.
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ظهور الصراعات والحالة المعيشية الصعبة في البلدان األصلية للمهاجرين وطالبي اللجوء :أما األشخاص الذين يصلوف إىل
إيطاليا عرب طري كسط ادلتوسط منذ بداية العاـ فهم يف الغالب من إريًتيا كنيجَتيا كغامبيا كالصوماؿ .كجدت دراسة أجريت يف
عاـ  2015أف أكلةك القادمُت من بلداف مشاؿ شرؽ أفريقيا ذكركا بالدرجة األكىل األسباب السياسية كالعنف كالنزاعات كسبب
للحركة ،يف حُت أفاد أكلةك الذين قدموا من غرب أفريقيا عن كجود توترات عائلية كصعوبات شخصية كأسباب للمغادرة.
تقليديا تشكل أبوابا مفتوحة للمهاجرين :مت تنفيذ األبواب ادلفتوحة كإعفاء التأشَتات دلعظم البلداف الواقعة جنوب الصحراء
الكربل يف عاـ  1990كجزء من إيديولوجية القذايف األفريقية .على الرغم من أف سياسة "الباب ادلفتوح" يف ليبيا انتهت يف عاـ
 2011إال أف تقليد احلركة عرب حدكدىا ادلليةة بالثغرات ال يزاؿ قائمان).(1
كقد ذكر مفوض االرباد األكركيب لشؤكف اذلجرة بأنو" :ال تزاؿ ليبيا مفتوحة كممر لكل من يستغل الناس اليائسُت" .كمن
الصعب احلصوؿ على أرقاـ دقيقة بشأف ادلهاجرين غَت الشرعيُت كوهنا ىجرات تتسم بالسرية كبأشراؼ مهربُت متمرسُت ،كىذا ما
غلعل ىذه األرقاـ قد ال تكوف شاملة جلميع ادلهاجرين الذين ؽلركف أك يستقركف يف ليبيا(.)2
كتبقى ظاىرة اذلجرة غَت الشرعية قضية تشكل قلقان للدكؿ األكركبية بالرغم من ادلساعي ادلشًتكة اليت تؤديها للحد من ىذه
اذلجرات غَت الشرعية ،إال أف األمر يتطلب جهودان مشًتكة كجدية كتعاكنان أكرب من قبل احلكومة الليبية ،كحكومات الدكؿ ادلصدرة
للمهاجرين ،كإغلاد السبل الكفيلة للحد من ىذه الظاىرة دلا ربويو من سلاطر على ادلهاجرين ،كعلى الدكؿ اليت يهاجركف إليها.
فضالن عن استغالؿ ادلهاجرين كاالذبار هبم دبا ؼلالف العهود كادلواثي الدكلية .كىذا ما سنعاجلو يف ادلبحث التايل من خالؿ
احلديث عن عالقة اذلجرة غَت الشرعية كجرؽلة االذبار بالبشر ،كبالتحديد يف ليبيا كوهنا حالة مستفحلة هبا ىذه الظواىر.
المبحث الثاني :انتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا :تفاقم لألزمة وبحث عن الحلول
لقد أصبحت ليبيا بعد احلراؾ الشعيب لعاـ  2011معقالن للكثَت من االنتهاكات اإلنسانية كالتعديات على حقوؽ ادلهاجرين
غَت الشرعيُت على أراضيها .ذلك أف االنفالت األمٍت خل بيةة مناسبة لتفاقم األكضاع غَت األمنية كتوسع أعماؿ العصابات
كاجلرؽلة ادلنظمة .فكانت بيةة حاضنة للعمل غَت القانوين ،إذ يتعرض ادلهاجركف اذلاربوف من أكضاعهم ادلًتدية دلختلف أكجو اجلرؽلة
بسبب تأزـ الوضع األمٍت كاختالؿ احلياة العامة للفرد اللييب كادلهاجر غَت الشرعي .ما جعل الدكؿ تبحث عن حلوؿ ذلذه الظاىرة
كما يتبعها من جرؽلة اذبار بادلهاجرين كالبشر ،يف شكل اتفاقات ثنائية كجهود دكلية كإقليمية عديدة.
ادلطلب األكؿ :انتهاؾ حقوؽ ادلهاجرين غَت الشرعيُت يف ليبيا
يعاين ادلهاجركف كالالجةوف يف ليبيا من عدـ احلماية ،نظرا للسياسات الليبية غَت الواضحة ،كنقص االعًتاؼ بالوضع القانوين
اخلاص هبم أين تقل احلماية الرمسية ،بغض النظر عن كضعهم القانوين بالبلد .إذ يعانوف خطر االحتجاز ،كسوء ادلعاملة ،أما
األفارقة من جنوب الصحراء الكربل فيواجهوف باإلضافة إىل ما سب التمييز العنصرم من قبل ادلسؤكليُت احلكوميُت(.)1

ACAPS, Crisis Profile: Libya, June 2016, p:7. Available on: www.acaps.org.
Marie-Cecile Darme and Tahar Benattia, op.cit, P:52.
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كالعامل الرئيسي للتفري بُت هتريب األشخاص كاالذبار هبم(*) ىو أف االذبار يستدعي اإلكراه الذم من شأنو كضع األفراد يف
أكضاع استغاللية يف البالد ادلقصودة ،مثل شلارسة الدعارة ،بينما التهريب بكل بساطة الربح ادلادم الناتج عن العبور الغَت الشرعي
حلدكد كطنية كيف ليبيا العبور داخل احلدكد الوطنية أيضا(.)2
كمنذ فرباير  2011تعرض ادلهاجركف إىل عمليات سبشيط كمطاردة كاسعة النطاؽ من طرؼ الثوار كاألىايل ،كىو ما دفع
الكثَت للنزكح ضلو دكؿ اجلوار ،إذ استقبلت تونس( 400ألف) ،كاستقبلت مصر(180ألف) كالنيجر( 100ألف) نازح،
كعشرات اآلالؼ ضلو دكؿ أخرل(اجلزائر ،تشاد ،مايل ،)...كتراكحت االنتهاكات بُت السلب كاالعتداء بالعنف كاحلجز كالقتل.
كتفاقمت األكضاع اإلنسانية باهنيار النظاـ اللييب ،كشهد ادلهاجركف غَت شرعيُت الكثَت من شلارسات العنف كاالحتجاز
كاالنتقاؿ كهتريبهم كاالذبار هبم .إذ يقدر التقرير الصادر عن الشبكة األكرك-متوسطية حلقوؽ اإلنساف لعاـ  2012ما يزيد
عن( )300فضاء من الفضاءات كادلواقع السالبة للحرية كمراكز احتجاز ادلهاجرين كسجنهم ،بينما كانت قبل الصراع( )32مركزان،
كيف سنوات الحقة بُت ( )2016-2012أصبح لكل كتيبة أك جهة أمنية أك قوة زللية مراكز احتجاز دلن يتم ضبطهم من
ادلهاجرين غَت ال شرعيُت دكف رقابة ،ما فتح باب االنتهاكات اجلسيمة للحقوؽ من استغالؿ جنسي كاغتصاب نساء كاحتجاز
عماؿ كاستغالذلم دكف مستحقات ،كصوال لظهور شبكات إجرامية زللية كعابرة لألكطاف لتهريب كاالذبار باألشخاص(.)3
كمع تزايد أعداد ادلهاجرين ضلو ايطاليا ،تزايدت مراكز االحتجاز االيطالية كتفاقمت التجاكزات يف حقوؽ ادلهاجرين كالالجةُت
السياسيُت ،األمر الذم دفع ادلفوضية األكركبية إىل التهديد يف أكاخر عاـ  2013بتقليص ادلساعدات األكركبية اليطاليا ادلخصصة
دلواجهة اذلجرة غَت الشرعية يف حاؿ استمرارية األكضاع غَت الالئقة باستقباؿ ادلهاجرين .كجاء تصريح رئيس احلكومة االيطايل
(ماثيو رينزم) يف جواف  2014سلاطبا مؤسسات االرباد األكركيب "إف كانت دراما رسو ادلهاجرين على الشواطئ االيطالية ليست

()1

حمود سارة ،اليجرة األفريقية عبر ليبيا إلى أوروبا وتكمفتيا اإلنسانية ،الجامعة األمريكية بالقاىرة ،برنامج دراسات الالجئين واليجرة القسرية ،يناير

 ،2006ص.4

(*) جاء في المادة ( ) 3من بروتوكول االتجار بالبشر عمى أنو جريمة االتجار بالبشر ىي "تجنيد أشخاص أو نقميم أو تنقيميم أو إيوائيم أو استقباليم
بواسطة التيديد بالقوة أو استعماليا أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السمطة او استغالل حالة
استضعاف ،أو بإعطاء أو تمقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لو سيطرة عمى شخص آخر لغرض االستغالل .ويشمل االستغالل كحد
أدنى استحالل دعارة الغير أو سائر أشكال االستغالل الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا ،أو االسترقاق أو الممارسات الشبيية بالرق ،أو االستعباد
أو نزع األعضاء".
أما تيريب المياجرين فحسب المادة( )3الفقرة(أ) من بروتوكول تيريب المياجرين فيعني "تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف
ليس ذلك الشخص من رعاياىا أو من المقيمين الدائمين فييا ،وذلك من اجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة عمى منفعة مالية أو منفعة
مادية أخرى".
ينظر :مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،ال برنامج العالمي لمكافحة االتجار بالبشر ،مجموعة أدوات لمكافحة االتجار باألشخاص،
منشورات األمم المتحدة.

()2
()3

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،مصدر سبق ذكره ،ص .17
حسن البوبكري" ،ليبيا :من قطب لميجرة الوافدة إلى قاعدة لتيريب المياجرين واالتجار بالبشر" ،مجمة شؤون ليبية ،العدد( ،)1جويمية ،2016

ص ص.66-64
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من اختصاص االرباد األكركيب ،فاحتفظوا بعملتكم النقدية (اليورك) كاتركوا لنا قيمنا" ،ليؤكد أف بالده ليس سجنا لالجةُت
السياسيُت ،كأف احلكومة االيطالية ستمنحهم ح التوجو إىل أم مكاف باالرباد األكركيب(.)1
كقد كقفت بعثة األمم ادلتحدة للدعم يف ليبيا مع عدة ركايات دلهاجرين على أهنم مت احتجازىم يف مراكز تابعة جلهاز
مكافحة اذلجرة غَت الشرعية ،كقد تعرضوا للتعذيب كسوء ادلعاملة دبختلف أشكاذلا (الضرب ،اإلطالؽ النارم ،الطعن
بالسكاكُت )...،ككثَت منهم أكعزكا حاالت الوفاة بُت ادلهاجرين لظركؼ االحتجاز ىذه(.)2
يف سنة ( )2014جاء يف تقديرات ادلفوضية األكركبية لالجةُت أف عدد ادلهاجرين غَت الشرعيُت كاف حوايل()207000
ألف مهاجر ،معظمهم عرب من خالؿ الساحل اللييب ضلو أكركبا .كما لوحظ أف ثالثة أرباع اذلجرة غَت الشرعية القادمة من جنوب
ادلتوسط سبر عرب ليبيا ضلو أكركبا ،بسبب الفراغ األمٍت بعد أحداث فرباير .)3(2011
كقد قدرت منظمة اذلجرة الدكلية عدد ادلهاجرين حبلوؿ سبتمرب  2017يف ليبيا بنحو ( )431556شخص .كأماـ غياب
أم تشريع كطٍت حلماية الالجةُت كادلهاجرين ،يبقى النظاـ اللييب يوفر مناخا مثاليا للممارسات الفاسدة ،كاالنتهاكات اإلنسانية يف
مراكز كأماكن احتجاز الالجةُت كادلهاجرين .كما كاف العاملوف يف خفر السواحل الليبية متواطةُت مع شبكات التهريب ،أم
يعرضوهنم للتهديد كالعنف كأحيانا السطو على شلتلكاهتم الشحيحة ،كأحيانا يتسببوف يف مقتلهم بسبب الطريقة ادلتهورة يف
تصرفاهتم معهم(.)4
كمن أبشع أنواع االنتهاكات يف ح ادلهاجرين غَت الشرعيُت تلك ادلرتبطة باالستغالؿ اجلنسي ،االذبار ،السخرة كغَتىا ،كىذا
لغياب السبل القانونية أمامهم ،فالنساء يدفعهن كضعهن للتورط مع شبكات االذبار بالبشر كهتريب ادلهاجرين هبدؼ تغطية
نفقات السفر كالوصوؿ إىل دكؿ الشماؿ ادلوعودة ،لتتحوؿ أحالمهن إىل استغالؿ كعبودية كدعارة كغَتىا .أما األطفاؿ فيتعرضوف
أيضا إىل انتهاكات عدة كأف يتخلى عنو أحد الوالدين أك كالعلا كقد يتعرضوف غالبا للعنف اجلسدم كالنفسي كاجلنسي(.)5
كأكثر ادلهاجرين تضررا األطفاؿ كالقصر(*) ادلنتمُت ألسر فقَتة ،كتعرضهم دلخاطر السماسرة كاجملرمُت الذين يستغلوهنم ،إذ تقوـ
مجاعات هتريب ادلهاجرين بالنصب على ادلهاجرين كاستغالؿ ظركفهم إىل مكاسب مالية.

()1

محمد مطاوع" ،االتحاد األوروبي وقضايا اليجرة :اإلشكاالت الكبرى واالستراتيجيات والمستجدات" ،مجمة المستقبل العربي ،العدد( ،)431جانفي

 ،2015ص.35

()2

()3

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،ص.17
أمبارك إدريس طاىر الدغاري" ،مخاطر اليجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا والسياسات المتخذة لمكافحتيا" ،المجمة الميبية العالمية،

العدد( ،)8يوليو  ،2016جامعة بنغازي ،ص ص.7-6

()4منظمة العفو الدولية ،شبكة التواطؤ المظممة في ليبيا ،االنتياكات ضد الالجئين والمياجرين المتجيين إلى أوروبا (ط1؛ منظمة العفو الدولية،
ديسمبر  ،)2017ص.6-5
( )5

عبد القادر بطاىر ،حقوق المياجرين غير الشرعيين في إطار التعاون األورومتوسطي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الحقوق والعموم

السياسية ،جامعة وىران ،الجزائر ،2015-214 ،ص ص.168-158

(* )

يؤكد أن اإلطار القانوني الدولي لحماية الطفل ينطبق بصرف النظـر عـن وضعو كمياجر ووضع والديو أو أفراد أسرتو ،ويطمب إلى الدول أن

تحترم حقوق اإلنـسان ألي طفل يخضع لواليتيا ،دون تمييز من أي نوع ،وأن تضمن حماية ىذه الحقوق .لممزيد ينظر :األمم المتحدة ،مجمس حقوق
اإلنسان ،حقوق اإلنسان لممياجرين :اليجرة وحقوق اإلنسان لمطفل ،قرار اعتمده مجمس حقوق اإلنسان 12 ،أكتوبر  ،2009ص  3وما بعدىا.
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إف الشهادات الػ( )258اليت مجعها شركاء منظمة أككسفاـ ( MEDUأطباء من أجل حقوؽ اإلنساف) ك Borderline
 Siciliaيف مشركعُت منفصلُت جلمع البيانات ،ترسم صورة مركعة عن الظركؼ اليت عاشها الناس خالؿ فًتة كجودىم يف ليبيا.
من بُت  158مقابلة مع ادلهاجرين ( 31امرأة ك 127رجالن) ذبمعوا بُت منظمة أككسفاـ ك MEDUيف صقلية بُت أكتوبر
 2016كأبريل  ،2017عانت الغالبية العظمى من أشكاؿ ادلعاملة ادلهينة:
• مجيع النساء اللوايت سبت مقابلتهن الالئي عانُت من العنف اجلنسي.
•  ٪74قالوا أهنم شهدكا على قتل ك  /أك تعذيب رفي يف السفر.
• قاؿ  ٪84أنﮭـ تعرضوا دلعاملة ال إنسانية أك مهينة أك عنف شديد أك تعذيب.
•  ٪70قالوا إهنم قيدكا.
• قاؿ  ٪80أهنم حرموا من الطعاـ كادلاء أثناء إقامتهم.
• حرـ  ٪60مف الرعاية الطبية(.)1
كقد يتم أيضا اخللط كعدـ التمييز بُت ادلهاجرين غَت الشرعيُت كطاليب اللجوء ،فهؤالء الالجةُت يعاملوف بنفس ادلعاملة اليت
يتلقاىا ادلهاجركف غَت الشرعيوف ،نظرا لعدـ كجود قانوف ح اللجوء يف ليبيا .شلا غلعل احلكومة الليبية تقوـ باإلرجاع القسرم
للكثَت منهم(.)2
تتفاقم يف ليبيا العمليات اإلجرامية كانتهاكات حقوؽ اإلنساف ،بسبب التضاريس الشاسعة فيها ،كنقص مؤسسات الدكلة
القوية ،كاحلدكد القابلة للنفاذ .ينتشر التعذيب كاالعتقاؿ التعسفي كاالختفاء على أيدم الشبكات اإلجرامية كاجلماعات ادلسلحة.
منذ عاـ  ، 2014مت اإلبالغ عن خطف عشرات ادلدنيُت يف طرابلس كبنغازم بسبب انتمائهم القبلي أك العائلي أك الديٍت الفعلي
أك ادلشتبو هبم .أكلةك الذين تعهدكا بالوالء لداعش يواصلوف ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوؽ اإلنساف ،دبا يف ذلك عمليات
القتل غَت القانوين كاإلعداـ بإجراءات موجزة .لقد اهنار نظاـ العدالة اجلنائية احمللي يف معظم أضلاء البالد ،شلا أدل إىل تفاقم أزمة
حقوؽ اإلنساف).(3
تأزمت أكضاع ادلهاجرين غَت الشرعيُت يف ليبيا بعد اهنيار النظاـ اللييب عقب أحداث الربيع العريب  2011بشكل كبَت من
حيث االنتهاكات للمعامالت اإلنسانية ،كاليت تصل غالبا إىل االذبار هبم.
ادلطلب الثاين :تنامي اذلجرة غَت الشرعية كعالقتها جبرؽلة االذبار بالبشر
لقد مسح سقوط القذايف كنظامو للعديد من اجلماعات ادلسلحة كاجلهادية باالزدىار .حىت قبل عاـ  ،2011كاف الليبيوف من
أكثر اجلنسيات سبثيال للمقاتلُت يف العراؽ .بعد الثورة الليبية ،انضموا إىل اجلماعات ادلتمردة اليت تقاتل يف سوريا ،حيث كانوا على
اتصاؿ مع داعش ( .)ISISكيف الوقت احلاضر ،جزء كبَت من الساحل اللييب زلتجز من قبل سلتلف ادلنظمات اإلرىابية
Oxfam, OXFAM MEDIA BRIEFING, ‘You aren’t human any more’, Migrants expose the harrowing situation
()2

((1

in Libya and the impact of European policies, 9 August 2017, p:3.
مراقبة حقوق االنسان ،ليبيا :ايقاف التدفق -االنتياكات ضد المياجرين وطالبي المجوء والالجئين ،سبتمبر  ،2006ص.30،31
ACAPS, op.cit, p:4.

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 90يونيو/حزيران - 8902المجمد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

()3

- 219 -

الهجرة غير الشرعية في ليبيا بين انتهاكات حقوق المهاجرين والحلول العاجزة

خديجة مسعود زياني و إيهاب رزاق العصيب

اإلسالمية .كتسيطر السلطة الوطنية الليبية على بنغازم كضواحيها ،يف حُت أف منطقة درنة تشكل قاعدة دلختلف شظايا اجلماعة
اإلسالمية الليبية ادلقاتلة التابعة لتنظيم القاعدة(.)1
كقد خلصت دراسة للباحث(عبد اهلل السراين) بعنواف "العالقة بُت اذلجرة غَت الشرعية كجرؽلة هتريب البشر كاالذبار هبم

(*)

"إىل أف ىناؾ عالقة كطيدة بينهما ،إذ يلجأ ادلهاجركف غَت الشرعيوف إىل أباطرة هتريب البشر لتنظيم دخوذلم بشكل سرم كسلالف
للقانوف للدكؿ اليت يقصدكهنا مقابل مبالغ مالية يف الغالب تكوف كبَتة ،فتقوـ تلك العصابات باستخداـ كسائل سلتلفة كذلك
حسب ادلعرب الذم سيمركف منو كىو إما برا أك حبرا(.)2
كما ساىم اهنيار مؤسسات الدكلة كىياكل الرقابة إىل إنغالقات ال زلدكدة استغلتها ادلنظمات اإلجرامية العابرة للحدكد
لتحقي أرباح ىائلة من هتريب ادلهاجرين كاالذبار بالبشر ،كىو ما مل يقتصر على ادلهاجرين فقط بل أيضا مشل ادلواطنُت الليبيُت،
إذ أصبحت ليبيا أكرب قاعدة لتنظيم (الرؽ اذلجرم).
إذ تقع ليبيا على ما يسمى بػ "طري اذلجرة يف كسط البحر ادلتوسط" ،الذم يعد حاليا ثاين أكرب مساىم يف تدفقات اذلجرة
إىل االرباد األكركيب .كيف عاـ  2015كصل ضلو( )150,000شخص إىل إيطاليا عرب ىذا الطري  ،معظمهم من غرب أفريقيا أك
القرف األفريقي .كقد جاء ( )9000آخرين يف الشهرين األكلُت من عاـ  .2016كهتريب األشخاص مربح جدا لدرجة أف
العصابات ذبند بنشاط أك حىت ذبرب ادلهاجرين األفارقة على القوارب .ؽلر طري كسط البحر ادلتوسط عرب اجلزء الغريب من ليبيا عرب
سبها كغلمع ادلهاجرين القادمُت من مايل كنيجَتيا أك النيجر ،كتسيطر سلتلف رلموعاهتا على رلموعات التهريب ادلختلفة .إف
طري شرؽ أفريقيا الذم يستخدمو مهاجركف من إثيوبيا كإريًتيا كالصوماؿ كأماكن أخرل ؽلر عرب شرؽ ليبيا ،كذبتمع طرؽ كسط
البحر ادلتوسط كشرؽ أفريقيا يف ادلدف الساحلية ،حيث يتم ترتيب معابر حبرية زلفوفة بادلخاطر إىل المبيدكزا كصقلية اإليطالية أك
إىل مالطا .تكلفة ىذا العبور لشخص بالغ ىو ( ،)$1000-800كشبكات ادلهربُت يف ليبيا ىي ىياكل معقدة كتشرؾ جزء
كبَتا من اجملتمع اللييب(.)3
تزدىر اجلرؽلة ادلنظمة يف ظل ضعف حكم القانوف ،ككجود منافذ حدكدية نتيجة خلل أمٍت كرقايب ،ما غلعل العصابات
ادلنظمة للجرؽلة تعمل على استغالؿ األكضاع لتمرير ادلهاجرين كاالستفادة من أكضاعهم بابتزازىم جلمع ادلاؿ كاخلدمة القسرية
دبختلف أنواعها .لتكوف ذبارة البشر أك هتريب ادلهاجرين ثالث أخطر ذبارة بعد ذبارة السالح كادلخدرات بالعامل؛ األمر الذم

(*)

Alicja Minda, op.cit, p:1.

((1

فجريمة االتجار بالبشر تشمل عدة صور :البغاء المنظم واالتجار بدعارة الرقيق األبيض؛ االتجار الجنسي باألطفال؛ استئجار األرحام بأوجو

وطرق غير مشروعة من مدخل استغالل الفقر واستضعاف النساء؛ التبني غير المشروع باختطاف األطفال واغراء المستضعفين من الفقراء؛ االتجار
باألعضاء البشرية؛ االتجار بالبشر في مجال اليجرة المشروعة وغير المشروعة؛ استغالل ظروف الراغبين في اليجرة بتنظيم عمميات ىجرة ونقل
وايواء مقابل مبالغ ضخمة ،وابتزازىم بعد إيصاليم باستغالل وجودىم غير النظامي بالبمد؛ واالستغالل الجنسي عبر االنترنيت .ولممزيد من التفصيل
ينظر :جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،مكافحة االتجار بالبشر ،الرياض ،2013 ،ص.71-69

()2

عبد اهلل أحمد عبد اهلل المصراتي" ،اليجرة غير الشرعية بالمجتمع الميبي :دراسة اجتماعية ميدانية عمى المياجرين غير الشرعيين بمركز قنفودة

بمدينة بنغازي" ،المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب ،المجمد( ،)30العدد( ،)59الرياض ،2014 ،ص.209
Alicja Minda, Patrycja Sasnal, op.cit, p:2.
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يوسع من انتهاؾ حقوؽ ادلهاجرين .كىو ما رأيناه يف ليبيا نتيجة تردم األمن على سلتلف مستوياتو ما كسع من أزمة ادلهاجرين غَت
الشرعيُت.
ادلطلب الثالث :اختالؿ األمن اجملتمعي كنتيجة ألكضاع اذلجرة غَت الشرعية
تسببت اذلجرة غَت الشرعية يف تأزـ الظواىر الصحية كاالجتماعية كاألمنية إذ تفشت األكبةة كاألمراض ادلزمنة ،كتفشت اجلرؽلة
كالدعارة كذبارة ادلخدرات بأصنافها ،أم عملت األكضاع غَت القانونية ذلؤالء ادلهاجرين إىل ربوذلم إىل أعداد من اجلوعى كادلشردين
كأماـ ادلد البشرم الفوضوم ،ظهرت مافيا زللية كإقليمية كدكلية لالذبار بالبشر عرب اذلجرة غَت النظامية بواسطة قوارب ادلوت ضلو
الضفة الشمالية للمتوسط(.)1
السياسات األكركبية منذ التسعينيات من القرف ادلاضي اذباه اذلجرة غَت الشرعية أدت إىل استمرارية كتفاقم جرؽلة االذبار
بالبشر ،كىي اليت استغلت كضعية ادلهاجرين فهم اللذين غلدكف أنفسهم بعد قطع مسافات طويلة كمعاناة مريرة قد كقعوا يف
مصيدة ال فكاؾ منها ،فينفجر عنفا كجرؽلة(.)2
كقد أعلن "مصطفى عبد اجلليل" رئيس اجمللس الوطٍت االنتقايل يف زيارة رمسية إىل ركما يف  19أفريل  2011استعداد ليبيا
للتعاكف دلكافحة اذلجرة غَت الشرعية ،كىو يقوؿ " لن نقبل يف ادلستقبل ىؤالء ألننا نتضرر منهم أكثر شلا تتضرركف أنتم
(االيطاليوف) من حضورىم ،ضلن نواجو صعوبات أكثر منكم يف استقباؿ ادلهاجرين" .إنو يؤكد أف اذلجرة غَت الشرعية مشكلة
اجتماعية كأمنية(.)3
كمنذ عاـ  2014كبسبب تفاقم انعداـ األمن أصبحت الكثَت من احملاكم ال تعمل أك تعمل بشكل جزئي ،شلا جعل ادلنظومة
العدلية ال تتصدل النتهاكات كذباكزات حقوؽ اإلنساف ،األمر الذم كسع من رلاؿ هتريب ادلهاجرين كاالذبار هبم ،خاصة مع
كجود أنباء عن اشًتاؾ بعض ادلسؤكلُت احلكوميُت يف عملية التهريب كادلتاجرة بالبشر .إذ تشَت الكثَت من البعثات اخلاصة يف
التقارير ادلختلفة على تواطؤ موظفي خفر السواحل اللييب كجهاز مكافحة اذلجرة غَت الشرعية كتعاكهنم مع اجلماعات ادلسلحة
كادلهربُت كاحملتجزين على استغالؿ ادلهاجرين هبدؼ الربح(.)4
كللهجرة غَت الشرعية تأثَت سليب على النسيج االجتماعي يف ليبيا:
 تزايد التجارة غَت ادلشركعة يف االذبار بادلخدرات كالعمالت ادلزيفة كالسلع (دبا يف ذلك النبيذ كادلشركبات الركحية)،كانتشار البغاء كإدماف الكحوؿ ،كتعاطي ادلخدرات كالسحر األسود كالسحر كاخلرافات.

()1
()2
()3

حسن البوبكري ،مصدر سبق ذكره ،ص.72
أمبارك ادريس طاىر الدغاري ،مصدر سبق ذكره ،ص.9
أنطونيو موروني" ،أزمة الدولة وسياسات اليجرة في ليبيا ما بعد القذافي" ،تر :احمد الصمعي ،مجمة شؤون ليبية ،العدد ،1جويمية ،2016

ص.52

()4

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،بعثة األمم المتحدة لمدعم في ليبيا" ،محتجزون ومجردون من إنسانيتيم" ،تقرير حول انتياكات

حقوق اإلنسان ضد المياجرين في ليبيا 13 ،ديسمبر  ،2016ص ص.13-12
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 تسبب تسلل بعض ادلؤيدين ادلسيحيُت اإلصليليُت يف االضطرابات يف ليبيا  -على سبيل ادلثاؿ -مارس  2013يفبنغازم حيث كاف ىناؾ اعتداء على كنيسة قبطية كىجوـ على القنصلية ادلصرية ،شلا أدل إىل تفاقم العالقات بُت
البلدين.
 تسلل بعض ادلدافعُت الشيعة لنشر العقيدة الشيعية كسلاطر ىذا يؤدم إىل الفتنة بُت أفراد الطائفة الليبية(.)1من الواضح أف تدف اذلجرة غَت الشرعية جراء الكثَت من ادلسببات ،يف مقدمتها اختالؿ األمن بعد أحداث الربيع العريب عاـ
 ،2011الذم اصلر عقبو اهنيار النظاـ اللييب كاستفحاؿ سلتلف األزمات من سياسية كاجتماعية إىل األمنية ،كاليت تفاقمت سلاطرىا
على ادلستويات الوطنية كاإلقليمية ،كتزايد سلاطر ذلك على ادلهاجرين غَت الشرعيُت الذين تنتهك حقوقهم كتعرض أمنهم للخطر.
المبحث الثالث  :مكافحة الهجرة غير الشرعية وانتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا
تشكل ليبيا منطقة عبور كمقصد للكثَت من ادلهاجرين غَت الشرعيُت ،كىو ما كسع من االنفالت األمٍت كاختالؿ العدالة
القانونية .ذكرنا الكثَت من االنتهاكات كأسباب للبحث عن حلوؿ سلتلفة للحد من أثار اذلجرة غَت الشرعية كاالذبار بالبشر
كهتريب ادلهاجرين دبا ينتهك حقوقهم يف طلب اللجوء أك احل يف التنقل حبثا عن مأكل آمن .ليبيا اليوـ حباجة أكثر شلا مضى
لتعديالت قانونية كتشريعات كطنية كعدـ انتهاؾ العهود كادلواثي الدكلية ألجل ذباكز زلنة اإلنساف على أراضيها .لذلك عقدت
عدة اتفاقات كمعاىدات كإجراءات كمراكز دلكافحة اذلجرة كاالذبار بالبشر كأحد االنتهاكات ادلتفاقمة يف ليبيا ،كاليت نستعرض
أعلها فيما يأيت.
المطلب األول :االتفاقات والتعاون الثنائي والمتعدد األطراف للحد من الهجرة غير الشرعية في ليبيا
على مستول القانوف الدكيل ربظر ادلادة( )13من العهد الدكيل اخلاص باحلقوؽ ادلدنية كالسياسية اليت يفصلها التعلي العاـ
رقم( )15للجنة حقوؽ اإلنساف التابعة لألمم ادلتحدة "ربظر ىذه ادلادة اإلبعاد التعسفي كسبنح كل أجنيب احل يف احلصوؿ على
قرار فردم خبصوص إبعاده أك طرده"" .كما ربظر االتفاقية الدكلية حلماية حقوؽ مجيع العماؿ ادلهاجرين كأفراد أسرىم اليت
صادقت عليها ليبيا يف عاـ  2004اإلبعاد اجلماعي" .كىذا بغض النظر عما إذا كاف ادلهاجر بوثائ أك بال كثائ (.)2
يف حُت كقعت ليبيا مع ايطاليا على تطبي قانوف التعاكف عرب ادلتوسط ،كاليت ضمنت إجراءات مشًتكة دلكافحة اذلجرة غَت
الشرعية كادلتاجرة بالبشر ،ككانت منذ ذلك احلُت نشاطات موسعة بُت البلدين اذلدؼ منها ربسُت قدرة ليبيا على ضماف
حدكدىا ،بتبادؿ ضباط االتصاؿ ادلتخصصُت يف اذلجرة الغَت الشرعية كاالذبار بالبشر ،كتنظيم دكرات تدريبية لضباط احلدكد
الليبيُت ،كجندا األجهزة التقنية لتقوية السيطرة على احلدكد الليبية ككذا إمكانيات تنقل دكريات مشًتكة على الساحل اللييب(.)3

PL de Silva, Migration and Its Regional Impact: Looking for Solutions in Libya, Institute of Strategic Studies

((1

and Democracy (ISSD) Malta, Paper Presented at the “Managing Migration: Solutions Beyond the NationState «Conference in Siracusa, Sicily, 18-19 April 2016. co-editedby Robin Andersen and Purnaka L.de Silva,
()2
()3

p:6.
مراقبة حقوق اإلنسان ،مصدر سبق ذكره ،ص ص.86-85
أمبارك ادريس طاىر الدغاري ،مصدر سبق ذكره ،ص.17
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كيف شباط/فرباير  ،2017كقعت احلكومتاف اإليطالية كالليبية اتفاقا خلفض عدد األشخاص الذين يغادركف ليبيا إىل عبور
البحر ادلتوسط إىل أكركبا .إذ نص االتفاؽ الذم اقره رؤساء دكؿ كحكومات االرباد األكركيب يف قمة مالطا غَت الرمسية على أف
ادلهاجرين سيحتجزكف يف سليمات يف ليبيا تدعمها احلكومة االيطالية يف انتظار العودة إىل بالدىم .كسوؼ يشهد االتفاؽ احتجاز
ادلهاجرين يف ليبيا حيث سيكونوف عرضة للعنف كغَته من أشكاؿ اإليذاء .كيبدك أف احلد من عدد األشخاص الذين يصلوف إىل
إيطاليا ىو جوىر مدكنة السلوؾ اليت كضعتها احلكومة اإليطالية يف يوليو كأيدىا االرباد األكركيب لتنظيم عمليات البحث كاإلنقاذ
اليت تقوـ هبا ادلنظمات غَت احلكومية.
كجاء تعاكف ادلشًتؾ بُت االرباد األكركيب كليبيا بالرغم من عدـ كجود إطار ػلكم العالقات بينهما ،كغدا ملف اذلجرة القوة
احملركة لدخوؿ االرباد األكركيب يف تعاكف مع ليبيا ،ففي نوفمرب عاـ  2002اعترب رللس االرباد األكركيب التعاكف مع ليبيا أمرا
أساسيا خبصوص ملف تدفقات اذلجرة ،لتخلص عاـ  2003ادلفوضية األكركبية إىل كجود رغبة لدل السلطات الليبية للتعاكف يف
ىذا اجملاؿ ،كليتم عاـ  2004رفع احلظر ادلفركض على مبيعات األسلحة إىل ليبيا ،بعد ضغوط من إيطاليا لتمكُت ليبيا من
احلصوؿ على معدات عسكرية دلراقبة حدكدىا(.)1
أما الدكر ادلنوط بليبيا كشريك لالرباد األكركيب يف التعامل اخلارجي على الالجةُت ىو ظلوذج اإلخراج ،أم الًتكيز على
اعًتاض طري ادلهاجرين قبل كصوذلم إىل دكؿ االرباد األكركيب كإعادهتم فورا إذا كصلوا(.)2
كما جاء يف القانوف رقم( )2لسنة  2004بعد تعديل ادلادة( )19بنفس القانوف أف أم نشاط مرتبط باذلجرة غَت الشرعية
كخاصة هتريب ادلهاجرين انو يتم معاقبة مرتكب ىذه األنشطة بالسجن دلدة عاـ على األقل كغرامة مالية ال تقل عن(1000
دينار)(.)3
كقد كاف تقرير رللس ادلفوضية األكركبية يف يونيو عاـ  2005يوضح الوسائل ادلختلفة للتعاكف ادلستقبلي مع ليبيا يف رلاؿ
اذلجرة غَت الشرعية .أم أكضح التقرير التعاكف على ثالث مستويات كىي التعاكف اخلاص مع ليبيا كالتعاكف مع دكؿ ادلنشأ ،كاحلوار
على أساس إقليمي.
أما التعاكف مع ليبيا ،فتم اقًتاح أربعة رلاالت:
 / 1تعزيز بناء ادلؤسسات :الذم يهدؼ إىل تطوير العمل القانوين كاذلياكل اإلدارية ،ادلرتبطة بالتأشَتات كشركط الدخوؿ كاإلقامة
كاللجوء كاالذبار بالبشر كإعادهتم إىل أكطاهنم.
 /2مبادرات التدريب :دلراقبة احلدكد كالتحكم هبا دبختلف األساليب احلديثة كتقنيات ادلعلومات.
 / 3التعامل مع اللجوء :كذلك لتنمية الوعي على قضايا اللجوء للموظفُت ادلسؤكلُت عن مراقبة احلدكد كمراكز االستقباؿ ،كإقامة
نظاـ للجوء يف ليبيا كالتزامها بتعهداهتا اذباه الالجةُت.
/4تنمية الوعي :باحلمالت اإلعالمية اليت هتدؼ إىل عدـ تشجيع اذلجرة الغَت الشرعية يف ليبيا كدكؿ اجلوار(.)1
()1
()2
()3

حمود سارة ،مصدر سبق ذكره ،ص.84
مراقبة حقوق اإلنسان ،مصدر سبق ذكره ،ص.92
حمود سارة ،مصدر سبق ذكره ،ص .22
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كقد تستمر السياسات األكركبية بالفشل إذا مل تأخذ يف االعتبار ذبارب األشخاص الذين أجربكا على الفرار من احلرب
كاالضطهاد كاذلركب من الفقر ،كسوؼ ؽلوت آالؼ آخركف يف زلاكلة للوصوؿ إىل األماف .ككما تظهر ىذه الشهادات ،فإف ليبيا
ال تزاؿ بلدان يتسم بانتهاكات منهجية حلقوؽ اإلنساف يرتكبها ادلتاجركف كادلهربوف كادليليشيات كعصابات اجملرمُت.
كاستنادا إىل ىذه احلسابات ،توصي منظمة "أككسفاـ" دبا يلي:
• غلب على االرباد األكركيب كالدكؿ األعضاء فيو االمتناع عن توقيع االتفاقيات اليت رباكؿ كقف الناس يف خطر من مغادرة ليبيا
عن طري البحر .عمليات البحث كاإلنقاذ كزبدـ غرضا إنسانيا كينبغي أال تقوضو الضغوط السياسية.
• كقف اذلجرة.
• غلب أف تتم معاجلة طلبات اللجوء بطريقة آمنة كمأمونة البيةة .كينبغي للبلداف األكركبية أف تأخذ نصيبها العادؿ من طاليب
اللجوء.
• السماح للسفن اليت أم شخص يف البحر للوصوؿ إىل الشواطئ األكركبية.
• دبجرد كصوؿ طاليب اللجوء إىل أكركبا ،غلب على الدكؿ األعضاء يف االرباد األكركيب تقدًن ادلزيد دلعاجلة طلباهتم ،حىت ال
تتحمل إيطاليا ادلسؤكلية كحدىا.
• كأخَتا ،ينبغي لالرباد األكركيب كالدكؿ األعضاء فيو أف ؼلل طرقا أكثر أمانا للمهاجرين حىت ال يضطركف إىل ادلخاطرة حبياهتم
يف ليبيا كعن طري عبور البحر األبيض ادلتوسط .كمن األمثلة على احللوؿ احملتملة تأشَتات العمل ادلومسية كالتأشَتات اإلنسانية
اليت ربمي الالجةُت من االضطهاد(.)2
كجاء يف ادلادة ( )2من القانوف ( )19لسنة  2010اخلاص دبكافحة اذلجرة غَت الشرعية يف ليبيا ،حصر األفكار اليت ترتبط
باذلجرة غَت الشرعية كالتايل:
أ-إدخاؿ ادلهاجرين الغَت الشرعيُت إىل ليبيا أك إخراجهم منها بأية كسيلة.
ب-نقل أك تسهيل نقل ادلهاجرين الغَت الشرعيُت داخل ليبيا مع العلم بعدـ شرعية كجودىم.
ج-إيواء ادلهاجرين الغَت الشرعيُت أك إخراجهم أك إخفاؤىم أك حجب معلومات عنهم لتمكينهم من اإلقامة يف ليبيا أك اخلركج
منها.
د -إعداد كثائ سفر أك ىوية مزكرة للمهاجرين أك توفَتىا أك حيازهتا ذلم.
ق-تنظيم أك مساعدة أك توجيو أشخاص آخرين للقياـ بأم فعل يسهل األفعاؿ ادلرتبطة دبراحل عمليات اذلجرة الغَت الشرعية.
ز -تشغيل ادلهاجرين الغَت الشرعيُت

()1

المصدر نفسو ،ص.85
Oxfam, op.cit, p:6.
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كما أف القانوف نفسو جرـ اذلجرة غَت مشركعة ،كفرض عقوبات ذلا ،بُت سلب احلرية كغرامة مالية زبتلف حسب كوف
اجلاين أجنيب أك عصابات منظمة لتهريب ادلهاجرين (انظر ادلادة ( ،)6،4القانوف رقم ( )19لسنة  2010بشأف مكافحة اذلجرة
الغَت الشرعية)(.)1
كما مت إنشاء جهاز مكافحة اذلجرة غَت الشرعية دبوجب قرار رللس الوزراء رقم( )386يف /04يونيو 2014/مقره يف
طرابلس مع فركع يف أقاليم الدكلة ككل ،كؼلتص ب ػ:
كضع خطط إسًتاتيجية للحد من اذلجرة الغَت الشرعيةضبط ادلهاجرين الغَت شرعيُت كإيوائهم يف انتظار ترحيلهم إىل بلداهنمالتحرم عن أعماؿ هتريب األشخاص كازباذ اإلجراءات الالزمة.اإلشراؼ ادلباشر على مراكز مكافحة التسلل كالتهريب كإعداد تقارير مفصلة للجهات ادلختصةتوثي القيود كالبيانات ادلتعلقة بادلتسللُت كادلهاجرين ادلتواجدين بالدكلة بطريقة غَت قانونيةمباشرة أعماؿ شؤكف خدمة مراكز مكافحة التسلل كالتهريب كإيواء ما ػلاؿ إليها من اجلهات ادلختصة شلن يتواجد بالبلد بطرؽغَت شرعية.
كضع استمارات كبطاقات كظلاذج ربوم بيانات ادلهربُت كادلتاجرين باألشخاص كالذين مت ضبطهم يف قضايا للهجرة الغَتالشرعية.
إعداد خطة تدريبية سنوية لعناصر اجلهاز زلليا كدكليا.التنسي مع األجهزة األمنية اإلقليمية كالدكلية دلكافحة اجلرؽلة ادلنظمة(.)2أما على ادلستول اإلقليمي صلد ليبيا كاحدة من الدكؿ اليت صادقت على ادليثاؽ اإلفريقي حلقوؽ اإلنساف كالشعوب عاـ
 1981كبالتايل فهي تؤكد على "احل يف السعي كاحلصوؿ على ملجأ يف أم دكلة أجنبية" "كاحل يف عدـ الطرد اجلماعي لغَت
ادلواطنُت الذين يستهدفوف رلموعات عنصرية ،عرقية كدينية"(.)3
لقد جاء يف بياف مفوضية االرباد اإلفريقي حوؿ زلنة ادلهاجرين اإلفريقيُت يف ليبيا ادلقاـ يف (أديس أبابا) يف  18نوفمرب
 ، 2017إدانتو ألعماؿ عن مزاد لبيع ادلهاجرين األفارقة كرقي  ،كقد أشار (موسى فقي زلمد) رئيس ادلفوضية إىل كضع حد ذلذه
ادلمارسات كغَتىا من أعماؿ االذبار بالبشر كأعلن عن تصميم االرباد اإلفريقي على دعم احلكومة الليبية إلهناء ىذه األعماؿ
كضماف احًتاـ ابسط حقوؽ اإلنساف األساسية(.)4
كاجلدير بادلالحظة أف منظمة العفو الدكلية قدمت عدة توصيات؛ تتمثل باآليت:
()1

ياسين محمود الناجح" ،األطر القانونية والتنظيمية لمكافحة اليجرة غير النظامية في ليبيا" ،مجمة شؤون ليبية ،العدد( ،)1جويمية  ،2016ص

ص.29-27

()2
()3
))4

ياسين محمود الناجح ،مصدر سبق ذكره ،ص ص.32-31
مراقبة حقوق اإلنسان ،مصدر سبق ذكره ،ص.86
االتحاد األفريقي ،بيان رئيس مفوضية االتحاد األفريقي حول محنة المياجرين األفارقة في ليبيا ،أديس أبابا 18 ،نوفمبر .2017
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إلى السلطات الليبية:
ربديد مكاف احملتجزين ،كسبكينهم من شلارسة حقوقهم كضركرة تبٍت تشريع يعًتؼ باحل يف اللجوء ،كالتحقي يف االنتهاكاتاإلنسانية ادلختلفة
إلى السلطات أو حكومات االتحاد األوروبي:
إعادة ىيكلة التعاكف مع ليبيا مع الًتكيز على أكلوية محاية احلقوؽ اإلنسانية لالجةُت كطاليب اللجوء كادلهاجرين.إلى السلطات االيطالية أيضا:
استبداؿ مذكرة التفاىم ادلوقعة يف فرباير  2017باتفاقية ترشد بأكلويات حقوؽ اإلنساف كتدابَت ربقيقها.إلى االتحاد اإلفريقي ودولو األعضاء:
حث السلطات الليبية على احًتاـ ادلواثي الدكلية كاإلقليمية يف رلاؿ حقوؽ اإلنساف اذباه الالجةُت كادلهاجرين ،ككضع حدللممارسات التعسفية كاالنتهاكات حبقهم.
إلى اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب:
تسريع خطوات إرساؿ بعثة لتقصي حقائ االنتهاكات ضد ادلهاجرين كالالجةُت(.)1دبا أف حقوؽ اإلنساف اإلنسانية تتجاىل بشكل ركتيٍت يف ليبيا ،كما تظهر شهادات الكثَتين ،يعود األمر إىل احلكومتُت
اإليطالية كاالرباد األكركيب لضماف عدـ تعرض ادلزيد من الناس للخطر من خالؿ إعادهتم إىل البالد أك سجنهم فيها .كما ينبغي
لالرباد األكركيب أف يستثمر يف توفَت طرؽ آمنة كمنتظمة للمهاجرين ،بدال من كضع األسوار كالعقبات(.)2
المطلب الثاني :مكافحة االتجار بالبشر -المهاجرين والالجئين:
بعد االنفالت األمٍت عاـ  ،2011كمزيد من التدىور عاـ  2014تزايد عدد ادلهاجرين الذين يتم هتريبهم كاالذبار هبم من
ليبيا إىل أكركبا .فكاف الهنيار نظاـ العدالة كاإلفالت من العقاب أف سهلت ادلنظمات كالعصابات تنقل ادلهاجرين عرب البالد .ففي
يونيو  2015أطل االرباد األكركيب عملية صوفيا يف منطقة البحر ادلتوسط أماـ سواحل ليبيا ،أىدافها التعرؼ على ادلراكب أك
أم شلتلكات مت االشتباه باستخدامها من قبل ادلهربُت أك ذبار البشر الحتجازىا كتعطيل األشكاؿ التجارية لشبكات ادلهربُت يف
ادلنطقة اجلنوبية ادلركزية للبحر ادلتوسط كمنع مزيد من األموات.
أم سجلت منذ انطالقها إىل غاية نوفمرب  2016مقاضاة ( )101مهرب كتاجر بشر مشتبو فيهمن كإزالة ( )344قاربا
من أماـ ادلنظمات اإلجرامية .كحبلوؿ أكتوبر  2016أنقذت ما يزيد عن ( )29300شخصا خالؿ ( )200عملية إنقاذ،
كدعمت منظمات أخرل يف إنقاذ ما يزيد عن ( )41200شخص(.)3
أما على مستول التشريع الوطٍت ،ففي عاـ  2010سنت ليبيا قانوف رقم  19بشأف مكافحة اذلجرة غَت الشرعية .إذ ينص
على "معاملة ادلهاجرين معاملة إنسانية ربفظ كرامتهم كحقوقهم كعدـ االعتداء على أمواذلم كمنقوالهتم"(ادلادة  .)1()10كيسمح
()1

منظمة العفو الدولية ،شبكة التواطؤ المظممة في ليبيا ،مصدر سبق ذكره ،ص ص.11-8

()3

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،مصدر سبق ذكره ،ص.7

Oxfam, op.cit, p:1.
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ذلم خالؿ شهرين بتسوية كضعيتهم ،كبعد ىذه ادلدة يواجو ادلهاجركف دبقتضاه عقوبات جنائية .كقد جاءت ادلادة ( )10من
اإلعالف الدستورم ادلؤقت لعاـ  2011على أف "تضمن الدكلة ح اللجوء كفقا للقانوف ،كػلظر تسليم الالجةُت السياسيُت".
غَت أف ليبيا مل تضع منظومة للجوء سواء على صعيد القانوف أك ادلمارسة ،شلا غلعل كل من تطأ قدمو األراضي الليبية بطريقة غَت
شرعية خاضعا لالحتجاز .دبوجب القانوف رقم  19لعاـ .)2(2010
يتم مكافحة االذبار بالبشر من خالؿ الوسائل القانونية البحتة:
• تنفيذ قوانُت صارمة تعاقب بشدة اجملرمُت ادلتورطُت يف االذبار بالبشر كشبكات التهريب كادلتعاكنُت يف بلداف ادلصدر كبلداف
العبور.
• غلب أف تصمم القوانُت كاللوائح اجلديدة كرادع للحد من كمكافحة هتريب األشخاص ادلنظمُت ،شلا يعرض الناس ادلعرضُت
للخطر الشديد.
• التعديالت يف الوقت احلقيقي على القوانُت السابقة السارية كفقا للحاجة كالضركريات احملددة  -على عكس أخذ سنوات.
• تعديل بعض القوانُت ادلتعلقة باجلنسية كالتجنس كحرية التنقل كالعمل كادللكية كاإلقامة.
• تعديل قوانُت كلوائح اذلجرة غَت القانونية لًتتيب استَتاد العمالة.
• خل بيةة عمل مناسبة لألفراد ادلؤىلُت الذين يستفيدكف من االقتصاد الوطٍت كما ىو احلاؿ يف أدلانيا.
• تعديل القانوف رقم ( )6لسنة  1987بشأف تنظيم دخوؿ كإقامة األجانب يف ليبيا كالقوانُت القائمة يف الدكؿ األخرل(.)3
إف ادلزيد من زعزعة االستقرار يف ليبيا سيؤثر سلبا ليس فقط على دكؿ االرباد األكركيب اليت ذلا ركابط تقليدية مع البالد ،مثل
إيطاليا ،كلكن أيضا مستول األمن يف الدكؿ اليت ليست جارة ليبيا بشكل مباشر مثل بولندا ،فضال عن دنت القوة كالوحدة من
االرباد األكركيب ككل .إف حجم ذبزئة السلطة السياسية كالعسكرية ،كطرؽ اذلجرة تتقاطع مع البالد كما ينتج عنها من سوؽ
هتريب الناس ،اليت يبدك أف مجيع أطراؼ النزاع ،دبا يف ذلك الليبيوف ،تستفيد منها ،ذبعل فشل العملية السياسية احلالية شلكنا اليت
من شأهنا أف تزيد من تعزيز اجلهاديُت ،كتكثيف التهديدات اإلرىابية ،كتعزيز اذلجرة إىل االرباد األكركيب.
من ادلستبعد نوعا ما أف تتمكن حكومة الوحدة الوطنية من السيطرة عليها كاحلفاظ عليها يف مجيع أضلاء البلد .كقد يتم
حظر العملية من قبل الفصائل الربدلانية اليت تنظر إىل التاريخ الفيدرايل القصَت يف ليبيا ،كتعارض حكومة مركزية قوية .كذبرم
النزاعات السياسية على خلفية من ادلناط القبلية التقليدية ،اليت كانت يف الساب ربت سيطرة القذايف .كمن مصلحة االرباد
األكركيب للعملية السياسية ادلدعومة من األمم ادلتحدة أف تكوف شاملة قدر ادلستطاع ،كأف تتجنب تغيَت ادلقاييس لصاحل سليم
طربؽ حىت ال يستقطب سلتلف الفصائل اإلسالمية يف الغرب .كيف الوقت الذم يقدـ فيو االرباد األكركيب دعما قويا للحكومة
ادلركزية اجلديدة ،غلب أف ؽلتنع بشكل خاص عن دعم الشخصيات ادلتشعبة مثل اجلنراؿ ىفتار . Haftar

()1
()2

قانون رقم (  ) 19لسنة  1378و.ر  2010مسيحي ،بشأن مكافحة اليجرة غير الشرعية ،المادة .10
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،مصدر سبق ذكره ،ص.11
PL de Silva, op.cit, p:10.
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األرباح من هتريب ادلهاجرين عامل إضايف يثٍت األطراؼ عن تغيَت الوضع الراىن .كمن احملتمل أف رباكؿ اجملموعات ادلستفيدة
من ىذا النشاط غَت ادلشركع ترمجة نفوذىا إىل نفوذ سياسي ،أك زبريب عملية السالـ بنشاط أك ادلطالبة باحلماية مقابل احلصوؿ
على دعم سياسي للسلطات اجلديدة .كعالكة على ذلك ،يف حاؿ أصبحت اذلجرة على طوؿ طري شرؽ البحر األبيض ادلتوسط
أكثر صعوبة ،فإف حركة ادلركر عرب ليبيا ؽلكن أف تكثف ،شلا يزيد من هتريب ادلهربُت .يف السيناريو الذم تنهار فيو حكومة الوحدة
الوطنية ،فإف اذلدؼ األىم بالنسبة لالرباد األكركيب ىو عدـ السماح للسيطرة على ليبيا (كبنيتها النفطية) بتويل اجلماعات اجلهادية
اليت ال توجد فيها غرفة للتفاكض .كإذا استمرت احلالة يف ليبيا يف التدىور ،ال ؽلكن استبعاد التدخل العسكرم البحرم أك اجلوم
الذم يقوـ بو االرباد األكركيب أك دكؿ أعضاء سلتارة أك منظمة حلف مشاؿ األطلسي؛ ينبغي أف يكوف العامل احلاسم ىو حجم
اخلطر الذم يهدد أكركبا .كذبرل بالفعل عمليات خاصة من قبل فرنسا كادلملكة ادلتحدة كالواليات ادلتحدة(.(1
الخاتمة:
ىكذا تبقى ظاىرة اذلجرة غَت الشرعية من القضايا اليت تشكل قلقان للدكؿ العربية كاألكركبية كخباصة ليبيا يف دراستنا ىذه
نتيجة ادلؤثرات الناذبة عنها من سلتلف النواحي االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية .فهي الظاىرة ادلتنامية على الصعيدين الوطٍت
كالعادلي ،ادلرافقة أك ادلنتجة جلرائم كانتهاؾ كاسعة خبصوص حقوؽ اإلنساف ،كيف ال كضلن نرصد الكثَت من التقارير حوؿ تأزـ
الوضع اللييب؛ كاليت تضبط إحصائيات مفزعة عن سلاطر انتهاكات حقوؽ ادلهاجر غَت الشرعي من تعذيب كعمل قسرم
كاغتصاب كإعادة قسرية كغَتىا الكثَت من االنتهاكات اليت تصل حلد عمل العصابات كسلتلف األطراؼ دبا فيها تورط تلك
األطراؼ احلكومية يف عمليات هتريبهم كاالذبار هبم ،مستغلُت كضعياهتم غَت القانونية باألراضي الليبية.
ليبيا اآلف بعد سقوط القذايف أك النظاـ اللييب تواجو أزمة االنفالت األمٍت ما جعل سلتلف الظواىر تتفاقم بسرعة يف ظل
اختالؿ األمن احلدكدم كالعجز عن ضبط الرقابة احلدكدية دلنع تنامي اذلجرة إليها ،كصعوبة التحكم بشكل كاضح يف ردع جرائم
االنتهاكات كاالذبار كهتريب ادلهاجرين غَت الشرعيُت .فبالرغم من ادلساعي ادلشًتكة اليت تؤديها ىذه الدكؿ للحد من ىذه الظاىرة
كما يرتبط هبا ،إال أف األمر يتطلب جهودان مشًتكة كجدية كتعاكنان أكرب من قبل احلكومة الليبية ،كحكومات الدكؿ ادلصدرة
للمهاجرين ،كإغلاد السبل الكفيلة باحلد من ىذه الظاىرة دلا ربويو من سلاطر على ادلهاجرين ،كعلى الدكؿ اليت يهاجركف إليها.
فضالن عن استغالؿ ادلهاجرين كاالذبار هبم دبا ؼلالف العهود كادلواثي الدكلية.
من خالؿ الدراسة نستخلص أف:
 ليبيا حىت قبل االنفالت األمٍت كالربيع العريب بعد 2011كانت مستقطبة للهجرة غَت الشرعية كبلد مقصد كعبور يفذات الوقت؛
 تدىور اكضاع ادلهاجرين غَت الشرعيُت من جراء اهنيار مؤسسات الدكلة كعدـ كجود قوة رادعة دلختلف االنتهاكاتسهل عمل اجلماعات كعصابات اجلرؽلة ادلنظمة دبختلف أشكاذلا ضلو االستغالؿ ادلختلف األشكاؿ من (سخرة،
دعارة ،ابتزاز األىايل بدفع الفدية ،عمالة األطفاؿ العمل القسرم)... ،؛
Alicja Minda, op.cit, p:2.
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 تدىور األمن اجملتمعي يف ليبيا أزـ كضع اذلاجرين غَت الشرعيُت ككذا طاليب اللجوء ،خباصة يف ظل عدـ كجود قانوفللجوء قبل التعديل الدستورم بعد 2011؛
 يتعرض ادلهاجرين غَت الشرعيوف ألخطر انتهاؾ حبقهم يف األمن النفسي بتعريضهم لعمليات االذبار هبم ،كتعريضحياهتم دلخاطر عمليات ىذه االنتهاكات يف ليبيا؛
 عملت ليبيا كالعديد من الدكؿ األكركبية كاالرباد األكركيب على عدة اتفاقيات للحد أك التقليل من سلاطر انتهاكاتحقوؽ ادلهاجرين غَت الشرعيُت ،كىو األمر الذم تعكسو االتفاقيات الثنائية كادلتعددة ككذا العربية ،كمحاكلة الستعادة
األمن ادلنفلت كاالىتماـ دبلف ادلهاجرين كعدـ اخللط بينو كبُت طاليب اللجوء؛
 ربتاج ليبيا لتضافر اجلهود كاإلرادة السياسية لضبط احلدكد كاستعادة األمن من أجل ضبط دخوؿ ادلهاجرين غَتالشرعيُت ،كتكثيف التعاكف كالدكؿ اجلوارية ادلتدفقة منها اذلجرة بالتنمية احملققة الستقرار ادلهاجرين الفارين من األكضاع
ادلًتدية كادلزرية؛
 ليبيا اليوـ أكثر من أم كقت لوضع اسًتاتيجيات للحد من تدف ادلهاجرين غَت الشرعيُت إليها ،ككذا تكثيف اجلهودعلى مجيع ادلستويات للحد من سلتلف انتهاكات حقوؽ اإلنساف حب ىؤالء ادلهاجرين ،كالعمل على خل فرص لفائدة
من تتوفر فيهم شركط طاليب اللجوء كف ما تقتضيو الصكوؾ الدكلية كح يف التنقل.
قائمة المصادر:
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الملخص

ىناك أنواع من السياسات اليت اتبعتها اعبماعات اؼبسيطرة (إذا كانت حكومة او أكثرية) بصورة عامة يف مواجهة أىداف األقليات ،سباشت مع
ىذه األىداف أحيانا وتعارضت معها يف أحيان أخرى ،وسوف نستعرضها مع األخذ بنظر االعتبار ما يبكن تطبيقو على اغبالة العراقية وىذا ما
سنوضحو يف منت البحث.
سَتكز البحث يف ؿبوره األول على وضع إطار نظري لفهم أمشل ؼبفهوم األقليات أوالً ،ومن مث توضيح بعض األمور واؼبسائل اؼبتعلقة هبذا
اؼبفهوم ،ويف احملور الثاين سنحاول التعرف على أساليب الدولة العراقية يف مواجهة أىداف األقليات ،والًتكيز على كيفية مواجهة الدولة ألىداف ىذه
األقليات ،السيما يف العهود السابقة ،لتأيت بعدىا اػباسبة واالستنتاجات.
الكلمات اؼبفتاحية:
العراق – سياسة الدولة – األقليات – داعش – التنظيمات اإلرىابية
Abstract
There are types of policies followed by the dominant groups (if a government or majority) in
general in the face of the goals of minorities and sometimes with these goals and sometimes
opposed with them, and we will review them taking into account what can be applied to the
Iraqi situation and this is what we will explain in the research board.
In its first focus, the research will focus on developing a conceptual framework for a broader
understanding of the concept of minorities first, and then clarifying some of the issues related to
this concept, In the second axis, we will try to identify the methods of the Iraqi state in the face
of the objectives of minorities, and focus on how the state will meet the objectives of these
minorities, especially in the Past eras, followed by the conclusion.
Key words:
Iraq - State Policy - Minorities - ISIS - Terrorist Organizations.
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مقدمة:
يأيت ىذا البحث يف إطار وضع رؤية جديدة لتشخيص وربليل ما تعرضت لو األقليات يف العراق من إقصاء وهتميش على
مدى السنوات األخَتة قبل التغيَت اعبذري الذي حصل للنظام السياس عام  ،2003وىو ما دفع الكثَت منهم اىل ازباذ قرار
اؽبجرة إىل اػبارج للبحث عن فرص جديدة للحياة ،اذ انو وعلى العكس من الكثَت من بلدان العامل فقد سبيز العراق بطابعو
التعددي والقوم والديٍت واؼبذىيب الالفت ،اؼبقًتن باعًتاف الدولة بالشخصية القانونية للكثَت من األقليات ،ال سيما يف اؼبراحل
األوىل لتشكيل الدولة العراقية اغبديثة يف عشرينيات القرن اؼباض  ،اذ ان عملية مراجعة صغَتة للمَتاث التارىب والسياس والثقايف
العراق  ،ستكشف وبشكل ال يقبل اللبس مئات األظباء اليت تنحدر من ىذه األقليات ،واليت استطاعت ان تلعب دوراً مشهوداً
يف التاريخ العراق اغبديث جنباً اىل جنب مع باق مكونات اجملتمع العراق .
وعلى أثر التدخل العسكري األمريك عام  2003الذي أفرز واقعاً عراقياً ديبقراطياً جديداً ،وقباح العراق بإقرار الدستور
الدائم عام  ،2005ومن مث تنظيم انتخابات برؼبانية وتشكيل حكومة منتخبة بشكل مباشر من الشعب ،استبشرت األقليات
خَتاً بإمكانية اغبصول على حقوقها ومستحقاهتا الطبيعية من النظام السياس اعبديد الذي أصبح وبكم العراق ،وباالستناد اىل
الطبيعة الديبقراطية لو وما تضمنو الدستور العراق اعبديد لعام  2005من حقوق وحريات مصانة لكل الشعب بعامة ولألقليات
خباصة.
أهمية البحث :تأيت أنبية البحث يف تناول موضوع مهم يشغل بال الكثَت من اؼبختصُت يف اآلونة األخَتة ،اال وىو
موضوع األقليات وما تتعرض لو على اؼبستوى احملل من هتميش وإقصاء على مدار السنوات السابقة ،والسياسات اليت اتبعتها
الدولة العراقية يف مواجهة أىداف ىذه األقليات.
إشكالية البحث :تأيت إشكالية البحث من خالل التساؤل اؼبطروح وىو ماى سياسة الدولة العراقية يف مواجهة أىداف
األقليات  ،إذا ما علمنا ان ىناك العديد من السياسات اليت تتبعها الدول يف مواجهة ىذه األىداف منها االمتصاص ،التمدد او
اعبمعية ،اغبماية القانونية لألقليات ،نقل السكان ،االخضاع الدائم ،اإلبادة واالفناء.
فرضية البحث :تنطلق الفرضية من اإلجابة عن السؤال الذي طرحتو اإلشكالية وىو ان الدولة العراقية وعلى مر السنوات
استخدمت صبيع السياسات اليت مت ذكرىا يف اإلشكالية ؼبواجهة أىداف األقليات وىذا ما مت توضيحو يف البحث.
منهجية البحث :بطبيعة اغبال مت إتباع اؼبنهج التارىب يف التتبع التارىب لألقليات يف العراق ومدى مسانبتها يف جوانب
اغبياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية يف العراق ،مث االعتماد على منهج الوصف التحليل يف وصف أنواع ىذه
األقليات وربليل أىدافها مث الوصول اىل السياسات اليت اتبعتها الدولة العراقية يف مواجهة أىداف ىذه األقليات.
سَتكز البحث يف ؿبوره األول على وضع إطار نظري لفهم أمشل ؼبفهوم األقليات اوالً ،ومن مث توضيح بعض األمور
واؼبسائل اؼبتعلقة هبذا اؼبفهوم ،ويف احملور الثاين سنحاول التعرف على أساليب الدولة العراقية يف مواجهة أىداف األقليات ،والًتكيز
على كيفية مواجهة الدولة ألىداف ىذه األقليات ،السيما يف العهود السابقة ،لتأيت بعدىا اػباسبة واالستنتاجات.
اولا :في مفهوم األقليات:
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تعتمد اؼبوجة اغبديثة من النشاط الدويل يف ؾبال حقوق األقليات على افًتاض بسيط لكنو مثَت نوعاً ما ،وىو ان اؼبسائل
اؼبتعلقة بدراسة األقليات تعد اموراً ذات اىتمام دويل مشروع ،وعليو فه ال تشكل شاناً داخلياً حصرياً يف اي دولة بالعامل ،وقد
اقرت عدة منظمات دولية ىذا االفًتاض بشكل واضح منذ عام  ،1900وذلك لتربير صياغة معايَت وآليات رقابية جديدة (.)1

وعليو ،يعد مصطلح األقلية مصطلحاً حديثاً يف االدبيات الغربية ،وكان اول ظهور لو يف القرن الثامن عشر ،حيث التزمت
الدولة العثمانية حينها دبا افضت اليو معاىديت باريس عام  ،1856وبرلُت عام  ،1878واليت نصتا على اؼبساواة يف اؼبعاملة بُت
سائر رعاياىا ،ال سيما اؼبسيحيُت منهم وضبايتهم من أي اعتداء ،ومن اؼبالحظ ان اؽبدف األساس والغاية الرئيسة من ىذه
اؼبعاىدات تبدو اهنا مل تكن بريئة ،بل كان اؽبدف منها اهباد اؼبربرات اليت تسمح بالتدخل يف الشؤون الداخلية لبعض الدول
الضعيفة ،ويف مقدمتها الدولة العثمانية.
وعند قيام عصبة االمم اؼبتحدة عام  ،1919مل يتضمن ميثاقها اي اشارة اىل ضباية حقوق األقليات يف تقرير مصَتىا ،اال
بالنسبة لألقليات اؼبتواجدة ضمن اراض الدول اؼبهزومة يف اغبرب العاؼبية األوىل  ،1917-1914اما الدول اؼبنتصرة فقد اعفيت
من ىذه االلتزامات ،كما جاء يف نصوص معاىدة فرساي اليت مت توقيعها بعد انتهاء اغبرب العاؼبية األوىل (.)2
ان االذباىات اؼبعاصرة يف بيان مفهوم األقلية وتعريفها تكاد تعود اىل ثالثة اذباىات رئيسة ( ،)3االذباه األول ينظر اىل
العدد ،وبناءً عليو ،فانو ينظر اىل األقلية على اهنا األقل عدداً بالنسبة اىل اعبماعة األكثر عدداً ،وانطالقاً من ذلك تعرف األقلية

باهنا" :فريق افراد مستقرين يف إقليم إحدى الدول تشكل طائفة حقيقية متميزة خباصيتها العرقية واللغوية والدينية وذبد نفسها يف

حالة أقلية عددية يف قلب أكثرية من السكان وتنوي االحتفاظ هبا"(.)4
واالذباه الثاين ينظر اىل مواضيع تتعلق بالقوة والسيطرة والتأثَت ،وبناءً عليو فانو ينظر اىل األقلية على اهنا "اعبماعة
األضعف اليت ال سيطرة عليها يف اجملتمع بالنسبة لبقية اعبماعة األقوى اليت يتكون منها اجملتمع" ،اما االذباه الثالث فيذىب اىل
الًتكيز على اؼبكانة والرفعة والوجاىة ،وبناءً عليو فانو ينظر اىل األقلية على اهنا "اعبماعة اؼبستضعفة مهضومة اغبقوق ،اليت ينظر

اليها نظرة دونية"(.)5

والن ضباية األقليات من التمييز واالضطهاد يتطلب ويقتض تعريفاً واضحاً ؼبن تشملو اغبماية ،فانو من اؼبهم من حيث
اؼببدأ وجود تعريف متفق عليو ومقبول عاؼبياً لألقلية ،ولكن اعبهود اليت بذلت من اكثر من طرف لغرض وضع تعريف متفق عليو

) (1ويل كيمليكا ،اوديسا التعددية الثقافية :سرب السياسات الدولية اعبديدة يف التنوع ،اعبزء األول ،ترصبة امام عبد الفتاح امام ،سلسلة كتب عامل اؼبعرفة ،الكويت ،الطبعة االوىل ،
 ،2011 ،377ص.45

) (2فلة زردوم  ،فقو السياسة الشرعية لألقليات اؼبسلمة ،رسالة ماجستَت غَت منشورة  ،كلية العلوم االجتماعية والعلوم االسالمية ،جامعة العقيد اغباج خضر – باتنة.2006 ،
ص.25

) (3ؿبمد بن شاكر الشريف ،وضع األقليات يف الدولة اإلسالمية :العامل االسالم ربديات الواقع واسًتاتيجيات اؼبستقبل ،تقرير اسًتاتيج سنوي يصدر عن ؾبلة البيان ،االصدار
الثالث ،2006 ،ص.262
) (4فلة زردوم  ،مصدر سبق ذكره ،ص.25
) (5ؿبمد بن شاكر الشريف ،مصدر سبق ذكره ،ص.262
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او مرض نوعاً ما للجميع لتعريف األقلية بائت اغلب األحيان بالفشل( ،)1اذ تناولت األدبيات اؼبهتمة باؼبوضوع عدة تعريفات
منها ما جاء يف اؼبوسوعة العربية العاؼبية والذي يعرف األقلية "باهنا ؾبموعة من الناس زبتلف يف بعض ظباهتا عن اجملموعة الرئيسية
اليت تشكل غالبية اجملتمع ،وتعد اللغة واؼبظهر والدين ومبط اؼبعيشة واؼبمارسات الثقافية ؽبذه اجملموعة من أىم مظاىر االختالف،
وهتيمن األغلبية يف ظل ىذه األوضاع على السلطة السياسية واالقتصادية ،فبا يبكنها من فبارسة التمييز واالضطهاد ضد
األقليات"(.)2
كما يشَت مفهوم األقلية يف اؼبوسوعة الدولية للعلوم االجتماعية باهنا "صباعة من األفراد الذين يتميزون عن بقية أفراد
اجملتمع عرقيا أو قوميا أو دينيا او لغويا وىم يعانون من نقص نسيب يف القوة ومن مث ىبضعون لبعض أنواع االستعباد واالضطهاد
واؼبعاملة التمييزية"(.)3
فيما جاء تعريف األقلية حسب اؼبوسوعة األمريكية باهنا "صباعات ؽبا وضع اجتماع داخل اجملتمع أقل من وضع
اعبماعات اؼبسيطرة يف اجملتمع نفسو ،وسبتلك قدراً من القوة والنفوذ وسبارس عددا أقل من اغبقوق مقارنة باعبماعات اؼبسيطرة يف

اجملتمع ،وغالبا ما وبرم أفراد األقليات من االستمتاع الكايف بامتيازات مواطٍت الدرجة األوىل"(.)4

وعند الذىاب اىل مفهوم األقليات لدى فقهاء القانون ،فقد وجدت تعريفات عدة ؼبفهوم األقليات ،من أنبها اهنا
" صباعات من الناس تتوحد فيما بينهم يف دين أو عرق أو لغة أو ثقافة معينة زبتلف عن بقية أفراد شعب الدولة اليت تقطن
فيو"(.)5
ومن خالل ما تقدم ،يتبُت ان ىناك جدالً واختالفاً كبَتين بُت الدارسُت والباحثُت واؼبهتمُت يف االتفاق على تعريف
واضح وؿبدد ؼبفهوم األقلية ،فبا شكل صعوبة يف التوصل إىل ربديد تعريف دقيق لو ،إذ ال يوجد تعريف شامل لألقلية وبظى
بالقبول عموماً ،حىت يف األوساط االكاديبية واعبامعية فإن تعريفات الباحثُت لألقليات زبتلف كثَتا يف مضامينها ومعانيها (.)6
كذلك زبتلف األقليات من حيث انتشارىا وسبركزىا اعبغرايف ،إذ توجد أقليات تًتكز يف جهة ؿبددة من الدولة وذلك
بصورتُت :إما أن تشكل ىذه األقلية غالبية سكان ىذا اإلقليم كالناطقُت بالفرنسية يف مقاطعة كيبيك الكندية ،أو ال سبثل أنبية
من حيث نسبتها العددية كالالدين ؼبنطقة الدولوميت( ،)7كما توجد أقليات موزعة على إقليم الدولة دون أن تكون ؽبا منطقة
ؿبددة فيها ،إضافة إىل تركز أقليات أخرى على حدود الدولة ،كاألؼبان يف تشيكوسلوفاكيا قبل اغبرب العاؼبية الثانية ،مع تواجد

) (1صبال الدين عطية ؿبمد ،كبو فقو جديد لألقليات ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،الطبعة االوىل ،2003 ،ص.7
) (2ؾبموعة من اؼبؤلفُت ،اؼبوسوعة العربية العاؼبية ،الرياض ،مؤسسة اعمال اؼبوسوعة للنشر والتوزيع ،اجمللد الثاين ،الطبعة الثانية ،1999 ،ص.477
) (3بودون وف بوريكوا ،اؼبعجم النقدي لعلم االجتماع ،ترصبة سليم حداد ،اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر ،بَتوت ،1986 ،ص .51-50
)(4عبد الوىاب الكيايل وآخرون :اؼبوسوعة السياسية ،دار النعمة للطباعة ،بَتوت ، 1990 ،طبعة أوىل ،ص .244
) (5حسن حنف عمر ،حق الشعوب يف تقرير اؼبصَت وقيام الدولة الفلسطينية ،دار النهضة العربية ،بَتوت ،2005 ،ص.55

) (6ويف خَتة ،تأثَت اؼبسالة الكردية على االستقرار االقليم  ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة منتوري قسنطينة ،كلية اغبقوق ،قسم العلوم السياسية ،2005 ،ص.8
)(7ىم سكان مت ضمهم إىل إيطاليا دبوجب اتفاقية فرساي بعد انتهاء اغبرب العاؼبية األوىل ،وال يشكلون حاليا سوى نسبة  %4- 3من سكان مقاطعات أديج العليا ،ترانتو
وبولزانو.
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أقليات أخرى تشارك دولة ؾباورة نفس قوميتها ،وإذا كانت من األقليات من تتواجد داخل إقليم معُت ،فهناك أقليات أخرى
ؾبزئة أو مشتتة عرب العديد من الدول ،كالباسك يف كل من إسبانيا وفرنسا(.)1
وكما سبت اإلشارة اليو انفاً ،فانو من الواضح صعوبة إهباد تعريف مرض ومتفق عليو عموماً لألقليات ،ولكن ىناك
ؾبموعة من اؼبعايَت األساسية اليت اتفق اجملتمع الدويل عليها يف تعريف األقلية ،وتشمل ىذه اؼبعايَت ؾبتمعة صبيع األقليات نوردىا
ألنبيتها (:)2
 -1أعدادها :من الواضح أن األقليات هبب أن تقل عدداً عن بقية السكان الذين يبثلون األغلبية ،ولكن قد تكون ىناك
حاالت ال سبثل فيها أي صباعو أغلبية ،ووبدث أن يكون حجم األقلية على درجو من الكرب تسمح ؽبا بتكوين خصائصها اؼبميزة.
 -2عدم هيمنتها :ال بد من أن تكون األقلية يف وضع غَت مهيمن يربر توفَت اغبماية ؽبا ،فهناك أقليات مهيمنة ال ربتاج
إىل ضباية ،بل أن ىناك بعض األقليات اؼبهيمنة تنتهك بشكل جسيم يف بعض األحيان مبادئ اؼبساواة ،فضال عن اختالفها يف
اؽبوية األثنية أو القومية :يف اللغة أو الدين ،فألقليات ظبات اثنيو أو دينيو أو لغويو ثابتة زبتلف عن ظبات أغلبيو السكان يف
الدولة ،ومن اؼبتفق عليو أن أفراد األقلية هبب أن يكونوا من مواطٍت الدولة اليت يعيشون فيها.
 -3مواقفها الفردية :ألفراد األقلية سبيالن أساسيان للتعبَت عن ىويتهم:
األول :ىو مشاركة اعبماعة رغبتها القومية يف اغبفاظ على خصائصها.
الثاني :التعبَت عن اؽبوية " ،أي فبارسة االختيار بُت االنتماء إىل األقلية من عدمو" ،فبعض األفراد قد يفضل االندماج يف
أغلبية السكان ،وىذا حق من حقوقو ،وال هبوز لألقلية أو األغلبية وضع العراقيل يف طريقهم ،والبعض اآلخر يفضل التمتع حبكم
ذايت أو تقرير اؼبصَت إذا كانت أوضاعو مهيأة لذلك" (.)3
وعند اغبديث عن األقليات اؼبوجودة يف العراق ،فكما أشرنا آنفاً يف مقدمة البحث ،سبيز العراق عن البلدان األخرى بانو
يبثل نسيجاً اجتماعياً متنوعاً ؼبا يضمو من ديانات وطوائف وأقوام ـبتلفة ،وعلى الرغم من التداعيات اليت حدثت يف ىذا البلد
بعد عام  ،2003وما تعرض لو أبناء األقليات ،حاؽبم حال باق أبناء البلد ،من أعمال إرىابية وقتل وخطف وهتجَت وؿباوالت
تفكيك النسيج اجملتمع اؼبتجانس ،اال ان ما يبتاز بو نسبة كبَتة من أبناء األقليات من أصالة االنتماء الوطٍت ،فضالً عن اغبكمة
العالية اليت يبتاز هبا معظم قادهتم ،فوتت الفرصة على األطراف اليت كانت زبطط لتمزيق وحدة النسيج اجملتمع العراق  ،وبقوا
ؿبافظُت على ىويتهم وتقاليدىم ومبادئهم ،وتشمل ىذه األقليات كل من:
 -1المسيحيون :ال توجد إحصائيات رظبية بأعدادىم اغبقيقية يف العراق ،ولكن بعض اؼبصادر قدرت أعدادىم قبل عام
 2003حبوايل  1200000نسمة ،اما اليوم فيقدر عددىم حبوايل  500000نسمة حسب اإلحصائيات اليت أوردهتا بعض

) (1ويف خَتة :مصدر سبق ذكره  ،ص16
) (2صبال الدين عطية ؿبمد ،مصدر سبق ذكره ،ص.8
) (3صالح عبد العاط  ،األقليات وحقوق االنسان يف اجملتمع العريب ،ؾبلة اغبوار اؼبتمدن ،العدد .2006/6/23 ،1590
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اؼبصادر اؼبسيحية احمللية ( ،)1وقد يكون أقل من ذلك بكثَت يف الوقت اغبايل ،ويصنف أبناء ىذه الديانة يف العراق اليوم حسب
مذاىبهم الدينية اىل اجملموعات اآلتية:
أ .أتباع الكنيسة الكاثوليكية :وىم الكلدان والسريان والروم والالتُت واألرمن.
ب .أتباع الكنيسة االرثوذكسية (اليعاقبة) :وىم السريان الغربيون واألرمن والروم.
ت .أتباع الكنيسة الشرقية اغبرة (النساطرة) :وىم السريان الشرقيون القدماء واآلثوريون.
ث .أتباع الكنيسة الربوتستانتية (الكنيسة اآلثورية اإلقبلكانية) :وىم اآلثوريون الذين أنشقوا على الكنيسة الشرقية ،وىناك
ايضاً بعض الربوتستانتيُت من السريان ،الذين ينتمون اىل كنيسة (السبتُت) أضافة اىل بروتستانتيُت ينتمون اىل طوائف متعددة (،)2
ويشكل اؼبسيحيون كبو  %3من سكان العراق (.)3

 -2الصابئة المندائيون( :)4ويعد العراق اؼبوطن الرئيس للصابئة اؼبندائيون ،الذين يعيشون على ضفاف هنري دجلة
والفرات ،ؼبا للماء والطهارة من أنبية يف حياهتم وطقوسهم الدينية والروحية ،وىم جزء من سكان العراق األوائل عرب تارىبو
اغبضاري ،وانتشرت ديانتهم إىل أماكن أخرى غَت وادي الرافدين منها أراض (فلسطُت ،الشام ومصر) ،وال تتوفر إحصائيات
دقيقة ألعداد الصابئة اؼبندائيُت اؼبوجودين حالياً يف العراق ،ولكنو على األرجح يًتاوح عددىم بُت  12-10ألف نسمة يف
العراق ،فضالً عن تواجدىم يف بلدان أخرى مثل (إيران ،سوريا ،األردن ،السويد ،أسًتاليا ،الواليات اؼبتحدة األمريكية ،كندا

وىولندا) ،وأعداد قليلة أخرى موزعة يف كل من (الدمبارك ،اؼبانيا ،انكلًتا وبعض الدول األخرى)(.)5

 -3األيزيديون :وتعد الديانة األيزيدية من الديانات القديبة جداً ،أذ ان تاريخ ظهورىا يعود اىل أكثر من ثالثة آالف
سنة ،وى إحدى الديانات اليت تتمركز يف مناطق مشال العراق ،وتنتشر بعض ؾباميعها ايضاً يف مناطق متفرقة من مشال سوريا
وشرق األناضول ،اال ان أكثر األماكن تركيزا لوجودىم ى يف منطقة الشيخان مشال مدينة اؼبوصل ،اليت سبثل مركز (اإلمارة
األيزيدية) ،فضالً عن ناحييت بعشيقة وحبزاين وقضاء سنجار ويف بعض القرى واألقضية التابعة اىل ؿبافظيت دىوك واربيل ،ومن أبرز
الشخصيات يف التاريخ األيزيدي ىو الشيخ آدي (عدي بن مسافر) والذي يعد ؾبددا ؽبذه العقيدة .

) (1ال توجد احصائيات رظبية حقيقية حول اعداد اؼبسيحيُت اؼبوجودين حاليا داخل العراق ،ولكن ىناك تقديرات ألعدادىم ،السيما من قبل اؼبؤسسات الدينية اؼبسيحية ،ومنها ما
أورد ه بطريريك الكلدان يف العراق والعامل لويس ساكو حول تواجد ما يقارب  500000مسيح
.http://www.alsumaria.tv/news

يف العراق ،ينظر :ساكو يعلن عدد اؼبسيحيُت يف العراق،

) (2اطياف العراق مصدر ثراءه الوطٍت ،إصدارات وزارة حقوق اإلنسان :دائرة رصد األداء وضباية اغبقوق قسم حقوق األقليات ،العراق ،2011 ،ص.5
(3)Shak Hanish, The Islamic State Effect on Minorities in Iraq, Review of Arts and Humanities, June 2015, Vol. 4,
No. 1, pp. 7-11.
) (4للمزيد من التفاصيل ينظر :رشيد اػبيون ،االديان واؼبذاىب بالعراق ،منشورات اعبمل ،القاىرة ،الطبعة الثانية.2007 ،
وينظر ايضا :الليدي در اوور ،الصابئة اؼبندائيون ،ترصبة نعيم بدوي غضبان الروم  ،دار اؼبدى للثقافة والنشر ،بغداد ،الطبعة االوىل.2006 ،
) (5اطياف العراق مصدر ثراءه الوطٍت ،مصدر سبق ذكره ،ص.13
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ولأليزيدية اثنان من الكتب اؼبهمة ،أحدنبا يسمى (كتاب اعبلوة) والثاين يسمى (مصحف رش) ،والكتاب األول يتألف
من طبسمائة كلمة فقط ،ووبتوي على قصة خلق الكون واؼبالئكة السبع ،والثاين أكثر من ذلك بقليل ،ويوضح احملرمات والنواى
اليت فرضتها الديانة األيزيدية(.)1
ال توجد إحصائية رظبية حول عدد األيزيديُت القاطنُت يف العراق ولكن مديرية شؤون األيزيدية يف إقليم كردستان العراق
قدرت عددىم حبوايل  550ألف نسمة ،يقطن ما يقارب من  280ألف منهم يف سنجار و 180ألف يف الشيخان وتلكيف
وبعشيقة و 60ألف يف ؿبافظة دىوك ،كما ان حوايل  65ألف منهم ىاجروا خارج العراق ،السيما اىل (اؼبانيا ،السويد والواليات
اؼبتحدة االمريكية) (.)2
 -4التركمان ( :)3يعد الًتكمان أحد مكونات اجملتمع العراق األصيل وثالث قومية يف العراق من حيث العدد بعد العرب
واألكراد ،وتعد مدينة كركوك ( 240كم مشال العاصمة بغداد) مركز تواجد الًتكمان يف العراق ،كما ينتشر الًتكمان من الشمال
الغريب اىل اعبنوب الشرق للعراق أي من (مدينة تلعفر مشال مدينة اؼبوصل اىل بدرة وجصان) يف اعبنوب مروراً بعدد من اؼبدن

العراقية (كركوك ،اربيل ،دياىل وخاصة قضاء خانقُت ،بغداد ،اغبلة ،الكوت ،طوز خورماتو وصالح الدين) (.)4

 -5الشبك :ىناك اختالف يف اآلراء بُت الباحثُت واؼبختصُت يف شؤون األقليات ،حول أصل الشبك:
الرأي األول :ويذىب ىذا الرأي اىل ان الشباك ى احدى العشائر الكردية اؼبتوطنة يف العراق منذ زمن غَت ؿبدد ،وىذا
الرأي ليس لو سند او دليل يدعمو ،بدليل ان من بُت الشبك عشائر تركمانية وعربية وأخرى فارسية.
الرأي الثاني :ان يكون الشبك من األتراك الذين نزحوا اىل العراق يف عهد السلطان طغرل بك السلجوق  ،وىذا
االحتمال ايضاً ال هبد سنداً او دليالً علمياً ،ألن األتراك النازحُت يف ذلك الوقت يتكلمون اللغة اآلذرية ،وىذه اللغة ى اليت
يستعملها الًتكمان يف مناطق كركوك وطوز خورماتو ،وى يف كل األحوال زبتلف عن لغة الشبك اؼبتداولة بينهم.
أما الرأي الثالث :ان يكون الشبك من عشائر (القره قوينلو) ( )5او (االق قوينلو) ،وىذا الرأي ضعيف ايضاً وال يستند
على أرضية ثابتة ،فهذه العشائر تركمانية األصل وكانت تلتزم باؼبذىب اعبعفري وتتكلم اللغة الًتكمانية اآلذرية ،ومل يكن اجملتمع
الشبك يتحدث ىذه اللغة.
في حين يذهب الرأي الرابع :ان يكون الشبك من األتراك الذين جاء هبم السلطان مراد الرابع سنة  1047م فأسكنهم
مشال العراق ،وىذا االحتمال كذلك ال يبكن الركون اليو ،وذلك لوجود الشبك قبل ىذا التاريخ.

) (1اؼبصدر نفسو ،ص.19
) (2قولو خديدا سنجاري ،تقرير عن األقليات يف العراق لعام  ،2014إصدارات اؼبفوضية العليا غبقوق االنسان يف العراق ،بغداد ،2015 ،ص.3
) (3للمزيد من التفاصيل حول الًتكمان ينظر :ارشد اؽبرمزي ،الًتكمان والوطن العراق  ،مؤسسة وقف كركوك ،العراق ،الطبعة االوىل.2003 ،
) (4اطياف العراق مصدر ثراءه الوطٍت ،مصدر سبق ذكره  ،ص.23
)( (5القرة قوينلو) دولة تركمانية حكمت العراق من  1486-1508م ،يف حُت حكمت دولة (االق قوينلو) من  1410 – 1468م.
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اما الرأي الخامس :فيذىب اىل ان الشبك ىم باألصل اتراك جاءوا اىل العراق مع عقيدهتم ومذىبهم يف عهد الصفويُت
(حكمت األسرة الصفوية أيران من  1750 -1500م) ،وىذا االحتمال غَت منطق وغَت مقبول الن الشبك موجودين قبل
العهد الصفوي (.)1
فضال عن ذلك ،فان ىناك بعض اؼبصادر تشَت اىل ان الشبك ىم باألصل ينتمون اىل قبائل كردية ،فيما تشَت بعض
اؼبصادر األخرى اىل اهنم يرجعون اىل أصول عربية ،لكن اؼبتفق عليهم ان الشبك ىم من اؼبسلمُت الذين يقطنون مناطق يف مشال
العراق وينتم بعضهم اىل قبائل عربية والبعض اآلخر اىل قبائل كردية ،وليس ىناك إحصائيات رظبية حول عددىم اغبقيق ولكن
بعض التقديرات تشَت اىل ان عددىم اغبايل يبلغ ما يقارب  400ألف نسمة.
 -6الكورد الفيليون( :)2ويشكلون أحد اىم مكونات القومية الكردية اعبوىرية واألساسية ،وقد تضاربت آراء الباحثُت
واألكاديبيُت حول ربديد ىويتهم وربديد أصل تسميتهم ب (الفيليُت) ،فاؼبستشرق الروس فالدمَت منيورسك والباحث جون
مالكوم ،والباحث الكردي أظباعيل قمندر ،يعتقدون بأن البدايات األوىل لظهور اللفظة ى للتميز بُت (امارة اللر) الصغَتة
وحكامها اللذين يعدون أنفسهم (اللر) اغبقيق والفعل (الفيل ).
وىناك آراء أخرى تذىب اىل غَت ذلك ،منها رأي الباحث قبم سلمان مهدي الذي يرجع أصل ىذا اؼبصطلح إىل انو
مشتق من أسم اؼبلك االيالم (بيل ) الذي أسس ساللة بأظبو يف دولتو (ايالم) حوايل  760ق .م ،وأن أسم (بيل ) ربول مع
مرور الزمن إىل الفيل من خالل ربول حرف الباء إىل فاء (.)3
ويعد الفيليون أقلية هبوية مركبة من عناصر متعددة ،اذ اهنم وعلى الرغم من اؼبقومات األثنية اليت ذبمعهم بالكرد ،اال اهنم
يتميزون عنهم باالنتماء للمذىب الشيع  ،اذ انو ومن اؼبتعارف عليو ان معظم الكرد ىم على اؼبذىب السٍت (الشافع ) ،فضال
عن سبيز ؽبجتهم اللورية الفيلية والبختيارية عن بقية اللهجات الكوردية (السورانية والبهديانية والزازاكية).
فضال عن القوميات الرئيسة اآلنفة الذكر فان ىناك بعض األقليات القليلة العدد واؼبنتشرة يف أكباء متفرقة من العراق مثل
البهائيُت والكاكائيُت وذوي البشرة السوداء (.)4

) (1زىَت كاظم عبود :الشبك يف العراق  ،حبزاين نت للثقافة والنشر ،بغداد ،الطبعة الثالثة ،2008 ،ص.10
) (2زك جعفر الفيل العلوي :تاريخ ال ُكرد الفيلييون وآفاق اؼبستقبل دراسة يف اعبذور التارىبية واعبغرافية ومراحل النضال  ،الطبعة االوىل .2009 ،
) (3اطياف العراق مصدر ثراءه الوطٍت :مصدر سبق ذكره ،ص.26
) (4للمزيد حول األقليات ينظر :سعد سلوم ،مائة وىم عن األقليات يف العراق ،مؤسسة مسارات للدراسات ،بغداد.2015 ،
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ىذا وتوضح اػبريطة رقم ( )1توزيع األقليات يف العراق
ثانيا :الدولة العراقية في مواجهة أهداف األقليات:
ىناك أنواع من السياسيات اليت اتبعتها اعبماعات اؼبسيطرة ،سواء كانت حكومة او أكثرية ،بصورة عامة يف مواجهة
أىداف األقليات وسباشت مع ىذه األىداف احياناً وتعارضت معها يف أحيان أخرى ،وسوف نستعرضها مع األخذ بنظر االعتبار
ما يبكن تطبيقو على اغبالة العراقية وىذ السياسات يبكن ان تتمثل يف بعض اإلجراءات اؼبتعلقة ،وى (:)1

 -1المتصاص :من اؼبمكن ان تكون أحد حلول مشكلة األقليات ىو التخلص من شعور األقلية باهنا (أقلية) داخل
ؾبتمع معُت ،ويعد ىذا اغبل ىدفاً منشوداً لدى األقليات ذاهتا ،اال ان سبيل األقلية اىل ربقيقو ىبتلف اختالفا بيناً يف اغلب

) (1ظبَتة ؾبر ،اؼبدخل لدراسة األقليات ،مكتبة االقبلو اؼبصرية ،القاىرة ،الطبعة االوىل ،1982 ،ص.54
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األحيان عن وسيلة ربقيقو لدى األكثرية ،فاعبماعات اؼبسيطرة تتبٌت يف الغالب أيديولوجية عنصرية متطرفة ،حىت اهنا ترفض منح
األقليات حق فبارسة ديانتها اػباصة او التحدث بلغتها اػباصة او إتباع ديانتها اػباصة.
فمثال يف العراق ،واحدة من أكثر القضايا إغباحاً واليت تواجو األقليات ،تًتكز يف عدم وجود سبثيل سياس حقيق ؽبا يف
النظام السياس العراق  ،فاغبكومات اؼبتعاقبة ال تعمل على توفَت التمثيل السياس العادل لألقليات بشكل عام ،وذلك لغرض
تقليل اؼبخاوف واؽبواجس الكثَتة اليت تراودىم.
وبدال من ذلك ،فإن اغبكومات تعاملهم معاملة األقليات الدينية او القومية او اؼبذىبية على األغلب ،ونتيجة لذلك،
أضطر عدد منهم يف االندماج مع األقليات الكبَتة يف اجملتمع ،وعلى سبيل اؼبثال اضطر الفيليُت والشبك لالرباد مع األكراد بعد
عام  ،2003فضالً عن ذلك فان األيزيديُت أجربوا او اضطروا على قبول معاملتهم كعرب قبل عام  ،2003وواجهوا يف وقت
الحق مستويات مكثفة من العنف بسبب تسييس ىويتهم من قبل اغبكومات اؼبتعاقبة (.)1

فلم يكن ألبناء األقليات سبثيالً سياسياً عادالً خالل اغبكومات اليت تعاقبت على حكم العراق سابقاً ،السيما قبل عام
 ،2003فالطائفة اؼبسيحية مثالً كانت تعيش يف شبو عزلة سياسية نتيجة انشغاؽبم بأمورىم العقائدية ،اذ اهنم مل يكونوا قد بلوروا
وجوداً سياسياً فبيزاً ،وامبا كانوا أقلية دينية تعيش ضمن إطار اجملتمع ،وتعيش يف ىامش التسامح اؼبمنوح ؽبا من مراكز القوة يف
اجملتمع ،كذلك بقية اؼبكونات الدينية والقومية اليت مل تكن ربظى بتمثيل واضح نوعاً ما ،ألسباب عدة يف مقدمتها عدم فسح
اجملال ؽبم لك يأخذوا دورىم كمكونات أصيلة سانبت يف بناء حضارة وادي الرافدين ،مع العلم إهنم يبتلكون الكثَت من الطاقات
والكفاءات اؼبرموقة يف اجملتمع (.)2
بدأت ىذه اغبقوق ،اليت أكد عليها دستور العراق لسنة  ،1925بالتالش منذ ستينيات القرن اؼباض  ،فوضعت وزارة
الداخلية يدىا على مقر احملفل الروحاين ومركز نشاطاهتم يف بغداد سنة  ،1965وأصدر ؾبلس قيادة الثورة اؼبنحل قانون ()105
لسنة  1970والذي حرم النشاط البهائ وحل مؤسساهتم وصادر اؼبمتلكات والكتب واألموال ،وأصدرت ؿبكمة الثورة سنة
 1974أحكام قضائية ـبتلفة وصلت اىل حد اإلعدام على ؾبموعة من النساء والرجال البهائيُت ،ومن مث صدر قرار مديرية
األحوال اؼبدنية اؼبرقم ( )358سنة  1975القاض بتجميد قيود البهائيُت يف سجالت األحوال اؼبدنية(.)3
 -2التمدد او الجمعية :على الرغم فبا سبق قولو ،قبد ان بعض األقليات ال ترغب يف وقوع عملية إمتصاص ؽبا ،حىت ال
تفقد جزءاً كبَتاً من شخصيتها او خصوصيتها اؼبستقلة ،وقد تكون ىذه الرغبة من جانب واحد او قد تكون من كال اعبانبُت
(االكثرية واألقلية) ،حبيث تتماشى ىذه الرغبة مع أىداف التمدد الثقايف لدى األقليات واستعداد جزء من اعبماعة اؼبسيطرة

(1) Iraq: The Situation of Ethnic and Religious Minorities, Briefing paper-IQ Meeting, European Parliament, 20
June 2013, UNPO Unrepresented Nations and Peoples Organization, Brussels ,p2.
) (2اطياف العراق مصدر ثراءه الوطٍت ،مصدر سبق ذكره ،ص.3
) (3قولو خديدا سنجاري ،مصدر سبق ذكره ،ص.11
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السماح دبثل ىذا التنوع الثقايف ،ولكن يف حدود تتناسب مع الوحدة واألمن القوميُت للبالد ،ويكون مثل ىذا االستعداد يف
األغلب ،رد فعل فوري ألسلوب االمتصاص الكامل (.)1
وأبرز مثال على ذلك ما حصل لأليزيديُت قبل عام  2003حيث يشَت عضو ؾبلس النواب العراق عن اؼبكون األيزيدي
أمُت فرحان ججو " ،بان اغبكومة العراقية كانت سبارس سياسة الكيل دبكيالُت مع أبناء طائفتو ،فعلى الرغم من ان الرئيس العراق
السابق ويف تصروبات إعالمية متكررة لطاؼبا أشاد بشجاعة وإخالص ووطنية أبناء الطائفة االيزيدية ،ال سيما أثناء اغبرب العراقية
اإليرانية ،فضالً عن االستعانة بعدد ؿبدود من أبناء اؼبكون اؼبوثوق بوالئهم ليكونوا ضمن ضباية الرئيس السابق الشخصية ،اال ان
وثائق ومستندات مت العثور عليها بعد عام  2003يف مقر اؼبخابرات العراقية يف اؼبوصل تدعو بشكل صريح اىل تدمَت قرى أيزيدية،
وهتجَت سكاهنا وتزوهبهم من قوميات أخرى باإلكراه يف ؿباولة لصهرىم وإلغاء ىويتهم"(.)2
 -3الحماية القانونية لألقليات :ويقًتب من أسلوب النموذج اعبمع ( ،)3فالدستور يف اجملتمعات التعددية ينبغ عليو
ان يتضمن مواد وفقرات تذىب اىل توفَت ضباية قانونية ألفراد األقليات كافة ،وان ال تقتصر مهامو بتنظيم السلطة كما يف الدساتَت
التقليدية ،بل فضال عن ذلك ينبغ عليو إهباد وخلق مؤسسات وروابط عامة مشًتكة بُت اجملتمعات التعددية (.)4
ويعًتف الدستور العراق الدائم والذي مت التصويت عليو باستفتاء شعيب رظب عام " ،2005بأن العراق بلد متعدد
القوميات واألديان والطوائف" ،مع اثنُت من اللغات الرظبية :العربية والكردية ،كما أن ىناك فرات أخرى تنص على ضرورة توفَت
ضباية اغبقوق اللغوية للقوميات األخرى مثل الًتكمان والسريان ،وعالوة على ذلك ،فإن الدستور يكرس مبدأ عدم التمييز واؼبساواة
بُت صبيع اؼبكونات يف العراق ،ويضمن اغبقوق اإلدارية والسياسية والثقافية والتعليمية عبميع مكونات اجملتمع العراق (.)5
ان القانون االنتخايب الذي أجريت وفقو انتخابات ؾبلس النواب العراق لعام  2014يضمن شبانية مقاعد (كوتا) يف
اجمللس اؼبكون من  328عضوا من النواب ؼبمثل األقليات ،وىذه اؼبقاعد موزعة كالتايل :طبسة للمسيحيُت تتوزع يف كل من
ؿبافظات (بغداد ،نينوى ،كركوك ،أربيل ودىوك) ،مقعد واحد لأليزيديُت ،مقعد واحد ـبصص للصابئة اؼبندائيُت ،ومقعد واحد
للشبك ،ومن خالل حسبة بسيطة لعدد اؼبقاعد مقارنة مع أعداد األقليات اؼبنتشرة على ؾبمل األراض العراقية ،فان ىذه اؼبقاعد
ال تعد كافية إلعطاء األقليات سبثيال كافيا يف النظام السياس العراق (.)6
كما تضمن الدستور العراق العديد من البنود اليت تبُت االسس السليمة للحكم الديبقراط وحقوق االنسان واغبريات
وضمان حقوق مكونات وطوائف الشعب العراق كافة ،اذ ان ىذا الدستور قدم رؤية واقعية إلنصاف األقليات واالعًتاف هبا
كمكونات اصيلة ،كما انو تضمن بعض الفقرات اليت تساوي بُت العراقيُت يف اغبقوق والواجبات ،كما جاء يف نص اؼبادة ()2
) (1ظبَتة ؾبر ،مصدر سبق ذكره  ،ص.59-58
) (2برييت تانيجا ،صهر ونزوح واستئصال ،صباعات األقليات يف العراق منذ عام  ،2003ترصبة عبد االلو النعيم  ،إصدارات صباعة حقوق األقليات الدينية .لندن ،ص.41
) (3ظبَتة ؾبر ،مصدر سبق ذكره  ،ص.64
) (4يوسف كوران ،التنظيم الدستوري للمجتمعات التعددية يف الدول الديبقراطية ،مركز كردستان للدراسات االسًتاتيجية  ،أربيل ،2010 ،ص.55
(5) Iraq: The Situation of Ethnic and Religious Minorities, Ibid, p2.
(6) From Crisis to Catastrophe: the situation of minorities in Iraq, Minority Rights Group International and
Ceasefire Centre for Civilian Rights, October 2014, p22.
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ثانياً من الباب االول (اؼببادئ االساسية) ،واليت نصت على ضرورة ان (يضمن الدستور اغبفاظ على اؽبوية اإلسالمية لغالبية
الشعب العراق  ،كما يضمن كامل اغبقوق الدينية عبميع األفراد يف حرية العقيدة واؼبمارسة الدينية ،كاؼبسيحيُت واأليزيديُت والصابئة
اؼبندائيُت).
كما نصت اؼبادة (  ) 14من الباب الثاين اغبقوق واغبريات بان (العراقيون متساوون امام القانون دون سبييز بسبب اعبنس
او العرق او القومية او األصل او اللون او الدين او اؼبذىب او اؼبعتقد او الراي او الوضع االقتصادي او االجتماع ) ،كذلك يف
نص اؼبادة (  ) 41من الباب نفسو (العراقيون أحرار يف االلتزام بأحواؽبم الشخصية حسب دياناهتم او مذاىبهم او معتقداهتم او
اختياراهتم ) اما اؼبادة (  ) 43فقد نصت الفقرة اوال منها على (ان أتباع كل دين او مذىب أحرار يف فبارسة الشعائر الدينية
وإدارة األوقاف وشؤوهنا ومؤسساهتا الدينية) ،والفقرة ثانيا من اؼبادة نفسها بان (تكفل الدولة حرية العبادة وضباية أماكنها) ،فضالً
عن غَتىا من اؼبواد اليت تشَت اىل نفس اإلطار(.)1

باإلضافة اىل ذلك فان ىناك عدة قوانُت وتشريعات زبص األقليات مثل قانون العقوبات رقم ( )111لسنة 1969
وتعديالتو (اؼبادة  372منو) ،اذ جاء فيها (يعاقب باغببس مدة ال تزيد على ثالث سنوات او بغرامة ال تزيد على ثالشبائة دينار)
كل من قام باألفعال التالية (:)2
أ .أي شخص يهاجم عقيدة ذات أقلية دينية أو يصب جام غضبو على اؼبمارسات الدينية.
ب .أي شخص يعطل عمداً احتفال ديٍت ،مهرجان أو اجتماع ألقلية دينية أو الذي يبنع عن عمد أو يعرقل أداء ىذه
الشعَتة.
ج .أي شخص وبطم ويدمر ويشوه أو يدنس اؼبباين اؼبخصصة لالحتفاالت من أقلية دينية أو رمزا أو أي ش ء مقدس
لذلك.
د .أي شخص يهُت علنا رمزا أو شخصاً من األقليات الدينية.
ومن الواضح ىنا بأن ىذا النص يوفر ضباية واسعة لألقليات يف ؿباولة للحد من نطاق اؽبجمات اليت تشن ضدىم ،ووباكم
ويعاقب كل من يتجرأ على ذلك ،ولكن ىناك العديد من اؼبالحظات اليت أوردىا بعض اؼبختصون حول ىذا القانون ،ومن أنبها
ما يتعلق بالغرامة اؼبالية اؼبفروضة على مرتكيب ىذه اعبرائم ،واليت تعد منخفضة جداً ،وأهنا ووفق ىذا اؼببلغ ال تعمل على ردع
مرتكيب العنف ضد األقليات على األرجح ،وؼبعاعبة ىذه اإلشكالية فقد أوصت العديد من اؼبنظمات الدولية على رفع ىذه الغرامة
إىل حد كبَت ،وىو الذي من شأنو أن يدين حبزم أكرب ىذه االنتهاكات ،والتأكيد على مدى جديتها يف ؾبتمع متعدد األعراق (.)3

) (1دستور العراق الدائم لعام .2005
) (2اطياف العراق مصدر ثراءه الوطٍت ،مصدر سبق ذكره  ،ص.2
(3)Preti Taneja, Iraq’s Minorities: Participation in Public Life, Minority Rights Group International 2011, Iraqi
Minority Council,2011, p12.
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-4نقل السكان :تبنت صباعات األكثرية يف بعض األحيان أسلوب نقل السكان كمحاولة لتقليل او اغبد من مشاكل
األقليات ،ويتماشى ىذا االجراء مع ىدف االنفصال لدى بعض األقليات امالً يف زبفيف حدة التوتر عن طريق االنفصال
اؼبادي ،ويبكن ان يتم نقل السكان أحياناً بطريقة سلمية مع إعطاء بعض االىتمام غبقوق أفراد صباعة األقلية ورغباهتم وربسُت
أوضاعهم ،ولكن اغبالة األكثر شيوعاً وانتشارا ى إتباع سياسة سبييز كامل هتدف اىل إهباد حل للمشكلة عن طريق طرد أفراد

صباعة األقلية خارج البالد (.)1

ان التطهَت العرق وعمليات تبادل السكان وإخراجهم من مواطنهم كانت من النتاجات الطبيعية لبعض مباذج الدول
القومية ذات السيادة ( ،)2واألمثلة على ذلك كثَتة ،منها ما حصل للفيليُت يف العراق بعد تغيَت نظام اغبكم يف إيران عام ،1979
وؾب ء حكومة ذات صبغة إسالمية وأيدلوجية مناقضة لنظام اغبكم القوم الذي كان موجوداً يف العراق ،األمر الذي أدى اىل
اندالع حرب طاحنة بُت الطرفُت بدأت عام  1980استمرت لثمان سنوات.
وعلى أثر اندالع اغبرب بُت العراق وإيران ،فضالً عن توجيو االهتام لشخص من أصول فيلية يدعى ظبَت غالم ،دبحاولة
اغتيال طارق عزيز أحد قادة النظام العراق قبل  ،2003فبا أدى اىل ازباذ اغبكومة العراقية آنذاك قراراً بتهجَت نسبة كبَتة من
أبناء اؼبكون الفيل اىل إيران ،فضالً عن إسقاط اعبنسية العراقية عنهم ومصادرة أمواؽبم اؼبنقولة وغَت اؼبنقولة من دون تعويض،
وإتالف الوثائق الثبوتية الرظبية اػباصة هبم ،وطردىم من بعض الوظائف اغبكومية ،واعتقال البعض منهم ،حبجة تبعيتهم إليران
(.)3
 -5اإلخضاع الدائم :هتدف السياسات السابقة اىل التعاون مع األقليات داخل اجملتمع او إقصائهم عنو ،وعلى الرغم
من ذلك فقد ال ترغب اعبماعات اؼبسيطرة يف الغالب لكال النتيجتُت ،فه تريد صباعات األقلية حوؽبا ،ولكنها تريد يف الوقت
نفسو ان ربتفظ هبم يف مكانتهم خاضعُت مستقلُت ،وقد تقدم اعبماعة اؼبسيطرة بعض الوعود لتحقيق اؼبساواة يف النهاية ،ولكنها
تظل ؾبرد وعود ال تتحقق على أرض الواقع يف معظم االحوال (.)4
وعلى الرغم من ان مواد الدستور العراق الدائم لعام  2005تنص بشكل واضح على توفَت وضباية اغبقوق السياسية
والدينية والثقافية لألقليات الدينية مثل اؼبسيحيُت والصابئة اؼبندائيُت واأليزيديُت كما جاء يف اؼبادة ( )2من الدستور ،او األقليات
األثنية مثل الًتكمان والسريان كما نصت عليو اؼبادة ( ،)4أو األرمن والكلدو آشوريُت يف اؼبادة ( ،)121حيث وفر الدستور
االعًتاف الكامل حبقوق ىذه األقليات للتعلم بلغاهتم اػباصة هبم يف اؼبدارس اغبكومية العامة واألىلية اػباصة ،ومراعاة مناسكهم
وعباداهتم وفبارسة عقائدىم والتمتع حبقوقهم االدارية والسياسية.

) (1ظبَتة ؾبر ،مصدر سبق ذكره  ،ص.68
) (2يوسف كوران ،مصدر سبق ذكره  ،ص43
) (3فريدة جاسم دارة ،الكورد الفيليون  :شقاء اؽبوية اؼبركبة وجراح الذاكرة اعبماعية  ،فصل من كتاب األقليات يف العراق :الذاكرة ،اؽبوية ،التحديات ( ،ؾبموعة مؤلفُت ،إصدارات
مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واالعالمية)  ،بَتوت ،الطبعة االوىل  ،2013 ،ص.148
) (4ظبَتة ؾبر ،مصدر سبق ذكره ،ص.73-72
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اال ان األقليات لديها خشية من ضعف قدرهتا على نيل الوظائف اغبكومية يف مؤسسات الدولة اؼبختلفة ،فضالً عن
الوصول اىل التمثيل العادل يف اؼبؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،فضالً عن اػبوف من اغبصول على حصة عادلة من
موارد الدولة بشكل عام.
اذ تنص اؼبادة ( )47من الدستور على زبصيص مقعد واحد يف الربؼبان لكل  100ألف شخص وىو ما يؤدي اىل
ضعف يف سبثيل األقليات يف السلطة التشريعية ،وذلك الن مكونات عراقية مهمة وأساسية مثل الًتكمان ،الذين يبثلون القومية
الثالثة يف العراق ،والكلدو آشوريُت يبكن ان يصبحوا أقلية يف اؼبناطق اليت تسيطر عليها صباعات أخرى غَت صباعتهم ،وبالتايل
ىناك ـباوف حول عدالة سبثيلهم يف حكومة إقليم كردستان العراق ،او يف حكومات األقاليم اليت يبكن ان تتشكل يف اؼبستقبل
وفق الدستور ،حيث اهنا يبكن ان تتحول اىل أقليات مقهورة ومسلوبة اغبقوق ،على الرغم من ان وضع األقليات اؼبستقبل يتوقف
بشكل كبَت على تفسَت اؼبادة ( )121من الدستور العراق ( ،)1واليت تتطلب إصدار قانون من قبل السلطة التشريعية لغرض تفسَت
اؼبادة اآلنفة الذكر ،حيث ان اؼبادة اؼبذكورة يف صياغتها اغبالية ال سبنح سوى القليل من اغبقوق لألقليات ،وى ال تزيد عن
إعالن حسن النوايا ليس إال (.)2
وال يزال الوضع بالنسبة للبهائيُت يف العراق يبدو صعباً نوعا ما ،اذ ان الكثَت من األغلبية اؼبسلمُت يعدون البهائيُت من
اؼبرتدين ،وقبل عام  ،2003كانت الديانة البهائية ؿبظورة حسب القانون رقم  105لسنة  ،1970ومل يتم إلغاء ىذا القانون اىل
وقتنا اغباضر ،فضالً عن ذلك فان الكثَت من البهائيون ولدوا يف السنوات ال  30اؼباضية وال يبتلكون أي أوراق ثبوتية وليس
لديهم جنسية او اية وثائق أخرى ،دبا يف ذلك جوازات السفر (.)3

ال سيما يف ظل استمرار العمل دبادة قانونية بالرقم ( )358واليت صدرت عام  ،1975زبص ذبميد اغبرية اؼبدنية البهائية
ومنع البهائيُت من اغبصول على بطاقات ىوية وطنية ،اليت من دوهنا ال يبكن للمواطنُت السفر او بيع وشراء اؼبمتلكات أو
االلبراط يف اؼبدرسة.
وبفعل استمرار سريان اؼبواد القانونية أعاله اىل يومنا ىذا ،واليت أثرت بشكل او باخر على واقع وحياة ىذه األقلية الدينية،
حىت ان الكثَت من أبناء ىذه الطائفة اشتكى من الظلم الذي واإلجحاف الذي يتعرضون لو ،فبا أدى هبم اىل االنكفاء على
أنفسهم وفبارسة عباداهتم وطقوسهم واحتفاالهتم الدينية يف منازؽبم ،وان الكثَت منهم قد غادر العراق بسبب ىذه اإلجراءات (،)4

) (1ينظر اؼبادة  121من الدستور العراق الدائم لعام .2005
) (2فاحل عبد اعببار ،دستور العراق :العالقات االثنية والدينية  ،ترصبة ،سعيد عبد اؼبسيح شحاتة ،إصدارات صباعة اغبقوق واألقليات ،لندن.2005 ،
(3)Preti Taneja, Iraq’s Minorities: Participation in Public Life, Minority Rights Group International 2011, Iraqi
Minority Council,2011, p8.
(4)Preti Taneja, Assimilation, Exodus, Eradication: Iraq’s minority communities since 2003, Minority Rights
Group International, 2007, p25.
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كما ان ىناك موضوع مهم آخر تتعرض فيو األقليات اىل التهميش ،وىو ما يتعلق دبسألة اؼبشاركة السياسية اليت تعد ى األخرى
من اؼبسائل اليت تعاين فيها األقليات من اإلقصاء والتهميش (.)1
 -6اإلبادة او اإلفناء :قد يصبح الصراع يف اجملتمعات اإلنسانية ،اليت تضم خليطاً من الطوائف والقوميات واؼبكونات،
بعض األحيان قاسياً متطرفاً اىل اغبد الذي يصبح فيو تدمَت الكيان اؼبادي إلحداىا بواسطة األخرى ىدفاً معقوالً ونتيجة منطقية

ؽبذا الصراع (.)2

اذ رباول بعض اغبكومات فرض سيطرهتا الوطنية على اؼبناطق اػباضعة تقليدياً لسيطرة ونفوذ بعض األقليات ،واحياناً
يبكن ان يصل األمر اىل أشكال متقدمة من العنف ،مثل طرد األقليات من إقليم معُت أو نقل السكان من منطقة إىل أخرى
للتأكد من أهنم ال يشكلون هتديداً حقيقياً للنظام.
ويف أحيان أخرى يبكن ان يصل اىل أشكال أخرى متطرفة من التطهَت العرق  ،واليت يبكن ان تصل اىل مستوى العمل
على جعل منطقة متجانسة عرقياً ،باستخدام أي شكل من أشكال القوة أو الًتىيب إلزالة األشخاص من منطقة معينة ،يف بعض
األحيان تشرد األقليات عن طريق اؽبجمات اليت ترعاىا الدولة ،كما ىو اغبال يف النقل القسري لألكراد من قبل اغبكومة العراقية
يف تسعينيات القرن اؼباض .
أحيانا يكون النزوح بسبب النزاعات بُت األقليات الذين يطالبون باغبكم الذايت والقوات اغبكومية ،كما ىو اغبال يف
سَتيالنكا (.)3
وبدا ذلك واضحاً عندما أعلن تنظيم (داعش) دولتو اؼبزعومة يف العراق وسوريا ،وذلك بعد سبكنو من السيطرة اؼبسلحة
على أراض شاسعة من كال البلدين عام  ،2014اذ أصدرت قيادات ىذه اؼبنظمة اإلرىابية عدداً من األحكام الدينية والفتاوى
اؼبتشددة اليت تنتهك بشدة حقوق ـبتلف األقليات ،وربديداً اؼبنتمُت اىل مكونات (اؼبسيحيُت ،الشبك ،األيزيديُت والًتكمان).
وعلى إثر ذلك بدأ ربرك ؿبموم من قبل القائمُت على اؼبنظمة اإلرىابية لتغيَت خريطة انتشار األقليات يف العراق وفصل
آخر من التهميش واإلقصاء ؽبا عن طريق هتجَتىا وسيب ؾبموعات غَت قليلة من النساء واألطفال ،ال سيما اؼبنتمُت منهم اىل
اؼبكون األيزيدي ،وبالتايل فان سيطرة (داعش) على حوايل أكثر من  ٪70من مناطق األقليات غَتت اػبريطة السياسية واعبغرافية
لألقليات يف العراق ،وأفرزت نتائج سلبية من الصعب إعادة تصحيحها ،اذ ان عدد كبَت من مكونات األقليات فقدوا أرواحهم
ومساكنهم وتعرضوا ألنواع ـبتلفة من العنف ،األمر الذي يتطلب جهوداً كبَتة من قبل ـبتلف األطراف احمللية او الدولية لغرض

) (1نص إعالن األمم اؼبتحدة بشأن حقوق األشخاص اؼبنتمُت إىل أقليات قومية أو أثنية وإىل أقليات دينية ولغوية اعتمدتو اعبمعية العامة يف قرارىا  135/37اؼبؤرخ يف  18كانون
األول/ديسمرب  ،1992إصدارات األمم اؼبتحدة.
) (2ظبَتة ؾبر ،مصدر سبق ذكره ،ص.73
(3) Elizabeth Ferris, Senior Fellow &CO-Director and Kimberly Stoltz, Research Assistant the Brookings
Institution – University Of ern Project on International Displacement Minorities, Displacement and Iraq 's Future,
December 2008, p1.
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ذباوز اإلفرازات السلبية لألزمة ،والعمل مع ـبتلف األطراف الرظبية والشعبية لوضع برامج لتشجيعهم للعودة إىل مناطقهم مع توفَت
أشكال ـبتلفة من اغبماية وبرامج التنمية ،وإقامة الثقة واؼبصاغبة بُت ـبتلف مكونات اجملتمع العراق (.)1
ان أساليب اعبماعات اؼبسيطرة الستة اآلنفة الذكر ال تعد بطبيعة اغبال الوحيدة ،فقد سبارس األغلبية أنواعاً أخرى كثَتة،
يبثل بعضها خططاً واعية طويلة األجل وبعضها اآلخر دبجاالت خاصة معينة ،كما ان بعضها اآلخر يعد نتاجاً لسياسات أخرى
ردبا تكون غَت مقصودة ،أحياناً تأخذ شكالً رظبياً من جانب األكثرية ،ولكنها يف صباعات أخرى تكون ؾبرد ردود أفعال يومية
لدى أفراد اعبماعات اؼبسيطرة ،لذلك فان كثَتاً من ىذه األساليب تًتاوح عند التطبيق ما بُت القبول التام لوجود األقلية اىل
التسامح إىل اإلبادة وحسب الظروف.
الخاتمة :
من خالل ما تقدم نرى ان البديل أمام اغبكومة اؼبركزية ى اما العودة للنموذج السابق واؼبتمثل يف تركز اغبكم والسلطة يف
بغداد بيد حاكم دكتاتوري متسلط قادر على قمع األطراف باستخدام القوة ،وىذا البديل صعب التحقق يف الوقت اغبايل وأثبت
عدم قباحو خالل اؼبراحل السابقة ،او اللجوء اىل تطبيق اػبيار الثاين ،من خالل منح وسبكُت األطراف اليت يتألف منها اجملتمع
اؼبزيد من السلطة واغبرية ،وسبكينها من إدارة شؤوهنا ،وىذا البديل يبكن تطبيقو واستقراء سبل قباحو يف ظل تطبيق حقيق ؼببادئ
اغبكم الديبقراط السليم ،فضالً عن تطبيق حقيق لدستور ينبغ ان يكون ضامناً ؽبذه اإلجراءات.
ولعل قباح ىذا األمر يتطلب إقرار بعض القوانُت والتعديالت الدستورية ومنها على سبيل اؼبثال:
 .1وضع بعض القوانُت والتشريعات الشاملة اؼبتعلقة دبكافحة كل أشكال التمييز والعنصرية وذبرمي من يقوم دبثل ىكذا
فبارسات ،ويبكن ان يتم إقرار ىذه القوانُت من خالل عملية التشاور مع اؼبمثلُت اغبقيقيُت لألقليات كافة.
 .2تعديل اؼبادة  10من قانون العمل اؼبوحد ،إللغاء اؼبادة اليت تتضمن شرط بأن تكون اللغة العربية فقط اللغة اؼبستخدمة
يف صبيع عالقات العمل.
 .3زيادة اغبد األقصى للغرامة اؼبفروضة على إنتهاكات اؼبادة ( )372من قانون العقوبات العراق  ،واليت تتعلق باألعمال
التخريبية أو اؼبهينة للمعتقدات والطقوس والنصوص ،أو الشخصيات او اؼبباين اػباصة باألقليات الدينية.
 .4تعديل قانون األحوال الشخصية اؼبعمول بو حالياً ،حبيث يضمن حقوق األقليات كافة ،السيما غَت اؼبسلمة منها.
 .5إجراء مراجعة شاملة وعلمية للمناىج الدراسية كافة سواء اؼبتعلق منها بوزارة الًتبية او وزارة التعليم العايل والبحث
العلم  ،بالتشاور مع فبثل األقليات ،لضمان إزالة أي ربيز قوم او عنصري او طائف  ،مع حبث إمكانية إدراج وتضمُت ؾبموعة
متميزة من الشخصيات اليت سبثل لببة أعالم األقليات يف اجملاالت اؼبختلفة ،والًتكيز على مسانباهتم يف اجملتمع لتعزيز روح التسامح
والتفاىم.

(1) Shak Hanish, Ibid, pp. 7- 11.
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 .6إشراك فبثل األقليات يف اؼبشاورات واالجتماعات والندوات احمللية منها او الدولية ،وذلك لفسح اجملال أمامها
للمسانبة يف إنضاج التوصيات او القرارات او الربامج اؼبتعلقة بصلب واقعهم.
ان التخطيط اغبقيق والعلم ينبغ أن يبدأ على الفور ومن دون أي تأخَت ؼبرحلة ما بعد ربرير األراض العراقية من
سيطرة (داعش) ،دبا يف ذلك تعزيز حالة األمن واالستقرار يف مناطق انتشار األقليات اؼبتضررة ،وذلك لغرض السماح بعودهتم
لديارىم وأراضيهم األصلية.
وىنا ينبغ على اغبكومة العراقية بشكل خاص ومؤسسات اجملتمع اؼبدين احمللية ،واؼبنظمات الدولية اؼبختلفة واؼبؤسسات
األخرى اؼبنضوية ربت لواء األمم اؼبتحدة ،فضالً عن الدول الداعمة واؼبؤسسات الفاعلة مثل االرباد األوريب وغَتىا العمل اؼبشًتك
على وضع رؤية ػبطة شاملة تشمل ما يل :
• إهباد اليات لتنسيق كل أنواع الدعم الدويل لتوفَت األمن يف أعقاب الصراع ،وكذلك االستثمار الرشيد وتطوير البٌت
التحتية للمناطق اؼبنكوبة اليت تضم األقليات.
• وضع اسًتاتيجية شاملة تشًتك يف صياغتها اؼبؤسسات اغبكومية الرظبية ومؤسسات اجملتمع اؼبدين لدعم عودة سريعة
النازحُت واؼبهجرين لديارىم ،دبا يف ذلك توفَت مصادر لتمويل ىذا األمر وإعادة بناء وإعمار البٌت التحتية كافة ،فضالً عن تقييم
احتياجات وآليات اؼبصاغبة اجملتمعية ،لتمكُت أولئك الذين فروا من ديارىم والذين بق منهم إلعادة إدماجهم يف اجملتمع.
• إعادة بناء نظام حكم ؿبل قوي وشامل ،قادر على ربقيق رغبات وتطلعات وطموحات اجملتمعات احمللية اؼبمثلة ؽبا ،مع
وضع رؤية مستقبلية لدعم إعادة ىيكلة اغبكومات احمللية ،اليت تتواجد ضمن حدود صالحياهتا األقليات ،مثل ؾبلس ؿبافظة
اؼبوصل ،وضمان حصوؽبم على دور القيادة يف إعادة اإلعمار وربقيق االستقرار بعد انتهاء الصراع.
• وضع تصور وآلية ؼبشاركة أبناء األقليات يف توفَت األمن واالستقرار يف أراضيها من خالل مساعدهتم على االلبراط يف
أجهزة األمن اؼبختلفة والقوات اؼبسلحة.
• العمل مع اجملتمع اؼبدين احملل اؼبمثل ؽبذه األقليات ،والسلطات اإلقليمية واحمللية للتوسط يف النزاعات بُت العشائر
والقبائل اليت البرط بعض أبنائها يف صفوف تنظيم (داعش) ،وذلك لضمان عودة السكان وذبنب عمليات االنتقام الوحش .
• ضمان توفَت عاجل وفوري ؼبستلزمات قطاعات الًتبية والتعليم للمناطق اليت تضم األقليات ،ال سيما اهنا عانت بشكل
كبَت من انعدام ىذه اؼبتطلبات بسبب سيطرة التنظيمات اؼبتطرفة على أراضيها.
• العمل على عقد مؤسبر دويل يشارك فيو فبثل اؼبكونات العراقية كافة ،ومسؤولُت من اؼبستوى االربادي ومن اغبكومات
اإلقليمية ،فضالً عن مشاركة أطراف وجهات دولية فاعلة لوضع رؤية وتصور ؼبا بعد االنتهاء من صفحة (داعش) ووضع اػبطط
والربامج اؽبادفة لتحقيق االستقرار األمٍت واجملتمع ؽبذه اؼبناطق.
• إجراء بعض التعديالت الدستورية او القانونية الضرورية باؼبواد والفقرات ذات الصلة بضمان حقوق األقليات كافة،
السيما تلك اليت تعاين من عدم وضوح بالرؤية وتقبل التفسَتات اؼبتعددة.
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وىكذا فانو ونظراً للدور اؼبهم الذي تلعبو األقليات يف استقرار الدول عامة والعراق خباصة ،فانو ينبغ على السلطات كافة
ويف مقدمتها السلطة التنفيذية اؼبتمثلة باغبكومة العمل بشكل أكثر جدية وفاعلية لتجاوز إخفاقات اؼبراحل اؼباضية ،والعمل
اغبقيق مع فبثل ىذه اؼبكونات لغرض وضع حلول ورؤى عليمة لتحقيق هنضة ؾبتمعية يكون فيها األقليات واحداً من األطراف
الفاعلة واؼبؤثرة يف رسم واقع ومستقبل البلد.
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اإلدارة الدولية لألقاليم كآلية لحماية األمن اإلنساني
International Department of Territories as a mechanism for the
protection of human security
الباحثة سامية بن يحي
كلية احلقوق والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية
اجلزائر- جامعة باتنة
samia20171935@outlook.fr :  اإلمايل.
: ملخص
عقب هناية احلرب الباردة سارعت األمم ادلتحدة إىل وضع فكرة اإلدارة الدولية لألقاليم ضمن آليات حل النزاعات الداخلية كآلية حلماية األمن
 وشلارسة كوهنا أثارت العديد من التساؤالت ذات،واستدامة السالم من ىنا كان تناولنا دلوضوع اإلدارة الدولية لألقاليم يف ىذه الورقة البحثية كمفهوم
 والدراسات النظرية اليت حتاول تقدمي تفسريات لطبيعة ىذه االدارة انطالقا من النماذج اليت دتت، والقانون الدويل،أعلية كبرية بالنسبة للعالقات الدولية
 وقد توصلنا اىل نتائج مهمة، فيها اإلدارة الدولية لألقاليم أعلها إقليم كوسوفو الذي اخًتناه يف ىذه الدراسة كنموذج من ظلاذج اإلدارة الدولية لألقاليم
 كما أن ىناك تداخل بني مفهوم اإلدارة الدولية لألقاليم، ومدى حتقيقها لألىداف ادلعلنة،أبرزىا تباين اآلراء حول شرعية اإلدارة الدولية لألقاليم
ورلموعة من ادلفاىيم إذ يعترب البعض أنو مفهوم جديد غلسد يف طياتو نوعا من اإلحتالل اإلنساين واحلماية يف شكلو القدمي بتسمية جديدة انطالقا من
.جتربة ادارة اقليم كوسوفو
.األمن اإلنساين، االحتالل اإلنساين، الشرعية الدولية، مسؤولية احلماية، اإلدارة االنتقالية، التدخل اإلنساين: الكلمات المفتاحية
Abstract
Following the end of the Cold War, the United Nations was quick to put the idea of the international
administration of the Territories within the mechanisms of internal conflict resolution as a mechanism to
protect security and sustainable peace. From here we addressed the issue of the international
administration of the Territories in this paper as a concept and the practice that raised many questions of
great importance for international relations, International law, and theoretical studies that attempt to
provide explanations for the nature of this administration from the models in which the international
administration of the provinces, the most important province of Kosovo, which we chose in this study as
a model of international management of the regions, There is an overlap between the concept of
international administering of the territories management and a set of concepts, as some consider it a new
concept that embodies a kind of human occupation, and protection in its old form with a new
designation from the experience of the province of Kosovo.
key wordsHumanitarian Intervention, Transitional Administration, Responsibility for protection,
International legitimacy, Human occupation, Human security.
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مقدمة
إن تغري طبيعة الصراعات يف العامل بعد احلرب الباردة أفرز انتقاال من الصراعات الدولية إىل زيادة كبرية يف نسبة الصراعات
الداخلية شلا استوجب وضع آليات جديدة تدار من خالذلا تلك الصراعات ،ومن ىنا ؽلكن التحليل دلفهوم جديد غلري ترسيخو
قانونيا يسمى التدخل اإلنساين الذي تبنتو األمم ادلتحدة مدعوما بفواعل أخرى حلماية حقوق اإلنسان وتعزيز األمن اإلنساين.
ومع تزايد معاناة الفرد  -الذي شكل وحدة التحليل بعد احلرب الباردة يف العالقات الدولية  -بسبب النزاعات الداخلية،
واإلقليمية ،وما نتج عنو من إبادات مجاعية برزت احلاجة أمام اجملتمع الدويل للتدخل ومحاية حقوق اإلنسان من جهة ،ومن جهة
أخرى إغلاد حل لعجز الدول واألقاليم بعد النزاع عن إعادة البناء واإلعمار ،مث الوصول إىل تشكيل دولة ذات سيادة ،تتمتع بقوة
مؤسساهتا وتوفر أمن أفرادىا.
فما حدث يف إقليم كوسوفو ،فرض حتمية التدخل إلنقاذ شعب يعاين من اإلبادة واحلصار والتصفية العرقية باسم ادلبادئ
اإلنسانية واألخالق ورغم االختالف حول شرعية التدخل يف ىذا الإلقليم إال أن الوضع اإلنساين واإلنتهاكات الصارخة حلقوق
اإلنسان من شأهنا أن هتدد السلم واألمن يف تلك ادلنطقة والعامل كلو ،ىذا ما جعل األمم ادلتحدة دتنح شرعية دولية إلدارة انتقالية
ىدفها الرئيسي محاية األمن ،مث إعادة إعمار اإلقليم لبناء دولة تتمتع بالسيادة حتت تسمية اإلدارة الدولية لألقاليم.
غري أن االدارة الدولية لألقاليم شكلت كمفهوم ،وشلارسة زلل ثناء ونقد من طرف سلتلف األدبيات والدراسات من حيث
االعتبارات القانونية ،والسياسية ،والنظرية ادلتحكمة فيها وما تفرزه من آثار على أهنا استجابة إنسانية دلشكلة الدول العاجزة ،
ألهنا تشكل نطاقا أوسع لقيام جهات فاعلة دولية مبهام تقع عادة ضمن اختصاص السلطات احلكومية احمللية .
أىداف الدراسة
هتدف ىذه الدراسة إىل مايلي:
* حتديد مفهوم دقيق لإلدارة الدولية لألقاليم كآلية حلماية األمن اإلنساين وفهم طبيعتها وذلك من خالل التحليل النظري
وادلمارسايت الذي شكل جدال بني فقهاء القانون الدويل ،والباحثني يف حقل العالقات الدولية.
* التعرف على االعتبارات ادلؤسسة لشرعية الإلدارة الدولية لألقاليم من خالل ادارة إقليم كوسوفو.
أىمية الموضوع
تربز أعلية دراستنا دلوضوع اإلدارة الدولية لألقاليم كمفهوم ،وشلارسة كونو أثار العديد من التساؤالت ذات أعلية كبرية بالنسبة
للعالقات الدولية ،والقانون الدويل ،والدراسات النظرية اليت حتاول تقدمي تفسريات لطبيعة ىذه اإلدارة كآلية جديدة لبناء السالم

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 90يونيو/حزيران - 8902المجمد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

251

اإلدارة الدولية لألقاليم كآلية لحماية األمن اإلنساني

سامية بن يحي

ومحاية األمن اإلنساين من خالل دراستنا لنموذج كوسوفو ،أضف إىل ذلك افتقار األدبيات السياسية العربية للدراسات اليت تتناول
ىذا ادلوضوع ،األمر الذي أدى بنا إىل زلاولة اإلسهام يف اثراء ىذه الدراسات ،من خالل طرح اإلشكالية التالية :
إلى أي مدى ساىمت اإلدارة الدولية لألقاليم في حماية األمن اإلنساني وبناء السالم في إقليم كوسوفو؟
تندرج تحت ىذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:
*ماىي االعتبارات وادلعايري ادلفسرة وادلؤسسة لشرعية اإلدارة الدولية لألقاليم ؟
*ىل محاية األمن اإلنساين ضمن إطار اإلدارة الدولية إلقليم كوسوفو غاية أم وسيلة لتحقيق مصاحل الدول الكربى؟
وحىت صليب على ىذه التساؤالت انطلقنا من الفرضيات التالية:
 اختالف وجهات النظر حول اإلدارة الدولية لألقاليم كمفهوم وشلارسة يؤدي إىل صعوبة حتديد االعتبارات ادلفسرة وادلؤسسةلشرعيتها.
 تضارب مصاحل الدول الكربى يف إقليم كوسوفو يؤدي إىل قصور آلية اإلدارة الدولية لألقاليم يف محاية األمن اإلنساين.مناىج الدراسة
حللحلة ىذا ادلوضوع اعتمدنا ادلنهج التارؼلي للوقوف على نشأة وتطور ىذا ادلفهوم  ،وادلنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف
وحتليل طبيعة اإلدارة الدولية لألقاليم وادلضامني ادلؤسسة لشرعيتها و منهج دراسة حالة انطالقا من دراسة االدارة الدولية إلقليم
كوسوفو كنموذج تطبيقي لإلدارة الدولية لألقاليم .
المحور األول :إطار مفاىيمي لإلدارة الدولية لألقاليم
سنتطرق يف ىذا احملور إىل تطور مفهوم اإلدارة الدولية لألقاليم وسلتلف التعاريف وادلفاىيم ذات الصلة مث أظلاط ومعايري اإلدارة
الدولية لألقاليم
أوال :تطور مفهوم اإلدارة الدولية لألقاليم
تعد ظاىرة اإلدارة الدولية لألقاليم ظاىرة قدؽلة ،ومتنوعة فادلدارات الدولية األوىل لألقاليم ادلعنية باإلدارة يكون موضوعها نزاع بني
الدول على سبيل ادلثال :مدينة طنجة  ،1815كراكوف اليت دتت إدارهتا من طرف كل من النمسا ،وروسيا ،وبروسيا ،مدينة
دانزينغ وفق معاىدة فرساي  1923من قبل ادلملكة ادلتحدة وفرنسا واسبانيا مبوافقة عصبة األمم ،مدينة تريست اليت وضعت
حتت سلطة رللس األمن عام  ، 1947وخالل القرن العشرين تطورت اإلدارة الدولية لألقاليم ومل تعد تطبق على مدن بل على
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دول حتت إشراف سلطة انتقالية لألمم ادلتحدة ما يعرف بالدول العاجزة أو الفاشلة مثل إدارة إقليم كوسوفو ،وتيمور الشرقية،
فهي إذن مسؤولية حتملتها ادلنظمة العادلية تنم عن رغبة يف إدارة أشكال العنف اجلديدة ،وحاالت ما بعد الصراع

1

ثانيا  :تعريف اإلدارة الدولية لألقاليم
تعددت التعارف ادلفسرة لفكرة اإلدارة الدولية لألقاليم نظرا للتباين ،واإلختالف حول حتديد تعريف دقيق نورد فيما يلي أعلها:
* تعريف األستاذ آن لور شوميت  :اإلدارة الدولية لألقاليم ىي ظلط جديد إلعادة ظلذجة الدولة

2

*تعريف رتشارد كابلن  :يصف كابلن االدارة الدولية لألقاليم بعثة انتقالية هتدف اىل تسهيل
تأسيس دولة أو على األقل لتعزيز حتقيق احلكم الذايت ادلستدام ،ويعرفها على أهنا " ىيئة دولية تشكلت رمسيا ،وقدد اسندت ذلا
مسؤولية تويل الوظائف االساسية حلكم الدولة أو االقليم بصورة مؤقتة ،ودتثل االدارة الدولية الدولية يف سياق بناء السالم مبثابة
استجابة دولية للنزاع الداخلي تكون فيو األطراف ادلتنازعة غري قادرة على التوصل اىل تسوية سليمة".

3

وقد حدد كابلن ستة وظائف رئيسية لإلدارة الدولية لألقاليم
 تأسيس وحفظ النظام العام واألمن من خالل االفًتاض ادلؤقت دلسؤولية فرض القانون ،رصد وتدريب الشرطة احمللية ،ادارة قطاعالعدالة وتطوير ادلؤسسات القضائية ،مبا يف ذلك تدريب القضاة احملللني وإنشاء وحفظ ادلؤسسات العقابية.
 توفري ادلساعدة االنسانية إعادة الالجئني وإدماجهم أداء الوظائف اإلدارية ادلدنية األساسية. تطوير ادلؤسسات السياسية احمللية مبا يف ذلك التحضري االنتخابات وبناء اجملتمع ادلدين وإعادة البناء االقتصادي. -إعادة البناء االقتصادي ودعم التنمية االقتصادية.

4

1 Anne ,Laure Chaumentte « Les administratoins internatoinales de territoires au kosovo et timor : expérimentatoon de la
fabrication d’ un état » juspoliticun, n13.

[http://juspoliticum.com/article/Les-administrations-internationales-de-territoires-au-Kosovo-et-au-Timor-

experimentation-de-la-fabrication-d-un-Etat-905.html
The site was visited on 09/01/2018

2 Anne ,Laure Chaumentte, op cit.n13.

3 richard caplan,international of governanceof war-torn territories : rule and reconstruction, oxford, university press,
2005,pp 30-35

4 richard caplan,international of governanceof war-torn territories ,opcit.pp30-35.
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* تعريف كارستن ستاىان  :اإلدارة الدولية لألقاليم ىي شلارسة إدارة إقليم من قبل كيان دويل لصاحل إقليم ؼلضع لإلشراف الدويل
أو ادلساعدة ألغراض اجتماعية

1

* يعرفها فوكس غريغوري في كتابو " االحتالل اإلنساين أنو احتالل إنساين ؽلثل فئة منفصلة من اإلدارة الدولية اليت بدأت بعد
انتهاء احلرب الباردة ،واليت ؽلكن دتييزىا عن التجارب السابقة مع اإلدارة من قبل اجلهات الفاعلة الدولية على أساس أن األساس
ادلنطقي للمهن اإلنسانية ىو رفاه سكان ادلناطق اليت تديرىا "

2

ووفق فوكس فان االحتالل اإلنساين ىو افًتاض سلطة احلكم على دولة أو جزء منها من قبل فاعل دويل لغرض صريح ىو انشاء
نظام دؽلقراطي ليربايل .
وػلدد فوكس يف تعريفو عناصر اإلدارة الدولية لألقاليم وتتمثل يف عنصر الدافع أو الغرض واذلدف ادلعلن للفاعل الدويل الذي
يؤدي الدور اإلداري.

3

* تعريف رالف وايلد :اإل دارة الدولية لألقاليم ىي مبثابة آلية إسًتاجتية دتارس من خالذلا اجلهات الفاعلة الدولية سلطتها ،أو
السيطرة على وحدة اقليم معني على اساس نظام احلكم احمللي.

4

من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن اإلدارة الدولية لألقاليم ىي وجود مدين وعسكري يهدف إىل تطوير ادلؤسسات
االقتصادية ،واإلدارية والسياسية الذي يتم إدارتو حلماية حقوق االنسان يف إطار عملية بناء السالم كاستجابة إنسانية دلشكلة
الدول الفاشلة ،والعاجزة.
ثالثا :التحليل المقارن للمفاىيم ذات الصلة باإلدارة الدولية لألقاليم
إن اذلدف من معاجلتنا للمفاىيم ذات الصلة مبفهوم اإلدارة الدولية لألقاليم ىو الكشف عن العالقة بني ىذا ادلفهوم الذي ينظر
إليو اجملتمع الدويل على أنو ال ؼلتلف عن رلموعة من ادلفاىيم ادلفسرة لإلدارة الدولية لألقاليم ،كاحلماية ،واالحتالل ،والوصاية،
و االستعمار ،االنتداب.

1 Conceptualig, administration of, Territory by international Actors, Eropean, journal, volume, 21,issue,1,1 february, 2010.
P 221 -244.

https://doi.org/10.1093/ejil/chq014 The site was visited on 26/11/2017.

2 . Gregory. Fox : humanitarian occupation , Cambridge University Press.2008.pp33-50
3 Conceptualig, administration of, Territory by international Actors, op cit. P 221 -244

 4سامية بن حجاز ،مدخل مفاهيمي لإلدارة الدولية لألقاليم ،مقياس اإلدارة الدولية لألقاليم ،محاضرات مقدمة لطمبة السنة الثانية ماستر ،تخصص إدارة دولية،

قسم العموم السياسية ،جامعة باتنة.2012 / 2012 ،
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 -1اإلدارة الدولية ومفهوم الحماية:
لغة :احلماية من محاه ػلميو محاية ،أي دافع عنو.
واصطالحا اختاذ العديد من اإلجراءات العامة اليت دتارسها األجهزة يف األمم ادلتحدة ،أو ما دتارسو أجهزة احلماية الدولية اخلاصة
ادلسؤولة عن مراقبة تنفيذ الدول التزاماهتا باحًتام حقوق اإلنسان واليت أنشئت مبوجب اتفاقيات الوكاالت الدولية ادلتخصصة
واالتفاقيات اليت تلت ميثاق األمم ادلتحدة.

1

يرى الكثري من الفقهاء أن اإلدارة الدولية لألقاليم منهم كارسنت ستاىان دتثل ،وجتسد صورة عن احلماية الدولية حلقوق اإلنسان
داخل األقاليم اليت ال تتمتع باحلكم الذايت ما يعرف باألقاليم العاجزة اليت أهنكتها النزاعات الداخلية ،ىذه احلماية تعرف باإلدارة
الدولية اإلنتقالية حىت تستعيد الدولة ،أو اإلقليم عافيتو وسيادتو.

2

: -2اإلدارة الدولية لألقاليم ومفهوم الوصاية ،واإلنتداب :
تعريف الوصاية :ىي مصطلح سياسي قانوين دويل ،يقصد بو خضوع إقليم معني إلدارة دولة أخرى طبقا لشروط خاصة تتضمنها
اتفاقية تعقد بينهما :ويشرف على تنفيذىا رللس الوصاية التابع لألمم ادلتحدة ،وقد إحداث ىذا ادلفهوم عام  1945حتت
الفصل  12من ميثاق األمم ادلتحدة ،وجاء بديال عن نظام االنتداب ،ويطبق على الدول اليت تعرف يف القانون الدويل بأهنا
ناقصة السيادة ،وقد أهنى رللس األمن سنة  1994اتفاق األمم ادلتحدة للوصاية اخلاص بآخر إقليم ،وىو إقليم جزر احمليط
اذلادي "باالو" والذي كانت تديره الواليات ادلتحدة األمريكية كآخر إقليم من بني  11إقليم خضع للوصاية.

3

ىناك خلط بني مفهوم اإلدارة الدولية لألقاليم ،ومفهوم الوصاية فمنهم من يعترب ادلفهومني واحد ال ؼلتلف أحدعلا عن اآلخر غري
أن البعض يفرق بينهما ويرفض اخللط بينهما منهم ريتشارد كابلن حيث يعترب اإلدارة الدولية لألقاليم إبداعا جديدا ،ويستدل
الكثريين أن ماحدث يف كوسوفو ىو عبارة عن وصاية أوروبية على اإلقليم ،ووصاية دولية مقابل السالم والتنمية.

4

تعريف االنتداب  :كما نص عليو ميثاق األمم ادلتحدة ىو دتكني دولة تدعي مساعدة البلدان الضعيفة ادلتأخرة على النهوض،
وتدريبها على احلكم حىت تصبح قادرة إىل أن تتحصل على استقالذلا ،وحتكم نفسها بنفسها.

5

 1عالء عبد الحسن العنزي ،سؤدد طه العبيدي ،مفهوم الحماية الدولية لحقوق اإلنسان بين المعوقات التي تواجهها ،كمية الحقوق ،جامعة بابل.2012 ،

 www.mohamah.netتم تصفح الموقع بتاريخ . 2012 /11/02

.2 Conceptualig, administration of, Territory by international Actors,opcit, P 221 -244

 3الوصاية الدولية ،موسوعة الجزيرة  www.aljazeera.netتم تصفح الموقع بتاريخ . 2012/ 11/2

4 richard caplan,international of governanceof war-torn territories,opcit,p30-35

 5اإلنتداب ،ويكيبيديا الموسوعة الحرة www.ar.wikipedia.org .تم تصفح الموقع بتاريخ . 2012/ 11/2
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يعترب البعض من القانونيني والفقهاء أن اإلدارة الدولية لألقاليم ىي شكل من أشكال اإلنتداب احلديث حتت اسم التدخل
اإلنساين بصورة غري مباشرة ومعلنة أنو إنتداب ،غري أن ىناك من يفرق بني اإلنتداب واإلدارة الدولية لألقاليم باعتبار أهنا دتثل إدارة
حقيقية ومثلى لإلقليم تنطلق من إرادة دولية تعاونية حقيقية من خالل تفويض جزئي أو كلي للسلطة اإلدارية للدولة أو اإلقليم.

1

 -3اإلدارة الدولية لألقاليم ومفهوم االحتالل:
تعريف االحتالل :ىو عملية استيالء جيش دولة ما على مجيع ،أو بعض أراضي دولة أخرى خالل فًتة غزو أو حرب ،وىو أحد
أشكال االستعمار وأكثرىا وضوحا وقدما ،وأكثرىا إثارة للشعوب ادلستعمرة.

2

إن االختالف األساسي بني اإلدارة الدولية لألقاليم واالحتالل يرتبط باجلهة ادلكلفة بإدارة اإلقليم فبينما يتم تنفيذ اإلدارة الدولية
لألقاليم من طرف ادلنظمات الدولية السيما منظمة األمم ادلتحدة ،ؽلارس االحتالل من طرف دولة مستقلة وكنتيجة مباشرة لذلك
االحتالل مستمد من ادلصاحل الوطنية للدول ادلستقلة ،كما ختتلف النتائج احملتملة لإلدارة الدولية لألقاليم عن االحتالل حيث
تتمثل سيناريوىات إهناء اإلدارة الدولية لألقاليم يف ما يلي:
*ادماج أو إعادة إدماج اإلقليم حتت اإلدارة الدولية مثال إعادة إدماج سلوفينيا الشرقية يف كرواتيا عام 1998
*إعالن دولة مستقلة وذات سيادة على ضلو ما مت يف كوسوفو  2008حيث تسبق عملية إهناء مهام اإلدارة يف ىذه احلالة تنظيم
االنتخابات.

3

أما فيما يتعلق باالحتالل فيمكن أن يتم إهناؤه مبا يلي:
*انسحاب احملتلني من األراضي احملتلة.
إنشاء دولة جديدة.
*استعادة احلكومة احمللية سيطرهتا ،واليت ال تقًتن دائما باالنتخابات أو االنسحاب الكامل للجيش على غرار احتالل أدلانيا
واليابان بعد احلرب العادلية الثانية.
*االندماج يف إقليم الدولة احملتلة على ضلو ضم اإلحتاد السوفييت سابقا للعديد من أقاليم أوروبا الشرقية.

1 Conceptualig, administration of, Territory by international Actors,opcit, P 221 -244
 2استعمار ،وكيبيديا الموسوعة الحرة  www.ar.wikipedia.orgتم تصفح الموقع بتاريخ . 2012/11/2

3. Gregory. Fox : humanitarian occupation, opcit.pp33-50.
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*اإلدارة الدولية لألقاليم تستند إىل قرار رللس األمن وفق الفصل السابع من ميثاق األمم ادلتحدة ،وغالبا تعتمد على موافقة الدولة
ادلضيفة كما مت يف اقليم كوسوفو.

1

يف ادلقابل يرى البعض أن اإلدارة الدولية لألقاليم عبارة عن شكل جديد من اإلحتالل باسم حقوق اإلنسان خاصة إذا مل ختضع
للقانون الدويل وتركيزىا على اعتبارات سياسية فقط .
يعترب غريغوري فوكس يف مؤلفو االحتالل اإلنساين أن اإلدارة الدولية لألقاليم دتثل احتالال انسانيا وهتدف إىل انشاء نظام دؽلقراطي
ليربايل ويشدد أن اذلدف غلب أن يكون من ىذه البعثات وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان وإصالح ادلؤسسات احلكومية،
واستعادة الوجود السلمي بني اجلماعات اليت شاركت مؤخرا يف نزاعات مسلحة مفرغة.

2

إن مقارنة اإلدارة الدولية لألقاليم مببادرات احلقبة االستعمارية تستند إىل االفًتاض بأن إدارة األمم ادلتحدة تفرض عادة على
احلكومة احمللية ،األمر الذي ػلتمل أن تكون تدخالهتا ذات طبيعة استغاللية ،وىناك عنصرين ؽلكن خالذلما تأكيد ىذا االفًتاض:
 1أن اإلدارة الدولية لألقاليم دتارس بدون موافقة السكان احملليني.
 2أن السياسة اليت تعتمد من طرف اإلدارة الدولية لألقاليم ال حتظى بالشرعية على ادلستوى العادلي ،لذلك فهي تعكس مصاحل
ادلسؤولني الدوليني بدل من مصاحل السكان احملليني.

3

استنتاج:
رغم تشابك مفهوم اإلدارة الدولية لألقاليم مع رلموعة من ادلفاىيم اليت مت التطرق إليها سابقا يف ىذه الدراسة إال أنو ؽلكن حتديد
أىم االختالفات من خالل التعديالت اجلذرية يف اجلانب القانوين لإلدارة الدولية لألقاليم السيما فيما يتعلق مبوافقة الدول
ادلضيفة ،مث حتديد مفهوم دقيق وواضح لإلدارة الدولية لألقاليم وفق رلموعة من اخلصوصيات اليت تتضمن التعاريف ،والفروقات
الواضحة بني ادلكونات ادلدنية والعسكرية ،والتغيريات اليت طرأت يف ادلكون القانوين دلفهوم اإلدارة الدولية لألقاليم.
انطالقا من ذلك نتوصل إىل تعريف اجرائي لإلدارة الدولية لألقاليم على أهنا:
"وجود مدين وعسكري شرعي للمنظمات الدولية اليت هتدف إىل هتيئة بيئة للسالم واالستقرار وذلك من خالل تشكيل أو تطوير
ادلؤسسات االقتصادية واالجتماعية والسياسية احمللية ،وتعزيز زلادثات السالم اليت تقود إىل تعزيز زلادثات السالم اليت تقود إىل
حل النزاع ،فضال عن منع جتدد ادلواجهات العسكرية

4

 1سامية بن حجاز ،مدخل مفاهيمي لإلدارة الدولية لألقاليم ،مرجع سابق.
2 Gregory. Fox,opcit .pp33-50 .
4

سامية بن حجاز ،مدخل مفاهيمي لإلدارة الدولية لألقاليم ،مرجع سابق.
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رابعا :أنماط ومعايير اإلدارة الدولية لألقاليم
من خالل حتديدنا لتعريف اإلدارة الدولية لألقاليم ؽلكن حتديد أظلاط ومعايري ىذه اإلدارة كما يلي:
 -1أنماط اإلدارة الدولية لألقاليم
يصنف ىيلمان ثالث أظلاط من حوكمة األقاليم وىي:
* مهمات ادلساعدة :اإلبقاء على السلطة احلكومية للدولة ،أو اإلقليم والفواعل الدولية تتوىل اجلانب اإلداري مثال على ذلك
ادلساعدة يف ليبيا .
* عملية احلوكمة و اإلدارة ادلشًتكة :شلارسة سلطة مستقلة مؤقتة ،وملزمة يف رلال معني بتوكيل من طرف الفواعل احمللية ،وحتت
تفويض أشلي .

1

* عملية احلوكمة احلصرية :توضع الوظائف احلكومية على عاتق الفواعل الدولية إىل غاية قيام السيادة اجلديدة ،وحتملها.
وؽلكن أيضا دتييز أظلاط اإلدارة الدولية لألقاليم من خالل حتديد مستوى السلطة اليت تتمتع هبا اجلماعة الدولية يف كل حالة ،ومن
مث يتحدد أيضا ظلط اإلشراف واإلدارة ادلباشرة.
تأخذ اإلدارة الدولية لألقاليم شكل احلكم ادلباشر مثل حالة سلوفينيا الشرقية ،كرواتيا ،أكرانيا ،سريؽليوم الشرقية  1996دلدة 12
شهر ومددت ويف كوسوفو.

2

 -2معايير اإلدارة الدولية لألقاليم:
*مستوى السلطة :تعترب درجة السلطة ادلمنوحة للعملية أول معيار من معايري اإلدارة الدولية لألقاليم ،وتنقسم إىل نوعني سلطة
زلدودة ،وسلطة واسعة تشًتك كل منها يف الطبيعة الشاملة للحكم وتعددية األطراف كعملية مفوضة ،أو مقرة من قبل األمم
ادلتحدة.
* معيار األىداف العمالتية والعوامل المرافقة لو :وتعين الوقائع على األرض اليت تؤسس اإلطار العام للعملية ،اذ ؽلكن
لألىداف العمالتية أن تؤثر على صعوبة وسهولة تنفيذ العملية الدولية كوهنا تضع تصورا للوضع النهائي أي مستقبل اإلقليم ومثال
على ذلك يف اإلدارة الدولية إلقليم كوسوفواتبعت رؤيا سلتلفة عن غريىا من النماذج يف اإلدارة الدولية لألقاليم حيث أن األىداف
كانت غامضة يف إدارة اقليم كوسوفو بسبب عدم اليقني من اجملموعة الدولية حول مستقبل اإلقليم.

3

 1نفس المرجع.
 2نفس المرجع.
 3نفس المرجع.
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أما العوامل ادلرافقة منها مستوى التحضري ،والبيئة اإلقليمية ،وحجم اإلقليم ،و تصميم اإلدارة وادلوارد ادلوضوعة حتت تصرف
اإلدارة الدولية لألقاليم مثل القدرات القيادية للمديرين االنتقاليني تؤثر بشكل كبري على سري اإلدارة الدولية لألقاليم ،وتساىم يف
صلاحها ،أو فشلها.

1

المحور الثاني  :حماية األمن اإلنساني ضمن اإلدارة الدولية لألقاليم
أفرزت هناية احلرب الباردة العديد من ادلتغريات اجلديدة على الساحة الدولية كان أعلها تغيري وحدة التحليل من الدولة إىل الفرد،
وبروز فواعل جديدة وهتديدات عابرة للحدود شكلت مصدر هتديد لألمن والسلم الدوليني مثل النزاعات الداخلية ،كلها ساعلت
يف بروز مفاىيم أمنية مغايرة للمفاىيم التقليدية لألمن ،واليت عكست حتوالت البيئة األمنية شلا أفرز جدال حول طبيعة ،ومكونات
األمن ،وضرورة اضافة متغريات جديدة لو كاألفراد ،واإلقليم ،والنظام الدويل بدال من الدولة ،ليصبح الفرد جوىر األمن ما اصطلح
عليو باألمن اإلنساين ،وبذلك توسع مفهوم األمن ليمتد إىل القضايا االقتصادية ،والبيئية ،واجملتمعية ،واليت تشكل أبعاد األمن
اإلنساين.

2

وقد أشار األمني العام كويف عنان دلفهوم األمن اإلنساين ،وأبعاده يف تقريره لألمم ادلتحدة عام " 2000األمن اإلنساين يتضمن
أمن اإلنسان بأوسع معانيو ماىو أكثر مبراحل من انعدام الصراعات العنيفة ،فهو يشمل حقوق اإلنسان  ،احلكم الرشيد وإمكانية
احلصول على التعليم وعلى الرعاية الصحية وكفالة إتاحة الفرص واخليارات لكل فرد لتحقيق إمكاناتو ،وكل خطوة يف ىذا االجتاه
ىي أيضا خطوة ضلو احلد من الفقر وحتقيق النمو االقتصادي ومنع الصراعات والتحرر من الفاقة وحرية األجيال ادلقبلة يف أن ترث
بيئة طبيعية صحية ىي اللبنات ادلًتابطة اليت يتكون منها أمن اإلنسان وبالتايل األمن القومي"

3

لطادلا عهدت ىيئة األمم ادلتحدة منذ نشأهتا على إرساء قواعد األمن والسلم الدوليني من خالل العديد من اآلليات اليت
تست خدمها يف فض النزاعات وادارة عمليات بناء السالم سواء بالطرق السلمية أو العسكرية خاصة بعد هناية احلرب الباردة،
وتنامي الصراعات الداخلية اليت شكلت هتديدا ألمن األفراد ،وانتهاكا صارخا حلقوق اإلنسان ،كان أبرزىا أزمة كوسوفو اليت
فرضت على اجملتمع الدويل ،وىيئة األمم ادلتحدة حتمية التدخل واغلاد آلية حلماية األمن اإلنساين وايقاف عمليات التطهري
العرقي ،من خالل قرار رللس األمن رقم  1242الذي قضى بإنشاء إدارة انتقالية يف كوسوفو ،وتويل األمم ادلتحدة مسؤولية إدارة
اإلقليم ،ومحاية األمن ،من خالل تفويضها مهام السلطة التشريعية ،والقضائية ،واألمنية من أجل تسوية هنائية باإلقليم ،وضمان
التعايش.

4

 1نفس المرجع.

محمد المهدي شنين،تحوالت مفهوم األمن اإلنساني ،مركز بحوث. 2011/02/10 ،
 http://bohothe.blogspot.com/2011/07/blog-post_8892.htmlتم تصفح الموقع بتاريخ 8502/50/50

2

 3نفس المرجع.

4

احسان سلمى :أزمة كوسوفو وموقف األمم المتحدة منها  ،0995مذكرة لنيل شهادة الماستر ،تخصص تاريخ معاصر ،جامعة بسكرة،
، 8502/8500ص .72-77
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المحور الثاني :االعتبارات المؤسسة لشرعية اإلدارة الدولية لألقاليم
إن اجلدل احلاصل حول اإلدارة الدولية لألقاليم كمفهوم وشلارسة يفرض علينا حتديد االعتبارات القانونية والسياسية والنظرية
ادلؤسسة لشرعيتها من خالل عرض حتليلي ألىم الدراسات اليت تناولت ادلضامني ادلؤسسة دلفهوم اإلدارة الدولية لألقاليم.
أوال  :اإلعتبارات النظرية
 – 1نظرية االختصاصات الضمنية :تعترب ىذه النظرية من النظريات ادلفسرة لإلدارة الدولية لألقاليم حيث تقوم على االعًتاف
للمنظمات الدولية مبباشرة اختصاصات ضمنية مل ترد يف ادليثاق ادلؤسس للمنظمة ،واستخالصها ضمنيا باعتبارىا ضرورية لتحقيق
أىداف ادلنظمة وفق ادلادة  2الفقرة  7من ميثاق األمم ادلتحدة حبيث ؽلكن ذلا التدخل يف الشؤون الداخلية للدول يف حالة
ارتكاهبا إلنتهاكات جسيمة حلقوق االنسان ،والقانون الدويل.

1

 – 2نظرية الوكالة العضو :ىي نظرية ظهرت يف بداية األمر كنظرية قائمة بذاهتا يف ادليدان االقتصادي ،وىي عبارة عن عقد يقوم
مبوجب طرف أو رلموعة بتوكيل ،أو تكليف آخرين بالنيابة عنهم لتنفيذ مهمة ما.و قد جاء يف تعريف القانون الفرنسي للوكالة
أهنا عمل يفوض مبقتضاه شخص آلخر سلطة القيام بشيء للموكل ،وبامسو ،وإن العقد اليشكل إال بقبول الوكيل.
فالوكالة عقد يعطي مبقتضاه شخص يدعى ادلوكل إىل آخر ويسمى الوكيل سلطة القيام مكانو بعمل أو عدة أعمال قانونية.

2

هتتم الوكالة برغبات ،وأىداف ختص الوكيل ،وادلوكل مبا ػلقق التعاون بشكل تدرغلي وجزئي ،ومدة زمنية زلددة من خالل
التفويض ادلمنوح ،وتعتمد على ثالث عناصر أساسية ىي:
*الوكيل :ادلنظمات
*ا دلوكل :الدولة
* الوكالة :العقد
تفسر نظرية الوكالة والعضو اإلدارة الدولية لألقاليم على أهنا نوع من الوكالة ،وحسب نول برناد أن اإلدارة الدولية لألقاليم ىي
كيان اقليمي غري حكومي على ادلستوى الدويل كوكيل ذلا ،وكجهاز تابع لألمم ادلتحدة تقوم بتوزيع السلطة السياسية ادلؤقتة من
أجل تنفيذ ادلهام ،وتلبية احتياجات اجملتمع الدويل ،ويفًتض أن تعمل ىذه اإلدارة كوكيل لإلقليم غري أن ادلمارسة العملية لإلدارة
الدولية لألقاليم مل تلتزم بذلك حسب نول ،وتعطي مثاال على ما حدث يف كوسوفو والبوسنة.

3

 1المية تايتي ،وسيمة بوشباح" ،إشكالية تدخل مجمس األمن في النزاعات المسمحة غير الدولية" ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص القانون الدولي
اإلنساني ،وحقوق اإلنسان ،جامعة بجاية ، 2013/ 2012 ،ص . 22 - 22

 2نخمة موريس ،الكامل في شرح القانون المدني :دراسة مقارنة الوكالة والشركات،ج  ، 2بيروت :منشورات الحمبي الحقوقية ،2002 ،ص . 10-9

3 Conceptualig, administration of, Territory by international Actors, op cit. P 221 -244.
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وتشًتط نول أن يكون للوكيل احلق يف تنشيط الذاتية الكامنة للكيان الذي يعمل الوكيل نيابة عنو ،فإبرام طرف دويل حسب نول
التفاق ينطوي على فائدة مفًتضة إلقليم يدار أو أدائو لفعل آخر ػلدد الشخصية القانونية الدولية للممثل ،فاذا كانت اإلدارة
الدولية لألقاليم تضطلع بدور ادلمثل الدويل فإهنا تعتمد على عدد من العوامل مبا يف ذلك حالة اإلقليم الذي تعمل فيو،
واالحتياجا ت اخلاصة لإلقليم واحلدود الزمنية لإلدارة وبالتايل البد للوكيل أن تكون أفعالو قانونية يف حدود التفويض ادلمنوح من
الدولة ،أو اإلقليم.

1

إن زلاولة حبث الوكالة العضو كنظرية حتكم التفاعل بني الدول وادلنظمات الدولية كفواعل دولية من جهة ،وكأشخاص القانون
الدويل من جهة ثانية اليتم إال وفق فهم طبيعة الوكالة بني الدول وادلنظمات الدولية ،وادلتمثلة أساسا يف التفويض ادلمنوح للمنظمة
الدولية حيث ؽلثل التفويض شكال خاصا لصناعة القرار الرضائي.

2

ويعرف التفويض على أنو عبارة عن منح شروط للسلطة من طرف الدول أي ادلوكل إىل ادلنظمة الدولية اليت ؽلثلها الوكيل وذلك
نيابة عنها ،وىذا ادلنح ادلشروط للسلطة يكون زلدود النطاق أو واسع النقاط وزلكوم بعقد ينص على اتفاقيات حتدد مضمون
العالقة بني الطرفني ،وجترب الطرفني االلتزام بو.اذن فالعقد ىو من ػلدد طبيعة التفويض ادلمنوح للمنظمة الدولية

3

عوائق تتعلق بنطاق التفويض:
*منح الدول لتفويض السلطة بشكل زلدود يكون عامال معرقال أمام ادلنظمة الدولية لالستجابة للمشكالت العادلية.
*التفويض الواسع للسلطة قد يضع ادلنظمة الدولية يف موضع أكرب الرتكاب األخطاء وكذلك
اإلنتهازية اليت من شأهنا خلق التوتر يف العالقة بني الدول وادلنظمة.

4

ثانيا :االعتبارات القانونية
تندرج مسؤولية إنشاء إدارة دولية لألقاليم ضمن االعًتاف حباجة إعادة بناء الدول ،واألقاليم ادلتضررة من النزاعات وفق مسؤولية
احلماية من قبل اجملتمع الدويل لألفراد أثناء احلروب بعد عجز تلك الدول واألقاليم يف جتسيد مسؤوليتها عن احلماية ،ومن ىنا
ؽلكن حتديد ادلضامني القانونية ادلؤسسة لإلدارة الدولية لألقاليم كما يلي :
أوال  :تستمد اإلدارة الدولية لألقاليم شرعيتها القانونية من عدة مضامني قانونية منها تفويض األمم ادلتحدة يف سياق ميثاق األمم
ادلتحدة ،وصالحيات حفظ ا لسالم الرئيسية لألمم ادلتحدة على أساس العمليات القائمة على ادلوافقة للفصل السادس ووصفها

1 ibid.
 2سامية بن حجاز ،مدخل مفاهيمي لإلدارة الدولية لألقاليم ،مرجع سابق
 3نفس المرجع.

 4نفس المرجع.
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اجراءات إنفاذ مبوجب الفصل السابع  ،ويف ىذا الصدد ترى برنارد نول أنو من الضروري اعتماد األمم ادلتحدة يف إدارهتا لألقاليم
على موافقة الدولة ادلضيفة ،واليت تعد شرعية قانونية ،وأساسا دلمارسة اإلدارة الدولية لألقاليم.

1

غري أن كارسنت ستاىن يثري شكوكا حول ما إذا كانت ادلادة  39توفر أساسا قانونيا متينا إلنشاء إدارات األمم ادلتحدة انطالقا
من أساس أن احلاجة إىل استمرار ادلوافقة ال تتفق مع التصميم التنظيمي إلدارات األمم ادلتحدة اليت عادة ما تنشأ كعمليات زلددة
ادلدة دون إمكانية إلغاء من طرف واحد من اجلهات الفاعلة احمللية ،وكمثال على ذلك موقف صربيا حني واصلت ادلوافقة على
وجود بعثة األمم ادلتحدة لإلدارة ادلؤقتة يف كوسوفو بعد وقت طويل من توقف السلطات احمللية يف كوسوفو ،وىذا ما أكده األمني
العام المربتو زانيو حىت مع تفويض الفصل السابع من ميثاق األمم ادلتحدة يوقف ،ويعيق تنفيذ اإلدارة يف غياب موافقة السلطات
احمللية.

2

وحسب كيديرلني ،وستاىن فإن اإلدارة الدولية لألقاليم تستند إىل أساسني قانونيني:
 – 1اإلتفاق مع الدولة ادلضيفة.
 – 2قرار رللس األمن وفق الفصل السابع.
ثانيا :يرى فوكس غريغوري أن األساس القانوين لإلدارة الدولية لألقاليم ينشأ عندما تضطلع اجلهات الفاعلة الدولية ادلوجودة
قانونيا يف إقليم معني بدور إداري دون أن تكون لو والية رمسية.

3

تستمد اإلدارة الدولية لألقاليم شرعيتها القانونية أيضا من القانون الدويل العريف ،وقانون ادلعاىدات الدولية ووفق ستاىن فإن
االلتزام مبعايري الدؽلقراطية ،واحًتام احلقوق واحلريات ،وتطبيق مبادئ تنظيم الدولة من حيث فصل السلطة وادلساءلة واستقالل
القضاء ،وادللكية احمللية يشكل إطارا قانونيا لإلدارة الدولية لألقاليم ،وىي تطبيق للقانون الدويل ،والقانون الدويل اإلنساين  ،وتنتقد
برنارد نول اإلدارة الدولية لألقاليم رغم أهنا ال تعمل يف فراغ فانوين إال أهنا يف كثري من األحيان تعاين من مشاكل الوضوح القانوين
كوهنا تفتقر إىل ادلسائلة وأكرب مثال ما حدث يف كوسوفو.من جهة تدعو إىل تفسري الفصل السابع بنحو يتسق مع القانون الدويل
حلقوق اإلنسان.

4

1 Conceptualig, administration of, Territory by international Actors, op cit. P 221 -244.
2 Ibid.
3Ibid.
4 Ibid.
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ثالثا :المضامين السياسية وسلطة مجلس األمن
يتدخل رللس االمن من خالل السلطة اإللزامية اليت يتمتع هبا يف إصدار القرارات ،وتنفيذىا ويف اإلدارة الدولية لألقاليم يستند
رللس األمن إىل الفصل السابع من ميثاق األمم ادلتحدة ادلادة  39كما حدث يف قرار  1264يف تيمور الشرقية عام 1999
باعتبار أن الوضع يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني ،فأي هتديد للسلم غليز جمللس األمن اختاذ القرار بالتدخل.

1

وتعد حقوق اإلنسان ،والدؽلقراطية أىم ادلضامني السياسية اليت يستمد منها رللس األمن سلطتو يف إدارة االقاليم  ،ومن ىنا ػلدد
فوكس غريغوري أن اإلدارة الدولية لألقاليم وفق مضامني سياسية على أهنا افًتاض سلطة احلكم على دولة ،أو جزء منها من قبل
فاعل دويل لغرض صريح ،وىو إنشاء نظام دؽلقراطي ليربايل ،من جهة يؤكد على حجم السلطة ادلمنوحة من قبل اإلقليم ،وإبراز
اذلدف من ىذه اإلدارة وىو وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان وإصالح ادلؤسسات احلكومية ،واستعادة الوجود السلمي بني
اجلماعات اليت شاركت يف النزاعات ادلسلحة يف اإلقليم.

2

فوزن األىداف ،وحجم السلطة ادلمنوحة ،ومدة اإلدارة من أبرز ادلعايري السياسية ادلتحكمة يف اإلدارة الدولية لألقاليم ،وحجم
التفويض بالعمل نيابة عن الشعب يف اإلقليم اخلاضع لإلدارة.
يرى ستاىن أن ادلشاركة الدولية يف احلكم اإلقليمي تتوقف جزئيا على طبيعتها اإلنتقالية حبجة أن اإلدارة الدولية غلب أن تكون
زلدودة زمنيا ،وبالتايل تعترب مؤسسة سياسية قابلة للتطبيق يف سياق عمليات األمم ادلتحدة.

3

رابعا :اإلدارة الدولية لألقاليم في سياق عمليات السالم
مهدت عمليات حفظ السالم لظهور حوكمة دولية متعددة األبعاد لألقاليم اليت تشهد نزاعات عنيفة وصلت ذروهتا لدى مسعى
إرساء إدارة دولية انتقالية يف كل من كوسوفو ،وتيمور الشرقية ،فتزايد النزاعات الداخلية وصعود ظاىرة الدول العاجزة منذ هناية
احلرب الباردة ساىم يف نشر عمليات بناء السالم ذات مهمة موسعة ،واليت تتضمن مهاما كثرية متنوعة لبناء الدولة وفق بناء
سلطة احلكومة ،وإصالح العدالة ،وإعادة توطني الالجئني إىل نزع السالح ،واإلشراف على االنتخابات اذلادفة إىل تطبيع احلياة
السياسية.

4

الحوكمة الدولية المتعددة األبعاد لألقاليم
أطلقت األمم ادلتحدة خالل سبع سنوات مهمات بناء سالم كربى أدخلتها بشكل نشيط يف ادلسؤولية احلكومية داخل األقاليم مبا
فيها السلطتني التشريعية ،والتنفيذية ىذه ادلهمات جتلت يف كل من كمبوديا  ، 1992بعثة يف الصومال  ، 1993بعثة يف
1 Ibid.
2Ibid.

 4سامية بن حجاز ،مدخل مفاهيمي لإلدارة الدولية لألقاليم ،مرجع سابق
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سالفونيا الشرقية  ، 1996بعثة يف كوسوفو  ، 1999بعثة يف تيمور الشرقية  ،حيث تقوم اإلدارة الدولية لألقاليم يف إطار
عمليات حفظ السالم على أساس سلتلف عن نظام الوصاية الدولية ،حيث أهنا ال دتارس سلطة ملكية على اإلقليم وعلى شعبو،
ب ل حتوز بشكل مؤقت على السلطة اإلدارية ،أو سلطات احلكومة ،وبنود تلك العالقة زلددة من قبل تفويض أشلي صريح ،أو
اتفاقية سالم.

1

المحور الثالث :اإلدارة الدولية إلقليم كوسوفو
لقد شكل موضوع اإلدارة الدولية لألقاليم كما ذكرنا آنفا جدال من حيث ادلفهوم وادلمارسة  ،وىو ما غلعلنا أمام حتمية عرض
بعض النماذج التطبيقية لفهم طبيعة اإلدارة الدولية لألقاليم ومواطن صلاحاهتا واخفاقاهتا كآلية إلدارة األقاليم العاجزة بعد هناية
النزاع من خالل ظلوذج اإلدارة يف كوسوفو ،وتيمور الشرقية.
أوال :اإلدارة الدولية إلقليم كوسوفو
أذن رللس األمن يف قراره  1244ادلؤرخ يف  10جوان  1999لألمني العام أن ينشئ وجودا مدنيا دوليا يف كوسوفو ،دتثل يف بعثة
األمم ادلتحدة لإلدارة االنتقالية يف اإلقليم هبدف توفري إدارة مؤقتة ؽلكن يف ظلها شعب كوسوفو أن ػلظى باستقالل ذايت ،وكانت
مهمتها معقدة ،وواسعة النطاق لدرجة مل يسبق ذلا مثيل ،فقد خول رللس األمن للبعثة السلطة على إقليم وشعب كوسوفو مبا يف
ذلك مجيع السلطات التشريعية ،والتنفيذية وإدارة القضاء ،مت مبوجب ىذا القرار جتنيد ما يقارب  50000ضابط و 38ألف من
أفراد الشرطة العسكريني و  1178موظف مدين دويل ،و 3397موظف مدين زللي.

2

وقد ركزت اإلدارة الدولية إلقليم كوسوفو على أربع ركائز أساسية ىي :
الركيزة األوىل  :ادلساعدة اإلنسانية بقيادة مفوضية األمم ادلتحدة لشؤون الالجئني.
الركيزة الثانية  :اإلدارة ادلدنية يف إطار األمم ادلتحدة.
الركيزة الثالثة  :التحول الدؽلقراطي ،وبناء ادلؤسسات بقيادة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
الركيزة الرابعة  :إعادة اإلعمار ،والتنمية االقتصادية اليت يديرىا اإلحتاد األورويب

3

نتائج اإلدارة الدولية في كوسوفو:رغم أن اإلدارة الدولية إلقليم كوسوفو حققت العديد من النتائج اإلغلابية إال أهنا عرفت
العديد من االنتقادات نستعرض أعلها من خالل مواطن النجاح واإلخفاق
 1نفس المرجع.

 2موقع يونميك ،قسم السمم واألمن التابع إلدارة شؤون اإلعالم بالتعاون مع إدارة عمميات حفظ السالم :بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسوفو،

www.org/fr/peacekeeping/missions/background.shkml

 3نفس المرجع.
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أوال مواطن النجاح:
* إعادة اإلعمار ،والتنمية يف اإلقليم بإدارة اإلحتاد األورويب.
* عودة الالجئني ،وتصفية عمل ادلفوضية يف جوان 2000
* رعاية مفاوضات حول مستقبل مركز كوسوفو  2006حيث مت إنشاء تشكيل رلموعة ثالثية تتألف من اإلحتاد األورويب واإلحتاد
الروسي والواليات األمريكية ادلتحدة.
* إعالن استقالل كوسوفو  ، 2008وإصدار زلكمة العدل الدولية بقانونية االستقالل يف  2010واعًتاف  110دولة
باالستقالل.
* إعداد دستور جديد يف كوسوفو  15جوان . 2008
*إجراء تغيري على البعثة ،وإصدار رللس األمن بيانا يف  2008مفاده اإلبقاء على بعثة اإلحتاد األورويب لتحقيق سيادة القانون يف
اإلقليم وإهناء األمم ادلتحدة لعملياهتا ادلتعلقة بسيادة القانون .
ثانيا مواطن اإلخفاق:
*اجلدل واخلالف حول مدى شرعية ىذه اإلدارة ،وتناقضاهتا مع ميثاق األمم ادلتحدة حول حق الشعوب يف تقرير مصريىا،
واحًتام سيادة الدول ،ومبدأ عدم التدخل يف شؤون الدول الداخلية ،ومدى حتقق األىداف ادلسطرة ذلذه اإلدارة ،من حيث
غموض الكثري منها.
* تضارب ادلصاحل بني الدول الكربى االقتصادية ،وادلالية ،أضف إىل ذلك طول مدة اإلدارة من  1999إىل  2008وماصاحبو
من تأخري االستقالل.
* إن وضع إقليم كوسوفو حتت اإلدارة الدولية االنتقالية هبدف إعادة البناء كان ىدفو احلقيقي إذابة اذلوية ،ونشر القيم الغربية
باإلضافة إىل ادلصاحل االقتص ادية وادلالية ،واستيفاء كل ادلعايري الغربية قبل إعالن االستقالل ،وىذا ما أشار إليو مستشار البيت
األبيض لشؤون البلقان كارلس اصلليز يف قولو " إن حتديد الوضع النهائي لكوسوفا غلب أن يكون على أساس ماقامت بو
ادلؤسسات الكوسوفية من تطبيق ادلعايري الغربية اليت وضعت " .تشكيل البعثة ادلخولة بإدارة مؤقتة لكوسوفو عام. 2009

1

*رغم انتهاء اإلدارة الدولية ادلؤقتة إلقليم كوسوفو إال أن دولة كوسوفا اليوم مازالت تعاين من مشكلة االقليات الصربية ،واليت ينتج
عنها بني احلني واآلخر اشتباكات أبرزىا كانت عام  2010ما يولد مزيدا من اإلضطرابات وعدم االستقرار خاصة مع استمرار
الرفض الصريب والروسي الستقالل كوسوفا.
 1أحمد عمرو ،األسباب الخفية وراء استقالل كوسوفا ،مجمة العصر ،موقع طريق اإلسالم https://ar.islamway.net/article/2827 2002،تم تصفح الموقع بتاريخ . 2012/01/11
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* رغم اجلهود االقتصادية  -من مساعدات مالية ومشاريع  -اليت قام هبا اإلحتاد األورويب يف ظل اإلدارة االنتقالية إلقليم كوسوفو
إال أن كوسوفا اليوم تعاين من زيادة معدالت الفقر ،وتوافد ادلهاجرين الغري شرعيني شلا صعد أكثر يف حدة التطرف.

1

الخاتمة :من خالل ما سبق توصلنا إىل النتائج التالية:
* ىناك تداخل بني مفهوم اإلدارة الدولية لألقاليم ورلموعة من ادلفاىيم إذ يعترب البعض أنو مفهوم جديد غلسد يف طياتو نوعا من
االحتالل اإلنساين واحلماية يف شكلو القدمي بتسمية جديدة.
* تعترب اإلدارة الدولية لألقاليم ظلوذجا جديدا غلسد التدخل اإلنساين هبدف محاية األمن اإلنساين وشكل من أشكال إعادة
ظلذجة ما يعرف بالدول أو األقاليم العاجزة بعد النزاع يف إطار عمليات بناء السالم.
* تستند شرعية اإلدارة الدولية لألقاليم إىل عدة مضامني سياسية ،وقانونية ،ونظرية كلها تؤسس دلفهوم وطبيعة ىذه اإلدارة.
*استطاعت اإلدارة الدولية بإشراف األمم ادلتحدة يف عدة أقاليم حتقيق الكثري من األىداف ادلتعلقة بوقف عملية اإلبادة العرقية،
ووقف انتهاكات حقوق اإلنسان وإعادة اإلعمار من خالل الوجود ادلدين ،واالقتصادي والعسكري األمين إلدارة ادلرحلة االنتقالية.
* اإلدارة الدولية لألقاليم يف بعض األحيان قريبة من حاالت االحتالل بشكل جديد ما يعرف باإلدارة الناعمة تنطوي من خالذلا
مظاىر التدخل اجلديد الذي يعد ىو اآلخر مظهرا من مظاىر التمكني لسلطة مقيدة ،وتابعة للقيم الغربية ومصاحلها.
* رغم تباين اآلراء حول شرعية اإلدارة الدولية لألقاليم ،ومدى حتقيقها لألىداف ادلعلنة يف إقليم كوسوفو ،بني من يثمن ىذه
اإلدارة ،ومن يعتربىا نوعا من أشكال االستعمار اجلديد باسم الدؽلقراطية ،وما دتليو ادلصاحل الغربية ،والقيم الفكرية الغربية ،تنم عن
جهد دويل حلماية حقوق اإلنسان ،إال أهنا أسست دلرحلة جديدة تعتمد التدخل اإلنساين ،ومسؤولية احلماية لألقاليم ،والدول
العاجزة.
قائمة المراجع
 - 1المراجع باللغة العربية
الكتب
*طللة موريس ،الكامل يف شرح القانون ادلدين :دراسة مقارنة الوكالة والشركات،ج ،8بريوت :منشورات احلليب احلقوقية.2007 ،
المواد غير المنشورة

* احسان سلمى :أزمة كوسوفو وموقف األمم ادلتحدة منها  ،1990مذكرة لنيل شهادة الماستر ،ختصص تاريخ معاصر ،جامعة بسكرة،
2016/2015
 1نفس المرجع.
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* المية تاييت ،بوشباح وسيلة:إشكالية تدخل رللس األمن يف النزاعات ادلسلحة غري الدولية ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،ختصص القانون

الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان ،جامعة جباية. 2013/ 2012 ،

* سامية بن حجاز ،مدخل مفاىيمي لإلدارة الدولية لألقاليم ،مقياس اإلدارة الدولية لألقاليم ،محاضرات مقدمة لطلبة السنة الثانية ماستر ،ختصص
إدارة دولية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة باتنة.2018 / 2017 ،
المقاالت العلمية والدوريات

 *.أمحد عمرو" ،األسباب الخفية وراء استقالل كوسوفا"،رللة العصر ،موقع طريق اإلسالم2008 ،
https://ar.islamway.net/article/2827
مت تصفح ادلوقع بتاريخ . 2018/01/11

* زلمد ادلهدي شنني"،تحوالت مفهوم األمن اإلنساني مركز حبوث. 2011/07/10 ،
مت تصفح ادلوقع بتاريخ 2018/03/05
http://bohothe.blogspot.com/2011/07/blog-post_8892.html
* عبد احلسن العنزي ،سؤدد طو العبيدي" ،مفهوم الحماية الدولية لحقوق اإلنسان بين المعوقات التي تواجهها" زلاماه ،كلية احلقوق ،جامعة
بابلwww.mohamah.net .2017 ،
مت تصفح ادلوقع بتاريخ . 2017 /11/07
المواقع االلكترونية

*الوصاية الدولية ،موسوعة اجلزيرة www.aljazeera.net
مت تصفح ادلوقع بتاريخ . 2017/ 11/8

*االنتداب ،ويكيبيديا ادلوسوعة احلرةwww.ar.wikipedia.org .
مت تصفح ادلوقع بتاريخ 2017/ 11/8
* استعمار وكيبيديا ادلوسوعة احلرة  www.ar.wikipedia.orgمت تصفح ادلوقع بتاريخ 2017/11/8
* موقع يوظليك ،قسم السلم واألمن التابع إلدارة شؤون اإلعالم بالتعاون مع إدارة عمليات حفظ السالم :بعثة األمم ادلتحدة لإلدارة ادلؤقتة يف كوسوفو.
www.org/fr/peacekeeping/missions/background.shkml
 – 2المراجع باللغة األجنبية
Books
* Gregory. Fox, humanitarian occupation , Cambridge University Press.2008.
* richard caplan, international of gouvernance war-torn territories : rule and
reconstruction, oxford, university press, 2005.
Scientific articles
* Anne ,Laure Chaumentte, « Les administrations internationales de territoires au

kosovo et timor : expérimentatoon de la fabrication d’ un état » juspoliticun, n 13.
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[http://juspoliticum.com/article/Les-administrations-internationales-de-territoires-au-Kosovoet-au-Timor-experimentation-de-la-fabrication-d-un-Etat-905.html
The site was visited on09/01/2018 .
* Conceptualig, administration of, Territory by international Actors, Eropean, journal,
volume, 21,issue,1,1 february, 2010.
[https://doi.org/10.1093/ejil/chq014
The site was visited on 26/11/2017.
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جاسم محمد زكريا

Brexitخيارات الشعوب و مستقبل المنظمات اإلقليمية دراسة حالة االتحاد األوربي بعد ال

خيارات الشعوب و مستقبل المنظمات اإلقليمية
Brexitدراسة حالة االتحاد األوربي بعد ال

The Chosen Of Populations And The International Ognization Futures
The European Union post Brexit – Case Study

األستاذ الدكتور جاسم محمد زكريا
أستاذ القانوف الدورل والعبلقات الدولية ُب جامعة دمشق
jasem68@gmail.com
:ملخص
ـ والدة صباعة الفحم1952 بدأ التكامل األوريب وكأنو ترياؽ أوربا ُب مواجهة التطرؼ القومي الذي دمر القارة إباف اغبرب الغربية الثانية؛ فشهد العاـ
ٍ والصلب األوربية حبسباهنا خطوًة أوذل كبو أوربا االربادية؛
جبهود متضافرة من اآلباء اؼبؤسسُت األوربيُت (( جاف مونييو وروبرت شوماف وبوؿ ىنري سباؾ
((..وألسيد دي غاسربي
 ومؤخراً السياسة األمنية، وسياسات التعاوف والتنمية، مثل السياسة التجارية اؼبشًتكة،وعلى الرغم من سبكن االرباد من وضع سياسات خارجية مشًتكة
 فإف إنشاء الواليات اؼبتحدة األوربية يظل نتيجة غَت مؤكدة للتكامل األورويب؛ وردبا صار مستحيبلً بعد الربيكسيت؛ ولذلك فإف،واػبارجية اؼبشًتكة
..،  وعليو فإف اؼبنظمات الدولية مطالبة بإعادة النظر خبصوص حق الشعوب ُب تقرير مصَتىا...مستقبل أوربا – حالياً – متعدد الوجهات
. مستقبل أوربا – الربيكسيت-  االرباد األوريب – حق تقرير اؼبصَت – اؼبنظمات الدولية:الكلمات اؼبفتاحية

Abstract
After Western War II, European integration was seen as an antidote to the extreme
nationalism which had devastated the continent. 1952 saw the creation of the European Coal
and Steel Community ECSC, which was declared to be "a first step in the federation of Europe.
With joint efforts from The "Founding Fathers" of European Unity. Especially Alcide De
Gasperi, Jean Monnet, Robert Schuman, and Paul-Henri Spaak.
Despite the development of common external policies such as the common trade policy,
the policies on cooperation and development and, more recently, the Common Foreign and
Security Policy and Common Security and Defense Policy, the creation of the United States of
Europe remains a counter-intuitive outcome for European integration. May be Impossible after
Brexit ,the reality is that Europe, at present, has multiple futures… Therefore, I have demanded
the international organizations to reconsider the Populations right to self-determination…

Key Words:

European Union – The Right Of Self Determination – International Organizations –
The European Future – Brexit
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خيارات الشعوب و مستقبل المنظمات اإلقليمية دراسة حالة االتحاد األوربي بعد الBrexit

جاسم محمد زكريا

مقدمة:
ال مراء أف فكرة توحيد أوربا  -قبل أف تتحوؿ إذل ٍ
ىدؼ سياسي – كانت حلماً؛ ُب أذىاف كثَت من الفبلسفة واؼبنظرين
األوربيُت؛ فقد زبيل فيكتور ىوغو  -مثبلً  -وجود "الواليات اؼبتحدة األوربية" مستلهماً ؽبا صورة فبيزة من اؼبثل اإلنسانية؛ بيد أف
حلم أوريب من نوع
ىذا اغبلم تبدد بفعل اغبروب اؼبروعة اليت اجتاحت القارة خبلؿ النصف األوؿ من القرف العشرين؛ ٍب انبعث ٌ
جديد على أنقاض اغبرب الغربية الثانية؛ فالناس الذين قاوموا النظم الشمولية خبلؿ اغبرب عزموا على وضع ٍ
حد للكراىية،
والتنافس العاؼبي ُب أوربا؛ وإجياد الشروط اؼبناسبة إلرساء السبلـ الدائم؛ وبُت عامي  1945و1950ـ حرص آباء االرباد
ٍ
منظومة ترعى اؼبصاحل
األوريب ( عدد من أعبلـ السياسيُت األوربيُت) على إقناع شعوهبم بالولوج إذل حقبة جديدة؛ ترتكز على
ٍ
مؤسسات ٍ
قوية عابرة للحدود األوربية؛ وسارت
اؼبشًتكة؛ دبوجب معاىدات تكفل سيادة القانوف واؼبساواة بُت الدوؿ؛ فنشأت
منظومة من التشريعات ،والنظم واإلجر ٍ
ٍ
اءات قربت أوربا من حلم الفيدرالية..
قدماً ُب بناء

ٍ
سياسية ٍ
ٍ
مهمة؛ إال
مفردات
ومضت دوؿ أوربا الغربية الكربى " فرنسا ،أؼبانيا "..بدعم اؼبنظومة األوربية ،على حساب
بريطانيا اليت ترددت بأعباء إرثها االستعماري؛ حيث التاج ولؤلؤة التاج؛ وذكريات اإلمرباوورية اليت ال تغيب عنها الشمس،
وامتداداهتا عرب البحار بالكومنولث وغَته؛ وبنزعتها القومية القوية والكامنة خلف الدبلوماسية االقبليزية الباردة؛ إضافةً لنظامها
الربؼباين العريق ،ودستورىا العرُب ومَتاثها الليربارل اؼبميز ،وسابقاهتا ُب حقوؽ اإلنساف اؼباجنا كارتا وغَتىا؛ أضف إذل كل ذلك؛
تلك العبلقة اػباصة بالواليات اؼبتحدة؛ فأدى اجتماع ذلك كلو ألف تًتدد اؼبملكة اؼبتحدة بدايةً بالدخوؿ إذل اعبماعة األوربية؛ ٍب
إذل اؼبشاركة حبذر ُب بناء مؤسسات االرباد األوريب ،وىو حذر وصل حد التحفظ التاـ؛ بل عدـ االشًتاؾ ُب أىم ما أقبزه االرباد
األوريب؛ أعٍت منطقة اليورو والشينغن؛ ولذلك؛ كانت اؼبسَتة الربيطانية مع االرباد مرىونةً – منذ البداية – خبيار ٍ
ٍ
سياسية موار ٍبة؛
ات
هناية تنجلي فيها اغبقيقة؛ وىي إقباز ما يريده الشعب؛ ُب ٍ
وكاف ال بد ؽبا من ٍ
ببلد ال تسمح شعوهبا للحكاـ باؼبغامرة أو اؼبقامرة،
بل حىت اؼبخاورة ُب أي مفردات سبس حريتها أو قوهتا حاضراً أو مستقببلً...
من أجل ذلك؛ حطمت خيارات الشعوب اغبرة وموحات السياسيُت؛ وقهرت صناديق االستفتاء آراء اؼبنظرين؛
وربققت مقولة األوربيُت األثَتة؛ فصار االرباد األوريب ما قبل اؿ  Brexitليس ىو االرباد األوريب ما بعده؛ ألف اؿ Brexit
قلب النظاـ السياسي األورويب؛ رأساً على عقب ،ؼبا أحدثو من ىز ٍ
ٍ
عميقة ُب بروكسل ،فضبلً عن إرساؿ موجات صادمة إذل
ات
ـبتلف أكباء العادل .ومع ذلك ،فإف البعض ال يزاؿ يقوؿ إف خروج بريطانيا قد جيعل العقوؿ واألذىاف األوروبية؛ تركز على اغباجة
لئلصبلح وإعادة إنعاش التكتل ،وإطباد القوى الشعبوية؛ خاصةً بعد أف شرعت بريطانيا  -رظبياً – ُب مفاوضات مغادرة االرباد
األورويب ُب  29مارس (آذار) 2017ـ ،حيث بدأ فهم وإدراؾ واقع اؼبشاحنات اؼبطولة حوؿ بنود اػبروج ،وبدا أف القضية
معقدة دبا يكفي ليس من الناحية التقنية والبَتوقراوية ،ولكن من الناحية السياسية واالجتماعية واالقتصادية أيضاً؛ فبا أضاؼ مزيداً
من الغيوـ إذل األفق اؼبضطرب لبلرباد األورويب..
ٍ ٍ
لعل من أمهها :ىل أكد  Brexitتراج ٍع منظومة القيم
وترافق ذلك كلو؛ بأسئلة كبَتة باتت اإلجابة عليها ملحةً؛ ً
ٍ
تكامل سياسي أكرب ،فيصبح قوة عاؼبية
اؼبشًتكة ،وتعثر فلسفة السياسة ،وتراجع الدديقراوية؟ وىل سيتجو االرباد األورويب كبو
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عظمى ُب هناية اؼبطاؼ؟ أـ أنو سيًتاجع وتتهاوى مؤسساتو القائمة؟ فبا قد يسفر عن إحياء الصراع داخل القارة من جديد؟
وأخَتاً؛ ىل عزز " Brexitالشكوؾ ُب حلم الوحدة األوروبية؛ ذاؾ اغبلم الذي شهد انتشاراً واسعاً؛ ُب دوؿ االرباد على مدار
السنوات القليلة اؼباضية؛ أـ أنو أجهز عليو؟
وتأٌب دراستنا ىذه؛ لتقدًن اإلجابة على تلك األسئلة؛ وكعهدنا نقوؿ إننا ال نزعم أنا جئنا دبا ؼبا يأت بو األوئل؛ أو أتينا
باغبقيقة قبرىا من قروهنا جراً؛ وإمنا يكفينا شرؼ احملاولة؛ وبياف ما تقدـ ُب اؼببحثُت اآلتيُت:
اؼببحث األوؿ :الفيدرالية األوربية قبل  :Brexitواقع أكيد أـ حلم بعيد!
اؼببحث الثاين :أسباب اؿ  Brexitوآثاره بريطانياً وأوربياً وعاؼبياً.
المبحث األول :الفيدرالية األوربية قبل  :Brexitواقع أكيد أم حلم بعيد
خرجت أوربا بعد اغبرب الغربية ؿبطمةً منهكةً خائرة القوى؛ تسعى دوؽبا الكربى إذل بقاء اغبد األدىن من تراثها

االستعماري فيما وراء البحار؛ بل إف بعضها – خاصةً أؼبانيا – كانت ربلم أف تبقى ُب حدودىا؛ 1وبدا واضحاً أف أمم أوربا
صارت عاجزةً أف تدفع شبن فاتورة ٍ
حرب جديدةٍ تدور رحاىا فيما بينها؛ وتنازلت عن دور الريادة ألمريكا؛ ولكنها ظلت متمسكةً

ببناء اغبلم األوريب؛ على كب ٍو ما..؛  2وبدأت اؼبسَتة بأفكار الرواد األوائل من اآلباء األوربيُت أمثاؿ روبرت شوماف وكونراد أدينور،
وألسيد دوغاسربي وونستوف تشرشل...؛ ٍ 3ب تتالت خطواهتا سراعاً تباعاً وصوالً إذل االرباد األوريب؛ وبدا أف الركائز اؼبتينة اليت
هنض عليها االرباد األوريب؛ واليت أوحت بأف حلم الواليات الوحدة األوربية بات قريباً؛ بعد اليورو واؿ " شيغن Schengen
 ،"Areaواالقبازات اؼبشًتكة؛ ما استطاعت التخلص من اؼبعوقات الكبَتة اليت واجهت مسَتة االرباد األوريب وال تزاؿ تواجهها؛
بل إهنا قد ذبعل فكرة االرباد  -ذاهتا  -فكرةً غَت قابلة لبلستمرار؛ ومن أىم تلك اؼبعوقات :التمسك بالسيادة واؼبكانة التارخيية،
انبعاث النزعة القومية ،تنامي التفاوت بُت الدوؿ ،تباين اؼبواقف إزاء القضايا الكربى (( مثاؿ :اؽبجرة والبلجئُت)) ،األزمات
االقتصادية واؼبالية العاصفة ((مثاؿ :األزمة اليونانية))؛ وتبُت أف أخطرىا  -على اإلوبلؽ -اؼبفاجآت اليت تصنعها خيارات
الشعوب كما سنرى..

المطلب األول :ركائز الفيدرالية في االتحاد األوربي
 - 1نود اإلشارة؛ بادئ ذي ٍ
بدء ؛ إذل استبدالنا الغربية بالعاؼبية ُب التسمية؛ وذلك لعدـ مبايعتنا ؼبا شاع تداولو بُت العامة واػباصة؛ من وسم اغبربيُت الغربيتُت األوذل  1914 /ػ
1919ـ والثانية  1939ػ 1945ـ؛ دبيسم العاؼبية ؼبا ُب ذلك؛ من ٍ
افتئات على حقوؽ معظم أمم وشعوب العادل ،اليت دل تشًتؾ ُب تلك اغبروب الطاحنة؛ أو أرغم أبناؤىا قسراً

أو أقحمت أقاليمها قهراً؛ ُب ذينك اغبربُت الغربيتُت؛ ونبُت أف نعتهما بالغربية ليس رغبةً وال مشاتةً ،ولكن لتسمية األشياء بأظبائها؛ فكبلمها حبسب ظروؼ النشأة وعوامل االستمرار
وما سبخض عنهما من نتائج غريب حىت النخاع..ؼبز ٍ
يد من التفصيل؛ أنظر : :د .جاسم ؿبمد زكريػا ،مفهوـ العاؼبية ُب التنظيم الدورل اؼبعاصر ،رسالة دكتوراه مقدمة إذل كلية اغبقوؽ ػ

جامعة عُت مشس1422 ،ىػ2001/ـ ،منشورة الطبعة األوذل ،دار اغبليب للمنشورات اغبقوقية ،بَتوت؛ 1426ىػ 2006ـ ،ص  238وما بعدىا.

2

- See: Wistrich Ernest, the United States of Europe, Routledge, London, 1994, pp15-18. Theodosios Tsivolas,
Law and Religious Cultural Heritage in Europe, Foreword by Professor Norman Doe, Springer Cham Heidelberg
New York Dordrecht London, 2014, pp 29-35.
3
- See: Linde Egberts and Koos Bosma: edited., Companion to European Heritage Revivals, Springer Heidelberg
New York Dordrecht London, 2014, pp 34-41.
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ورحت األفكار اليت أفضت إذل االرباد األوريب  -ألوؿ مرة بشكل علٍت  -رظبياً؛ من قبل روبرت شوماف وزير
اػبارجية الفرنسي ،بإحيائو فكرة كانت ُب األصل عباف مونيو؛ تقضي بتجميع إنتاج الفحم والصلب ُب الدوؿ اليت كانت ُب حالة
حرب مع بعضها البعض؛ ووضعها ربت قيادة عليا مشًتكة ،وكاف اؽبدؼ  -بعد أف وضعت اغبرب الغربية الثانية أوزارىا  -إحبلؿ
ال سبلـ بُت األمم األوربية اؼبنتصرة واؼبهزومة ،واعبمع بينها على قدـ اؼبساواة ،وبناء التعاوف من خبلؿ اؼبؤسسات اؼبشًتكة؛ حىت
1
يقة رمز ٍية ٍ
تغدو اؼبواد األولية للحرب "الفحم والصلب"  -بطر ٍ
مليئة باؼبعاين  -أدوات لتحقيق اؼبصاغبة وإرساء السبلـ.
وسار شوماف خطوًة إذل األماـ؛ فدعا ُ -ب  9مايو/أيار 1950ـ – إذل تأسيس ارباد الفحم والصلب األوريب
( ،)ECSCفاستجابت الدوؿ الست (بلجيكا ،أؼبانيا االربادية ،فرنسا ،إيطاليا ،لوكسمبورغ وىولندة) إلقامة النواة األوذل
للتجمع األوريب؛ ولذلك يتم االحتفاؿ بذكرى والدة االرباد ُب التاسع من مايو/أيار ُب كل عاـ؛ ٍب أقرت الدوؿ الست اؼبؤسسة
ُب  25مارس/آذار 1957ـ معاىدة روما؛ إلنشاء اجملموعة االقتصادية األوربية لتغطي سوقاً أوسع تشمل كافة السلع واػبدمات،
وًب تطبيق سياسات مشًتكة خبلؿ فًتة الستينيات اؼباضية ،وخصوصاً ُب ؾبارل التجارة والزراعةٍ ،ب ألغيت الرسوـ اعبمركية بُت ىذه
بشكل ٍ
ٍ
كامل ُب  1يوليو/سبوز 1986ـ.،
الدوؿ،

2

أوالً – نشأة االرباد األوريب وتطوره:

ٍ
تغَت البنياف السياسي األوريب  -بسقوط جدار برلُت عاـ 1989ـ -
بشكل كب ٍَت ،واختفت باختفائو تدرجيياً

االنقسامات القددية ُب القارة األوربية؛ وًب توحيد شطري أؼبانيا سلمياً؛ ٍب تداعت الشيوعية 3،واهنار االرباد السوفيييت ُب
منر من ورؽ" ،وأعلنت "صبهورياتو" استقبلؽبا ،وبسقوط االرباد السوفيييت؛ بدأت لعبة الدومينو تفرض
1992 -1991ـ " وكأنو ٌ

نفسها على دوؿ ما كاف يسمى اؼبعسكر الشرقي الذي كاف واقعاً ربت اؽبيمنة السوفيتية؛ فبدأ زلزاؿ أوريب؛ عصف بالكيانات
الشيوعية بشدةٍ
ٍ
ٍ
ودموية أحياناً؛ فسقطت األنظمة الشيوعية ُب بلغاريا وىنغاريا وبولندة وأؼبانيا الشرقية،
وعنف حيناً ،وبدما ٍر
وكذلك ُب رومانيا حيث كاف السقوط دراماتيكياً ودامياً؛ ٍب بدأت يوغسبلفيا االربادية بالتحلل؛ فأعلنت أربع من صبهورياهتا
ٍ
بصمت مر ٍ
يب؛
الست استقبلؽبا ،وسارت فيو ِسراعاً إال (( البوسنة واؽبرسك)) الوحيد بينها؛ 4حيث كافئ الروس والغرب أىلو؛

وىم يقتلّوف – ُب قلب أوربا  -عرب إبادةٍ
ٍ
صباعية  Genocideو ٍ
مروع؛ ليس للقيم اؼبشًتكة ُب األدياف فحسب ،وال
انتهاؾ ٍ
للقانوف الدورل اإلنساين فقط! بل ؼبنظومة الفكر ،واؼبدنية األوربية اليت ظن الغرب أنو دفع فاتورة بنائها؛ دبا خسره إبّاف اغبرب
الغربية الثانية..

1

- See: Hermann-Josef Blanke & Stelio Mangiameli: Editors, The Treaty on European Union (TEU) A
Commentary, Springer Heidelberg New York Dordrecht London, 2013, pp 23-34.

 - 2أنظر :باسكاؿ فونتُت(( ،أوربا ُب اثٍت عشر درساً)) ،مكتب اؼبطبوعات الرظبية ُب اؼبفوضية األوربية ،لوكسمبورغ2006 ،ـ ،منشور على الشابكة ُب اؼبوقع الرظبي ؼبنشورات
االرباد األوريب .Ec.europa.eu/publication/ :وؼبز ٍ
يد من التفصيل؛ أنظر :د .عبد العظيم اعبنزوري ،االرباد األوريب ( الدولة األوربية الكونفيدرالية) ،دار النهضة العربية،
القاىرة1999 ،ـ ،ص .19-15جوف بيندر وساديوف أشرود ،االرباد األوريب ،ترصبة :خالد غريب علي ،الطبعة األوذل ،مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة ،القاىرة2015 ،ـ ،ص

.25-20
 - 3ؼبز ٍ
يد من التفصيل والتحليل اؼبعمق ُب آثار تلك اؼبتغَتات على التنظيم الدورل اؼبعاصر؛ أنظر األثر القيّم للمغفور لو – بإذف اهلل  -أستاذنا الدكتور علي إبراىيم ،اغبقوؽ

والواجبات الدولية ُب عادل متغَت :اؼببادئ الكربى والنظاـ الدورل اعبديد ،الطبعة األوذل ،دار النهضة العربية1997 ،ـ ،ص  53وما بعدىا.
 - 4أنظر :د .جاسم ؿبمد زكريا ،مكانة االرباد األوريب ُب التنظيم الدورل اؼبعاصر  ،دراسة قيد النشر ُب ؾبلة اغبقوؽ جامعة البحرين؛ دبوجب اؼبوافقة /78ىػ ش2017 /ـ تاريخ
2017/1/29ـ.
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وعلى الرغم من ذلك تابعت دوؿ أوربا التفاوض حوؿ معاىدة تأسيسية جديدة إلعادة بناء التنظيم اإلقليمي األوريب؛
وبعد ٍ
ٍ
ومفاوضات ٍ
جهود ٍ
شاقة؛ ًب التوصل إذل اؼبعاىدة اؼبنشئة ؼبا يعرؼ اآلف باالرباد األوريب؛ أال وىي معاىدة ماسًتخيت
حثيثة
اليت تبناىا اجمللس األوريب ُب ديسمرب /كانوف األوؿ من عاـ 1991ـ؛ ودخلت حيز التنفيذ ُب  1نوفمرب/تشرين الثاين من عاـ
1993ـ ،ومنذ ذلك التاريخ؛ أخذ التنظيم اإلقليمي األوريب اذباىاً تصاعدياً وتراكمياً ُب بناء منظومتو القانونية واالقتصادية

واؼبؤسسية 1،بل نستطيع القوؿ إف االرباد األوريب ما بعد ماسًتخيت؛ انتقل – بتقديرنا  -من نطاؽ اؼبنظمات الدولية إذل نطاؽ
ٍ
جديد للمنظومة األوربية New Legal
أمر اختلفت فيو اآلراء؛ ولكنها تتفق على إننا إزاء وض ٍع قانوين
الكونفيدرالية؛ وىذا ٌ
2
...Status of the EU
والشك أف الدينامية األوربية اؼبتجددة والوضع اعبيوسياسي اؼبتغَت للقارة األوربية؛ أفضت إذل انضماـ ثبلث دوؿ أخر
إذل االرباد ُب  1يناير/كانوف الثاين  ،1995وىي النمسا وفنلندة والسويد؛ وحىت ذلك الوقت ،دل يكن االرباد األوريب قد
حقق اإلقباز األكثر إثارة ،أال وىو العملة اؼبوحدة (( اليورو))؛ حيث اعتمد اليورو ُب التعامبلت اؼبالية (غَت النقدية) ُب عاـ

1999ـ ،وبعد ثبلث سنوات صدرت العمبلت واألوراؽ النقدية ُب  12بلداً ،و أصبحت تعرؼ دبا يسمى منطقة اليورو؛
3
وخبلؿ فًتة وجيزةٍ أصبح اليورو من العمبلت الرئيسة ُب اؼبدفوعات ،واالحتياويات إذل جانب الدوالر على مستوى العادل.
ثانياً  -األىداؼ الرئيسة لبلرباد األوريب:
حددت وثيقة تأسيس ,ومعاىدة إنشاء االرباد األوريب ُب اؼبادة ( )2منها ،األىداؼ الرئيسة اآلتية:
 . 1تعزيز التقدـ االقتصادي واالجتماعي ,وربقيق مستوى عاؿ من التشغيل ,وتنمية متوازنة ومستدامة ,وإقامة منطقة اقتصادية
دولية ببل حدود ,وتقوية التماسك االقتصادي واالجتماعي ,وإقامة ارباد اقتصادي ونقدي ,وعملة موحدة.
 .2تأكيد مكانة االرباد األوريب على الساحة الدولية ,وذلك من خبلؿ تنفيذ سياسة خارجية وأمنية مشًتكة ,دبا فيها بناء ىيكل
متطور من السياسات الدفاعية اؼبشًتكة ,واليت جيب أف تقود إذل دفاع مشًتؾ.

4

 .3تدعيم ضباية حقوؽ ومصاحل مواوٍت الدوؿ األعضاء ,من خبلؿ العمل على بناء مواونة اربادية.
 .4احملافظة على االرباد ,وتطويره كمنطقة للحرية واألمن والعدؿ ,واليت يتم فيو ضماف االنتقاؿ اغبر لؤلشخاص ,مع ازباذ
إجراءات مبلئمة للحدود اػبارجية ,واللجوء ,واؽبجرة ,ومنع اعبردية ومكافحتها.

5

ثالثاً  -بنية االرباد األوريب و العضوية فيو
1

- See: Biscop. S, Permanent structured cooperation and the future of ESDP: Transformation and integration,
European Foreign Affairs Review, 13(4), (2008), pp 441–448.
- See: Daniel Thu¨rer and Pierre-Yves Marro, ((The Union’s Legal Personality: Ideas and Questions Lying

2

Behind the Concept)), in ,Hermann-Josef Blanke & Stelio Mangiameli: Editors, The European Union after
Lisbon: Constitutional Basis, Economic Order and External Action, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, pp
48-55.
3
- See: Bilefsky Dan & Ben Hall, the birth of Euro, Penguin Books, Financial Times.1998, pp 44-47.
4

- See: Antonio D’Atena, ((The European Constitution’s Prospects)), in ,Hermann-Josef Blanke & Stelio
Mangiameli: Editors, op, cit, pp 9-20.

 - 5أنظر :باسكاؿ فونتُت ،مرجع سابق.
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بينما يكثر اغبديث عن انتقاؿ االرباد األوريب من عادل اؼبنظمات الدولية إذل الكونفيدرالية ،بل إذل الفيدرالية ذاهتا؛ قبد
أف التصنيف الرظبي لبلرباد األوريب مازاؿ ملتبساً حىت بالنسبة للهيئات القضائية للدوؿ األعضاء؛ إذ قبد أف احملكمة الفيدرالية
األؼبانية؛ وبعد نق ٍ
اش قانوين كبَت تنتهي إذل وصف االرباد األوريب بالكلمة األؼبانية "  "Staatenverbundاليت تًتجم إذل
اإلقبليزية " "association of sovereign statesأي رابطة دوؿ مستقلة 1.ولعل البنية اؽبيكلية لبلرباد اليت تتداخل فيها
التسميات واالختصاصات ُّ
تعد سبباً رئيساً ُب ذلك؛ وتتكوف بنية االرباد األوريب من:
 )1ؾبلس االرباد األوريب  -اجمللس األوريب
ؾبلس وزراء االرباد ،وديثل الدوؿ األعضاء ،ىو اؽبيئة الرئيسة لصنع القرار ،وعندما جيتمع على مستوى رؤساء الدوؿ أو
اغبكومات ،يصبح اظبو اجمللس األوريب ،ويتوذل اجمللس السلطة التشريعية ،ويتقاظبها مع الربؼباف األوريب دبوجب "إجراء القرار
اؼبشًتؾ".

2

ب) الربؼباف األوريب
ديثل الربؼباف األوريب شعوب أوربة ،ويتقاسم السلطة التشريعية وقضايا اؼبوازنة مع ؾبلس االرباد األوريب؛ وينتخب الربؼباف
كهيئة سبثل مواوٍت االرباد األوريب ،وديارس اإلشراؼ السياسي على نشاوات االرباد ويشًتؾ ُب العملية التشريعية ،كما ديارس
الربؼباف إشرافاً دديقراوياً على االرباد ،إذ ديتلك صبلحية حل اؼبفوضية عرب تبٍت اقًتاح اللوـ "،"Motion of Censure
والذي حيتاج إذل أغلبية الثلثُت؛ كما يشرؼ على اإلدارة اليومية لسياسات االرباد عرب تقدًن األسئلة الشفهية واػبطية إذل اؼبفوضية
واجمللس ،ويعترب رئيس اجمللس مسؤوالً أماـ الربؼباف عن القرارات اليت يتخذىا اجمللس.

3

ج) اؼبفوضية األوربية
اؼبفوضية األوربية ىي الذراع التنفيذي لبلرباد األوريب ،إذ تقوـ اؼبفوضية بتنفيذ القرارات اليت يتخذىا اجمللس ُب ؾباالت
مثل السياسة الزراعية اؼبشًتكة؛ وىي تتمتع بصبلحيات واسعة ُب إدارة السياسات اؼبشًتكة لبلرباد ،مثل البحوث والتكنولوجيا،
واؼبساعدات اػبارجية ،والتنمية اإلقليمية ...اخل ،فضبلً عن إدارهتا ؼبوازنات ىذه السياسات؛ وربصل اؼبفوضية على اؼبساعدة ُب
تأدية مهامها من الدائرة اؼبدنية اؼبكونة من  36مديرية ومصلحة عامة ،ومقرىا األساسي ُب بروكسل ولوكسمبورغ.

د) ؿبكمة العدؿ األوربية (

4

Court of Justice of the European Union (CJEU

تأسست ؿبكمة العدؿ األوربية عاـ 1952ـ ،ومقرىا لوكسمبورغ ،وتتألف من قاض واحد من كل دولة من دوؿ
االرباد ،ويساعدىا ُب عملها شبانية ؿبامُت عامُت ،ويعينوف باالتفاؽ بُت الدوؿ األعضاء ؼبدة ست سنوات قابلة للتجديد؛ وتنظر

1

- The original German uses the word Staatenverbund, which they translate as "association of sovereign states",
rather than the word Staatenbund (confederation) or Bundesstaat (federation). For more details, see: Constitutional
nature. https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union.
2
- See: Theodosios Tsivolas, op, cit., pp 32-37 . See: Hermann-Josef Blanke & Stelio Mangiameli: Editors,
op,cit, pp 529-537.

 - 3أنظر :باسكاؿ فونتُت ،اؼبرجع السابق.

- See: Hermann-Josef Blanke & Stelio Mangiameli: Editors, op,cit., pp 681-690.
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ىذه احملكمة ُب اؼبواضيع الناصبة عن تطبيق القانوف واؼبعاىدات األوروبية ُب دوؿ االرباد األورويب؛ ويتمثل دور احملكمة ُب ضماف
االلتزاـ بالقانوف األوريب ،وتفسَت وتطبيق اؼبعاىدات بالشكل الصحيح.

1

 –2عضوية االرباد األوريب:
أظهر الواقع العملي ؼبعايَت كوبنهاغن االختبلؼ ما بُت النظرية والتطبيق؛ 2وأكثر ما ذبلى ذلك ُب مسألة " عضوية
تركيا"؛ فالعبلقات الرظبية بُت تركيا واالرباد األوريب بدأت ُب العاـ 1963ـ ،عندما ًب توقيع اتفاؽ التحالف ،وكانت تركيا أوؿ
بلد من ؾبموعة الدوؿ اؼبرشحة للعضوية ،بل قدمت ولباً بذلك ُب عاـ 1987ـ؛ إال أف الطلب الًتكي ؼبا حيرز تقدماً مهماً حىت

يوـ الناس ىذا..3،و المراء – بتقديرنا ُ -ب أف أسباب تلكؤ االرباد األوريب ُب قبوؿ عضوية تركيا؛ تتجاوز األسباب اؼبعلنة؛ إذل
عوامل تارخيية وحضارية الزالت حاضرةً بقوةٍ؛ لدى قوى أوربية مهمة ال سباري ُب إعبلف موقفها الرافض النضماـ تركيا؛ ألف معظم
الغرب ال يزاؿ – بتقديرنا  -سادراً ُب ذىنية الصداـ ،وذكريات قرونو الوسطى ُب " بواتييو"؛ وعندما كانت اعبيوش العثمانية على
أبواب فيينا..
المطلب الثاني :حوافز التفتت في االتحاد األوربي
أوالً – التمسك بالسيادة واؼبكانة التارخيية:
ُّ
تعد ملكيات الغرب األوريب احملافظة (( السويد والدمنارؾ والنرويج واؼبملكة اؼبتحدة)) األكثر سبسكاً دبظاىر السيادة
واؼبكانة التارخيية؛ ولذلك كانت األكثر حساسيةً إزاء التدابَت اليت تقرب االرباد من الفيدرالية..؟! وكاف ذلك واضحاً منذ
ٍ
ؿبطات عديدةٍ مر هبا تطور االرباد األوريب؛ منذ
البداية فيما يتعلق بالسيادة النقدية وعند والدة اليورو؛ 4وظهر األمر ُب
ماسًتخيت 1992ـ وحىت وقتنا الراىن 2017ـ؛ وكانت اؼبملكة اؼبتحدة ىي األكثر استعصاءً على االندماج ُب البنياف
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خاصة هبا أمهها مقومات االرتباط العميق مع الواليات اؼبتحدة؛
وألسباب
تارخيية تتقاظبها مع باقي اؼبلكيات؛
ألسباب
األوريب
واإلمكانيات الكبَتة  -للقوى الربيطانية اؼبعارضة لبلندماج ُب االرباد األوريب – اليت تظهر جلياً؛ ُب وسائل اإلعبلـ عرب

1

 أنظر :باسكاؿ فونتُت ،مرجع السابق .وؼبز ٍيد من التفصيل ُب مؤسسات االرباد ديكن العودة إذل اؼبوقع الرظبي لبلرباد األوريب (( اؼبؤسسات))؛ وكذلك:
- See: See: Hermann-Josef Blanke & Stelio Mangiameli: Editors, op, cit., pp 759-765. Bilefsky Dan & Ben Hall,

op, cit, pp 49-55.
 - 2معايَت كوبنهاغن؛ مصطلح يطلق على الشروط اليت وضعت ُب قمة كوبنهاغن عاـ  1993ـ للقبوؿ ُب عضوية االرباد األورويب؛ و ترتكز على ثبلثة معايَت سياسية ،واقتصادية،
ومعايَت" "Acquisاليت تعٍت أنو جيب على الدولة اؼبرشحة لبلنضماـ إذل االرباد األورويب؛ أف تكوف على استعداد لتكييف إداراهتا وصبيع قوانينها مع قانوف االرباد األورويب .ؼبز ٍ
يد من
التفصيل؛ أنظر:
- See: Hermann-Josef Blanke & Stelio Mangiameli: Editors, The European Union after Lisbon: Constitutional
Basis, Economic Order and External Action, Springer Heidelberg New York Dordrecht London, 2013, pp 48-60.
3

- See: Dr. Ghazi Ismail Rababa’a, ((Turkey and the European Union)), International Journal of Humanities and
Social Science Vol. 3 No. 2 [Special Issue – January 2013, pp 96-106.
- See: Bilefsky Dan & Ben Hall, op, cit., pp 55-64.
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تروجيها ؼبا يسمى بأساوَت االرباد األورويب (()) euromyths؛ 1ولذلك كاف زبوؼ رئيس اغبكومة الربيطانية السابق ديفيد
2
كامَتوف؛ من أف تبدأ منطقة اليورو ُب العمل ٍ
ككتلة متحدةٍ ضد اؼبملكة اؼبتحدة زبوفاً جدياً ،أثبتت قوادـ األياـ صحتو..
ثانياً – انبعاث النزعة القومية:
مضى القرف التاسع عشر ومضى معو عصر القوميات؛ كانت تلك من مسلمات التاريخ األوريب اؼبعاصر؛ ولكن العقد
األخَت من القرف العشرين ،ومطالع القرف اعبديد أحالت تلك اؼبسلمة إذل دائرة الشكوؾ ،والعوز إذل الدليل؛ ليس ُب الكيانات
الشيوعية اليت كانت قائمةً باغبديد والنار؛ ٍب تفجرت حبثاً عن ىوية أو بعثاً لقومية؛ بل حىت ُب الكيانات التارخيية هنضت دعوات
3
االنفصاؿ ُب ٍ
دوؿ توحدت إبّاف عصر القوميات.
ولعل ما جيدر التذكَت بو ىنا؛ أف ىناؾ مقاوعتاف ُب إسبانيا مها ،الباسك وكتالونيا 4،تطالباف باالنفصاؿ واالستقبلؿ،
ّ
ألف شعيب ىاتُت اؼبقاوعتُت ؽبما لغة وتاريخ ـبتلف عن التاريخ اإلسباين؛ أما ُب فرنسا فهناؾ اإللزاس واللورين اللتاف ُع ّدتا منطقيت

تنمية مشًتكة بينها وبُت أؼبانيا ،بعد ىزدية األخَتة ُب اغبرب الغربية الثانية ،كما يوجد ،سافوي ،ونيس ،وكورسيكا ،وىذه أر ٍ
اض
إيطالية ،فيها شعب إيطارل ،وقد ضمتها فرنسا إليها قبل توحيد إيطاليا ُب دولة واحدة عاـ 1871ـ؛ وقد والب موسوليٍت ُب

النصف األوؿ من القرف العشرين بإعادة ىذه األراضي إذل إيطاليا ،ولكن فرنسا رفضت ذلك مطلقاً 5 .كما ديكن أف نذكر النمسا
اليت ًب مسخها إذل دويلة صغَتة مساحتها  83ألف كيلو مًت مربع ،وعدد سكاهنا ال يتجاوز  8مبليُت نسمة؛ بعد أف كانت
إمرباوورية مًتامية األوراؼ ،كاف يسكنها كبو  20مليوناً من البشر.

6

وعادت تلك اؼبطالب بالظهور؛ ففي إيطاليا والب اؼبعارض السياسي " إيفا كلوتز" ُ -ب مطلع أيلوؿ /سبتمرب
2014ـ  -سكاف منطقة جنوب تَتوؿ الناوقة باللغة األؼبانية باالستقبلؿ ،وقاؿ (( :كبن لسنا إيطاليُت ،وإف إيطاليا ىي دولة

- See: www. Wikipedia. Euromyths.

1

 - 2أنظر :د .روبن نبلت(( ،ماذا عن مستقبل االرباد األوريب؟)) ،مقابلة منشورة ُب 2015 /8/5ـ ،ومتاحة بتاريخ الزيارة 2015/9/28ـ على موقع مؤسسة "تشاتاـ ىاوس".
 - 3أنظر :د .جاسم ؿبمد زكريا ،مفهوـ العاؼبية ُب التنظيم الدورل اؼبعاصر ،مرجع سابق ،ص  .455وؼبز ٍ
يد من التفصيل؛ أنظر :ىانس -بيًت مارتُت وىارالد شوماف ،فخ العوؼبة،
ترصبة :د .عدناف عباس علي ،تقدًن :د .رمزي زكي ،عادل اؼبعرفة ،العدد  ،238عاـ 1998ـ ،ص.36
 - 4قطع إقليم كتالونيا الشك باليقُت ،ومضى – متحدياً الدولة اإلسبانية – ُب إجراء استفتاء – يوـ األحد 2017/10/1ـ  -على انفصاؿ اإلقليم عن إسبانيا؛ وانتهى إذل ٍ
نتيجة
ً
مبهرةٍ قاربت %90؛ ُب ٍ
ٍ
يوـ وصف بالدامي واغبزين؛ ألف السلطات اإلسبانية عبأت إذل العنف ُب ؿباولة يائسة ؼبنع االستفتاء؛ وقد أدى عنف الشروة اإلسبانية إذل إصابة 465
شخصاً منهم ُ 216ب برشلونة  ،وُ 80ب جَتونا ،وُ 64ب لييدا ،وُ 27ب وسط كتالونيا وُ 25ب تاراجونا ،وعلى الرغم من ذلك ال تزاؿ كتالونيا مصرةً على إسباـ اؼبسَت؛ إذ علن
رئيس حكومة كتالونيا ،كارليس بوتشيموف ،يوـ الثبلثاء 2017/10/10ـ ،أنو يقبل تفويض الشعب لكي يصبح اإلقليم "صبهورية مستقلة"؛ ووقع – واألحزاب اؼبؤيدة لبلنفصاؿ -
بالفعل قرار " إعبلف استقبلؿ صبهورية كتالونيا" لكنو اقًتح تعليق التطبيق الفوري إلعبلف االستقبلؿ ،لكي يفسح اجملاؿ أماـ اغبوار مع اغبكومة اإلسبانية ،أما اغبكومة اإلسبانية؛ فقد
ولبت توضيحاً؛ ألنو تلوح بتطبيق اؼبادة  155من الدستور اإلسباين اليت تتيح ؽبا تعليق اغبكم الذاٌب؛ وازباذ تدابَت بشأف سبلمة الدولة...وال زالت األمور – 2017/10/11ـ -
سجاالً بُت الطرفُت..ولكن أغلب الظن؛ أف وباء التجزئة الذي أراده الغرب للعادل سينالو منو الكثَت؛ وليست كتالونيا سوى البداية
 - 5أنظر :د .عبد العزيز صقر ،الدين والدولة ُب الواقع الغريب :دراسة ؼبوقع ودور الدين ُب الدولة القومية ،دار ومكتبة العلم للجميع ػ اعبيزة ،الطبعة األوذل1415 ،ىػ 1995ـ ،ص
.37-34
 - 6أنظر :ؿبمد خليفة (( ،مستقبل االرباد األوريب إذل زواؿ)) ،صحيفة اػبليج ،اإلمارات العربية اؼبتحدة ،تاريخ النشر2014/09/14 :ـ ،ومتوفر ُب موقع الصحيفة:
.http://www.alkhaleej.ae/studies-center-publications
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ِ
مستعمرة ،وليس ؽبا اغبق ُب حكم ببلدنا ،وكبن نراقب عن كثب ما حيدث ُب اسكتلندا 1،وىناؾ أيضاً ببلد أخر تطالب
باالستقبلؿ عن اؼبملكة ا ؼبتحدة؛ أمهها ايرلندة الشمالية ،واسكتلندا اليت باتت تطالب باالستقبلؿ ،والتخلص من التبعية للعرؽ
األنغلوسكسوين .
ثالثاً  -تنامي التفاوت بُت الدوؿ:
تواجو دوؿ االرباد األوريب عدة مشاكل ،حيث تعاين دولو من ضعف نسبة التكاثر الطبيعي ،فبا يؤدي إذل ارتفاع نسبة
الشيخ وخة ،وازدياد نسبة اإلعالة ،وتقلص فئة الصغار ،كما تتفاوت دوؿ االرباد من حيث مستوى النمو االقتصادي ،إذ تعترب
دوؿ الشماؿ والشماؿ الغريب أكثر منواً ،وجاذبية لفائض اليد العاملة اؼبؤىلة من دوؿ أوربا اؼبتوسطية ،وتعرؼ دوؿ االرباد كذلك
تفاوتاً اقتصادياً بُت جهة وأخرى داخل البلد الواحد ،ويبلحظ ىذا التباين اإلقليمي خصوصاً بإيطاليا والربتغاؿ ،وُب بريطانيا بُت
حوض لندف وباقي الببلد ،ناىيك عن التفاوت اؼبتأصل واؼبتنامي بُت دولو؛ ففي حُت أف قلةً قليلة جداً من دوؿ االرباد؛ تصنف
من أوائل دوؿ الرفاىية ُب العادل وفقاً للمعايَت األفبية واإلقليمية؛ 2فإف عدداً كبَتاً من دولو تعاين من عج ٍز متنامي ُب إمكانياهتا.
رابعاً – األزمات االقتصادية واؼبالية العاصفة ((مثاؿ :األزمة اليونانية))
ٍ
بدأ اؼبشهد اليوناين بأزمة ٍ
خانقة فاقت  323مليار يورو؛ تراكمت نتيجة كثرة القروض وفوائدىا ،وانعكست
ديوف
تأثَتاهتا على اغبياة اليومية لليونانيُت ،ووريقة اختيار منتخبيهم..وصار النقاش داخل االرباد األوريب؛ حوؿ كيفية معاعبة األزمة
اليونانية يعكس اذباىاً أعمق؛ ففي ىذه األزمة ىناؾ اؼبعطى اؼبارل -اؼبصرُب ،وىناؾ اؼبعطى السياسي -االسًتاتيجي ُب تفسَت
مستقبل أزمة اليوناف ،بل مستقبل االرباد األوريب بأسره؛ ُب اؼبقابل ىناؾ وجهات نظر أخر؛ ترتكز على مكانة الدوؿ اؼبؤثرة
باالرباد ُب مؤسسات التمويل الدولية؛ وتقلل من أبعاد األزمة وتداعياهتا على االرباد؛ بل إف بعضها بات يتحدث عن حقبة ما
3
كحقيقة و ٍ
ٍ
اقعة فعبلً.
بعد األزمة
خامساً – تباين اؼبواقف إزاء القضايا الكربى (( مثاؿ :اؽبجرة والبلجئُت))
تواجهنا عناوين صادمة للتعامل الرظبي األوريب مع قضايا اللجوء؛ من مثل :مسؤوؿ أورويب يدعو لوقف دخوؿ
البلجئُت دوؿ االرباد دوف تسجيل؛ ومنظمة اؽبجرة تقوؿ إف عدد البلجئُت ُب أوروبا ذباوز اؼبليوف؛ وىنغاريا تبٍت جداراً عازالً

 - 1صوت االسكتلنديوف لبلنفصاؿ عن بريطانيا باستفتاء شعيب أجري ُب  18أيلوؿ /سبتمرب 2014ـ ،وكانت اؼبملكة اؼبتحدة على وشك أف زبسر ثلث أراضيها ،وأف هتدد
ترسانتها النووية اليت تتخذ من اسكتلندا قواعد ؽبا ،ولكنها قبت بأعجوبة...حىت حُت؟
 - 2ربتل الدوؿ االسكندينافية صدارة التصنيف العاؼبي لدوؿ الرفاىية حيث تأٌب الدمنارؾ أوالً دبقدراهتا وتارخيهاٍ ،ب النرويج كأفضل مكاف للعيش ُب العادل؛ بينما ربصد السويد لقب
أوؿ دولة ُب العادل ُب معايَت عدة للرفاىية ،وزبتلف سياسات الرفاه االجتماعي ما بُت تلك الدوؿ ,ولكنها تتوافق حوؿ صياغة ىوية األفراد ,بإجياد مصاحل مشًتكة بُت الفئات
االجتماعية اؼبختلفة ,لتؤدي ُب هناية اؼبطاؼ إذل ربالفات سياسية تدعم استمرار الرفاه كعنو ٍاف حقيق ٍي للدولة .وؼبز ٍ
يد من التفصيل؛ أنظر:

-Pierson, C., The New Politics of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press, 2001, pp 49-61.
3
- See: Rosa M. Lastra, (( The Role of the IMF as a Global Financial Authority)), European Yearbook of
International Economic Law, 2011, pp 375-387. Pp 121-133.
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ُب وجو البلجئُت بعد إف أساءت ُب معاملتهم على كب ٍو مر ٍ
يب؛ والرئيس التشيكي يقوؿ إف موجة اؼبهاجرين "غزو منظم"
ألوروبا؛ 1وارتفاع موجات الكراىية لؤلجانب بالتزامن مع تزايد مكانة وإمكانيات القوى األوربية اؼبتطرفة...
ٌّ
األشد مرارةً وقهراً؛ ىو فقداف عشرة آالؼ وفل ُب موجات اؽبجرة اعبماعية ،كثَتوف منهم وقعوا ُب براثن
ولعل
ّ
عصابات منظمة لبلذبار بالبشر ، ...وسواىم آالؼ النساء ،وعشرات األلوؼ ُب ؾباىل الغياب؛ وآلف لغة األرقاـ ال تكذب
وال تتجمل؛ بل تعكس ٍ
جببلء حاؿ الوىن اليت وصلت إليها األوواف ،فبلذ أبناؤىا بالفرار من واقعهم اؼبرير؛ حيث ُّ
تعد
األعواـ األخَتة (  2016-2011ـ) األكثر مأساوية بالنسبة لبلجئُت؛ إذ وصل عدد البلجئُت والنازحُت ُب العادل ،بنهاية
عاـ 2016ـ ،إذل مستوى قياسي جديد متخطياً حاجز الػ 60مليوناً ،ىو األعلى منذ اغبرب الغربية الثانية.

2

سادساً – اؼبفاجآت اليت تصنعها خيارات الشعوب:
ظن صانعو السياسة األوربية أف النزوؿ على رغبة الشعوب؛ بتبٍت مفردات اؼبطالب االجتماعية واالقتصادية اليت أدت إذل
إخفاؽ مشروعات الدستور األوريب؛ تتكفل هبا حزـ اإلصبلحات اليت عكفوا على دراستها ومناقشتها ،ووضع اػبطط ؽبا؛ حىت
تبلورت ُب معاىدة لشبونة اليت بدأ عرضها على برؼبانات دوؿ االرباد ،للتصويت عليها خبلؿ حزيراف /يونيو 2008ـ ,وىناؾ
تفجرت أوؿ اؼبفاجآت؛ حينما رفض االيرلنديوف "معاىدة لشبونة" خبلؿ االستفتاء الشعيب اعباري ُب 2008/6/12ـ ،حيث
أظهرت النتائج أف نسبة ( )%53.4من األيرلنديُت رفضوا اؼبعاىدة؛ بيد أف ىذا ما كاف آخر العهد باؼبفاجآت اليت تصنعها
خيارات الشعوب؛ ألف االرباد األوريب بقضو وقضيضو؛ والواليات اؼبتحدة وروسيا والصُت واألمم اؼبتحدة ،ودوؿ الكومنولث؛ بل
العادل كلو؛ كاف على ٍ
تارخيي حاس ٍم ُب استفتاء 2016/6/24ـ؛ إذ كاف الفيصل فيو قرار الشعب الربيطاين؛ ذاؾ القرار
موعد
ٍّ
ٍ
لرىانات كثَتةٍ...3كما
غَت اغبسابات كلها؛ وقلب ظهر اجملن
 -الذي شبهو البعض باػبروج الكبَت ّ - The Big Exodus

سنرى؟!

المبحث الثاني :أسباب ال Brexitوآثاره بريطانياً وأوربياً وعالمياً
فعلها الربيطانيوف – كما توقع البعض وكبن منهم – فتمردوا على حقائق االرباد األوريب ،وأوشكوا أف جيهزوا على حلم
أوربا اؼبوحدة؛ وربدوا ٍ
بربود إقبليزي – ليس مستغرباً – تارخياً من األفكار واألحبلـ واألماين؛ استنفدت عقوداً وأجياالً من الساسة

- See: Bastien Nivet, ((Superpower Europe or Disintegration?)), Feb,10,2014, ISN, Center for Security Studies

1

(CSS), ETH Zurich, Switzerland http://www.isn.ethz.ch/Digital Library/Articles/Detail/?lng=en&id=176509
 - 2أنظر :راتب شاكر السماؾ (( ،العادل باألرقاـ عاـ 2015ـ عاـ اؽبجرة و2016ـ عاـ العودة)) ،دراسة منشورة ُب 2016/5/30ـ ومتاحة على شبكة النبأ اؼبعلوماتية:
http://annabaa.org/arabic/reports/

3

- for most details,. See: http://www.investopedia.com/terms/b/brexit.asp.

http://www.economist.com/news/britain/.
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واؼبفكرين؛ وأدخلوا إذل علم السياسة ،وواقع العبلقات الدولية مصطلحاً جديداً " "Brexit؛ 1سيظل إذل ٍ
حقبة ما؛ مثار ٍ
جدؿ
2
ٍ
كب ٍَت ؼبا حيملو من ٍ
ودالالت؛ تتجاوز حقائق اعبغرافيا والتاريخ والسياسة،
معاف
المطلب األول :مسيرة بريطانيا مع االتحاد األوربي وأسباب ال" "Brexit
أوالً – مسَتة بريطانيا مع االرباد األوريب:
إف مسَتة بريطانيا مع االرباد األوريب تعرضت للكثَت من اؼبشاكسات ،و قد استمرت بريطانيا ُب كثَت من األحياف
تنأى بنفسها عن مشاريع االرباد األوريب الطاؿبة ُب االندماج التاـ  .فهي دل توافق على مشروع الوحدة النقدية ( اليورو) و
احتفظت جبنيهها اإلسًتليٍت ،وال ىي دخلت ُب مشروع التأشَتة اؼبوحدة ( شينغن) ،و احتفظت بنظمها ُب تأشَتات الدخوؿ .بل
إف بريطانيا صوتت ؼبرشح اليمُت اؼبتطرؼ؛ ليكوف فبثلها ُب برؼباف االرباد األوريب ُب رسالة ضمنية واضحة اؼبعادل!.؟

3

ونتيجة ؽبذه التدافعات؛ أعلن حزب احملافظُت الربيطاين  -أثناء استعداده لبلنتخابات العامة ُب  - 2015انو سيقوـ
بطرح مشروع االستفتاء؛ على اػبروج من االرباد األوريب ُب حاؿ فوزه ُب االنتخابات العامة .و استطاع حزب احملافظُت أف
يكتسح االنتخابات العامة ُب عاـ  2015؛ بعد إف كاف يشكل حكومة ائتبلؼ مع حزب الدديقراويُت األحرار ُب العاـ .2010
ىذا االكتساح االنتخايب ومأف حزب احملافظُت على قدرتو ُب الدخوؿ ُب مفاوضات مع االرباد األوريب؛ فرأى ديفيد كامَتوف -
ٍ
حينئذ  -انو باإلمكاف االستمرار ُب االرباد األوريب؛ إف ًب االتفاؽ معو على شروط تسمح لربيطانيا ببعض
رئيس وزراء بريطانيا
التحلل من شرووو ،و ُب بدايات عاـ  2016قاد السيد ديفيد كامَتوف مفاوضات ماراثونية مع االرباد األوريب؛ لتحسُت شروط
عضوية بريطانية خاصة ُب ؾباالت ( السيادة و قوانُت اؽبجرة ،و شروط العمل ،و قضايا أخرى متعلقة بقوانُت إعانات األوفاؿ و
غَتىا) ،ووافق االرباد األوريب على بعض ما والبت بو بريطانيا.
وذىب دعاة اػبروج من االرباد أف بريطانيا ال تستطيع تنظيم قوانُت مصارفها و بنوكها؛ إال دبوافقة بروكسل؛ كما
استغلوا تدفق اؼبهاجرين من شرؽ أوربا إذل اؼبملكة اؼبتحدة ،وذلك ألف عضوية االرباد األوريب حيق ؽبا العمل ،و التملك ُب أي
من ببلد االرباد؛ لقد سوقوا ضبلتهم االنتخابية ُب القوؿ إف اؽبجرة اؼبتزايدة إذل بريطانيا؛ تضعف سوؽ العمل للربيطانيُت ،وتزيد من

1

- Brexit is an abbreviation for "British exit," which refers to the June 23, 2016, referendum whereby British
citizens voted to exit the European Union. The referendum roiled global markets, including currencies, causing
the British pound to fall to its lowest level in decades. Prime Minister David Cameron, who supported the United
Kingdom remaining in the European Union, resigned on July 13 as a result. for most details,.See:
www.independent.co.uk/topic/brexit. http://www.investopedia.com/terms/b/brexit.asp.
أسئلة كثَتةٍ
 - 2تتزامن صياغة اؿ  Brexitمع ٍ
ٍ
يكية ربووها ٍ
صادـ" إلدارٍة أمر ٍ
صعود " ٍ
وعميقة وكبَتةٍ؛ بكثرة وعمق وكرب ما يعنيو رأسها " دونالد ترامب" وما يعنيو؛ وردبا – أقوؿ
ٍ
مشًتؾ يرتكز على العبلقة اػباصة جداً بُت البلدين؛ وردبا تكوف – حاضرًة فيو  -فكرة العزلة الرائعة
مشروع
ردبا – تتوافق اإلدارة األمريكية اعبديدة مع التوجو الربيطاين اعبديد؛ إلقباز
ٍ
 . The Splendid Isolationؼبز ٍ
يد من التفصيل؛ أنظر :د .جاسم ؿبمد زكريا ،مفهوـ العاؼبية ُب التنظيم الدورل اؼبعاصر ،مرجع سابق ،ص .189
3
حبث منشور بتاريخ  1سبوز/يوليو 2016ـ؛ ومتاح بتاريخ الزيارة 2016/7/15ـ ُب
 -أنظر :د .أمُت شرؼ الدين بانقا (( ،مآالت خروج بريطانيا من االرباد األوريب ٌ ،))...

موقع سودانيلwww.sudanile.com/ :
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ضغط اؼبهاجرين على اػبدمات الصحية ،و التعليمية ُب الببلد ،و لقد اثروا  -أيضاً ُ -ب مشاعر الربيطانيُت القومية اؼبعروفة؛ و
اؼبرتبطة بالسيادة ،و أف بريطانيا عليها أف ربكم من لندف و ليس من بروكسل!

1

ثانياً  -األسباب اؼبباشرة ؿ" :"Brexit
1ػ التحديات االقتصادية واألزمة العاؼبية :خبلؿ العقد اؼبنصرـ ( 2017-2007ـ) عاشت االقتصادات الكربى أزمة مالية،
واقتصادية ثقيلة وما زالت تبعاهتا تؤثر حىت اآلف ،ولقد فشل االرباد األورويب من خبلؿ ذراعو اؼبارل اؼبتمثل بالبنك اؼبركزي األورويب
(ُ ،)ECBب حل معضبلت ىيكلية ُب االقتصادات األوروبية؛ كمعدالت البطالة اؼبرتفعة وتدين معدالت الفائدة ،وصوالً إذل
اعتماد الفائدة السلبية ،والفشل ُب الوصوؿ إذل أىداؼ منو أسعار اؼبستهلكُت (التضخم) إذل مستويات  .%2كل ىذا جعل
اعبميع أماـ استحقاؽ اؼبساءلة القاسية من قبل ؾبتمعاهتم؛ فقدـ الربيطانيوف درساً لكل األوروبيُت انو حاف وقت اؼبساءلة؛ إذ يقوؿ
" نيك روبنسوف" مراسل اليب يب سي :قرر الناخب الربيطاين معاقبة كل وبقة السياسيُت واؼبصرفيُت الفاشلُت على عقد كامل من
اػبيبة!

2

 -2التخلص من عبء اؼبهاجرين والبلجئُت :ظلت حدود بريطانيا مغلقة إذل ٍ
حد كب ٍَت؛ خبلؿ أزمة البلجئُت اليت ىزت دوالً
أخرى كثَتة ُب قارة أوروبا وواؿ عاـ 2015ـ ،ألهنا تتمتع حبماية خاصة بفضل موقعها اعبغراُب ،ووضعها خارج منطقة شينغن،
ودل تقبل سوى عدداً ضئيبلً من واليب اللجوء الذين وصلوا إذل السواحل اعبنوبية ألوروبا ُب ذاؾ العاـ؛ لكن ىذه اغبقيقة دل سبنع
ترسيخ الصور اؼبذاعة تلفزيونياً على ٍ
نطاؽ واس ٍع؛ للمهاجرين والبلجئُت الذين تدفقوا عرب البلقاف ُب اؼبخيلة العامة ،وأصبحت تلك
الصور مرتبطة باؽبجرة "اػبارج ة عن نطاؽ السيطرة" إذل اؼبملكة اؼبتحدة ،اليت كانت واحدة من أىم القضايا ُب الفًتة اليت سبقت
االستفتاء على اػبروج من االرباد األورويب؛ ودل يكن من قبيل اؼبصادفة أف استخدـ ناجيل فاراج  -زعيم حزب استقبلؿ اؼبملكة
اؼبتحدة ( - )UKIPصورة فوتوغرافية التُقطت ُب أكتوبر  2015ؼبئات البلجئُت ،أثناء عبور اغبدود اليت تفصل بُت كرواتيا
3
وسلوفينيا؛ كملصق دعائي ُب ضبلة تنادي بالتصويت لصاحل اػبروج من االرباد األورويب ،وُكتبت عليها عبارة" :نقطة االهنيار".
من أجل ذلك؛ آمن اؼبواون الربيطاين بأف اػبروج من االرباد األورويب ،سيم ّكن ببلده من اتباع نظاـ جديد حيد من
السماح للمهاجرين من خارج االرباد األورويب بالدخوؿ إذل الببلد؛ وتشَت آخر اإلحصائيات أف عدد اؼبهاجرين ُب بريطانيا يق ّدر
بػ 863ألف مهاجر ،وىو ما يشكل عبًأ بقيمة تتجاوز  3.67مليارات جنيو اسًتليٍت( 4.131مليار دوالر) سنوياً ،حبسب
جامعة “مدرسة لندف االقتصادية”.

 - 1أنظر :د .أمُت شرؼ الدين بانقا ،مرجع سابق.

 - 2أنظر :صفاء النعيمي  9 (( ،أسباب وراء خروج بريطانيا من االرباد األورويب)) ،تقرير منشور ُب 2016/6/24ـ ،ومتاح بتاريخ الزيارة 2017/5/20ـ ُب موقع CNBC
عربية ُب لندفhttp://www.cnbcarabia.com/news/ :
 - 3أنظر :كريسيت سيغفريد (( ،ماذا يعٍت خروج بريطانيا من االرباد األورويب بالنسبة لبلجئُت؟)) ،تقرير منشور ُب أوكسفورد 27 ،حزيراف 2016ـ ،ومتاح بتاريخ الزيارة
2016/7/15ـ على موقع وكالة ايرين نيوز. http://www.irinnews.org/ar :
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 -3اػبوؼ من "اإلرىاب" :شكل "اإلرىاب" معضلةً (  )Dilemmaحقيقيةً ؼبا تسفر اعبهود الدولية الكثَتة واؼبستمرة؛ إذل
ٍ
ٍ
قانوينة تتفق عليها الدوؿ؛ ولذلك ظل مرهتناً للحسابات السياسية وللتحالفات وموازينها؛ 1وقد أسهمت اؽبجمات
حقيقة
بناء
اإلرىابية ُب ٍ
عدد من الدوؿ األوروبية؛ ُب دفع اؼبواون الربيطاين على التفكَت ُب أف االنفصاؿ عن االرباد األورويب ،سيوقف اتفاقية
اغبدود اؼبفتوحة بُت دولو ،وىو ما حيوؿ دوف ؾبيء اإلرىابيُت إذل بريطانيا؛ حبسب تصرحيات متزعمي معسكر “الرحيل”.
4ػ التفاوت ُب األداء االقتصادي :دفع فشل االرباد األوريب ُب سبكُت الدوؿ الصغَتة؛ أو ما يسمى بػ"االسواؽ الطرفية" ُب بولندا،
وقربص وىنغاريا واليوناف ،واذل حد ما ُب ايرلندا والربتغاؿ؛ من ربقيق معدالت منو اقتصادي منوذجي؛ أعداداً ضخمةً من سكاف
أوربا الشرقية الفقَتة؛ للبحث عن الوظائف ُب أوربا الغربية الثرية ،وباألخص بريطانيا بسبب برامج الضماف االجتماعي السخية
جداً.
 -4التوفَت اؼبارل للصحة والتعليم ووعود باالزدىار :ىذا السبب مًتتب على التخلص من أعباء استقباؿ اؼبهاجرين عرب اغبدود،
والذي ساىم ُب تصديقو مئات اؼبطويات الٍت وزعت بالربيد أو على نواصي الشوارع ،واليت توقعت توفَت  350مليوف جنيو
إسًتليٍت( 480مليوف دوالر) أسبوعيًا لصاحل اػبزينة الربيطانية ،وىو مبلغ كاؼ لبناء مستشفى .كما أف اؼببلغ نفسو يعادؿ نصف
ميزانية التعليم ُب إقبلًتا ،مع اقًتاحات من معسكر اؼبعارضُت للبقاء بتوظيف تلك األمواؿ ُب البحث العلمي والصناعات اعبديدة؛

مٌت هبا اؼبعسكر الرافض للبقاء ،اؼبواون الربيطاين ،حيث ظلت كلمات بوريس
أضف إذل ذلك الوعود الفضفاضة باالزدىار اليت ّ

جونسوف – رئيس بلدية لندف سابقاً ووزير اػبارجية حالياً  -مصاحبةً للمواون الربيطاين ،حينما قاؿ“ :إذا صوتنا ُب  23يونيو/
حزيراف 2017ـ ،واستعدنا السيطرة على ببلدنا واقتصادنا ودديوقراويتنا ،نستطيع عندىا أف نزدىر كما دل نزدىر من قبل”.

2

ثالثاً  -األسباب غَت اؼبباشرة ؿ" :"Brexit
1ػ رىاب االنتماء وقلق اؽبوية:

3

ٍ
بكثافة ُب مفردات اػبطاب السياسي؛ وكأف األمم تتشكل
أصبح االنتماء الثقاُب واالجتماعي واؼبوروث اؼبشًتؾ حاضراً
ٍ
حديث ُب ىذه العناوين اؽببلمية مدعا ًة لبلستفزاز الذي قد يتجاوز حدود االختبلؼ واػببلؼ؛ فيصل
من جديد؛ وأضحى أي
- See: Christopherc. Joyner, The United Nations And Terrorism: Rethinking Legal Tensions Between National

1

Security, Human Rights, And Civil Liberties, Blackwell Publishing, 2004, pp 243,244.
 - 2أنظر :أضبد علي (( ،شبانية أسباب دفعت الربيطانيُت لبلنفصاؿ عن االرباد األورويب)) ،منشور ُب 2016/6/24ـ صحيفة رأي اليوـ ،ومتاح بتاريخ الزيارة 2016/7/17ـ
ُب موقعهاwww.raialyoum.com:

ؿبدؽ أو ٍ
ٍ
 - 3الرىاب تعريب ؼبصطلح الفوبيا Phobia؛ وىو اسم يطلق على اضطراب نفسي يتجلى ٍ
اصل؛ ينهض على تصور ٍ
ات متخيلة ػبط ٍر ٍ
خبوؼ ٍ
وشديد ومتو ٍ
هتديد
عميق
توجس ٍ
خط ٍَت؛ وىذا اػبوؼ جيعل الشخص اؼبصاب بالرىاب يعيش – غالباً ُ -ب ضيق و ٍ
وقلق؛ وللرىاب صور كثَتة منها رىاب الظبلـ ،ورىاب األجانب ،ورىاب السفر ،ورىاب

األمن ،ورىاب األماكن العالية ،وأخطرىا ما بات يعرؼ (( رىاب اإلسبلـ /اإلسبلموفوبيا))....واستناداً على ىذا األخَت كبتنا مصطلح " رىاب االنتماء" بعد أف أصبح االهتاـ على
اؽبوية  A Guilty by Associationشائعاً ُب بعض األوساط اؼبتأثرة دبا يسمى (( رىاب اإلسبلـ /اإلسبلموفوبيا))؛ حيث ذباوز الرىاب ُب تلك اجملتمعات أفرادىا؛ ليغدو
أقرب إذل ىل ٍع اجتماعي قد يعرب عنو بصورةٍ صباعية؛ وهبذا ديكن أف يفسر السلوؾ االنتخايب للربيطانيُت إبَّاف االستفتاء على اؿ  .Brexitؼبز ٍ
يد من التفصيل؛ أنظر :د .جاسم ؿبمد
زكريا (( ،أزمات الدولة العربية اغبديثة)) ،ؾبموعة ؿباضرات ُب مقرر إدارة األزمات الدولية لطبلب ماجستَت التأىيل والتخصص ُب العبلقات الدولية والدبلوماسية؛ كلية اغبقوؽ –

جامعة دمشق ،العاـ اعبامعي  1436-1435ىػ2016 -2015/ـ.
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1
ولعل اؼبملكة اؼبتحدة بتارخيها اؼبتشعب وبنيتها اؼبتعددة
حد النزاع؛ ولردبا ارتقى فأصبح صراعاً على اغبدود أو عابراً ؽبا؛
ّ
ٍ
ككياف اندماجي؛ 2إذ كاف واضحاً خبلؿ األشهر األربعة اليت سبقت
استشعرت خطراً ما؛ من استمرار تنامي اؼبشروع األوريب

االستفتاء لكل مراقب صعود التيار القومي الربيطاين على خلفية أسباب عدة ،ىذا التيار الذي تصدر ضبلة اػبروج قدـ مقاربة
اػبصوصية واؽبوية واالستقبلؿ السياسي واالقتصادي؛ ُب مقابل مقاربة التنوع واالندماج ،والتكامل األفبي اليت ورحها االرباد
األورويب ،ومؤيدو البقاء.
وخبلؿ اعبداؿ السياسي الذي كاف ؿبتدماً بُت الطرفُت؛ كاف من الصعب على مؤيدي البقاء اإلجابة على تساؤالت
مقلقة حياؿ األمن ،ومكافحة اإلرىاب واؽبجرة ،وتدين معدالت الفائدة والتضخم واالستقبلؿ االقتصادي .ىذا اعبدؿ وضع
الناخب الربيطاين أماـ فهم آخر عبدليات اؽبوية؛ متمثل ُب السؤاؿ التارل :ىل كبن الربيطانيوف أقرب ثقافياً واجتماعياً للكتلة
السكانية ُب أمريكا الشمالية أـ اقرب للكتلة السكانية ُب أوروبا؟ ىل كبن أقرب لؤلمَتكيُت أـ للقبارصة على سبيل اؼبثاؿ؟ لًتسم
اإلجابة على ىذه التساؤالت الذىنية الصورة النهائية لبلستفتاء.

3

 -2النفوذ الدورل :يعتقد الربيطانيوف أف تأثَت ببلدىم داخل االرباد األورويب ضعيف ،وُب حاؿ رحيلها عن االرباد ستتمكن من
التصرؼ حبرية واغبصوؿ على مقاعد ُب مؤسسات عاؼبية ،كانت خسرهتا بسبب انضمامها لبلرباد األورويب كمنظمة التجارة
العاؼبية؛ إذ قاؿ بوريس جونسوف أشهر قبوـ ُ Brexitب مناظرة نظمتها ىيئة اإلذاعة الربيطانية (يب يب سي) ،يوـ الثبلثاء السابق
على االستفتاء“ ،حاف الوقت الستعادة بريطانيا السيطرة الكاملة ،فضبل عن مبالغ مالية كبَتة ستسًتدىا ،وسيكوف ؽبا القرار
الكامل خبصوص سياستها التجارية ،ونظامها التشريعي”؛ كما دعت صحيفة “صنداي تليجراؼ” إذل الرحيل عن االرباد
فصلَت رؤية وموحة لربيطانيا كدولة مستقلة ،لنعود مرة
األورويبُ ،ب مقاؿ افتتاحي قالت فيو“ :بالتوازف ..نعتقد أف ضبلة اػبروج ّ
4

أخرى أحراراً ُب ازباذ قرارنا ،وعلى النقيض ضبلة البقاء عبأت إذل التشاؤـ القاًب”.
 _3اليسار األوريب :شكلت قيادة اليسار ُ -ب كث ٍَت من دوؿ أوربا  -ؼبدةٍ استغرقت العقد األوؿ من األلفية اعبديدة -2000
2010ـ؛ تصوراً عاماً لدى اؼبزاج الشعيب األوريب عامةً والربيطاين خاصةً؛ أف الًتدد والضبابية ،وكذلك الفساد...باتت ٍ
ظبات
سائدةً؛ ليس داخل البلداف اليت حكما اليسار فحسب؛ بل انتقل األمر إذل منظومة االرباد األوريب؛ إذ تبُت أنو مع سيطرة أقطاب
اليسار األوريب على مفاصل اؼبفوضية األوربية؛ ُب بروكسل والبنك اؼبركزي األوريب ُب فرانكفورت ،أصبح الفساد ظبة بارزة ُب
التعامل األوريب؛ حيث كثرت اؼبشاريع البائسة ،وشاعت سياسات عفى عليها الزمن وامواؿ وائلة مبددة من التحفيز الكمي،
ووعود بالفقر اؼبدقع ،لقد استوعب الربيطانيوف الدرس وقالوا اف ىذا ما يعد بو اليسار ُب كل مكاف!

5

- See: Claudia Tavani, Collective Rights and the Cultural Identity of the Roma A Case Study of Italy, Martinus

1

NIJHOFF Publishers. LONDON – BOSTON, 2012, pp 7-15.
2
- See: Wistrich Ernest, the United States of Europe, Routledge, London, 1994, pp 17-23.

 - 3أنظر :صفاء النعيمي  ،مرجع سابق.
 - 4أنظر :أضبد علي ،مرجع سابق.
 - 5أنظر :صفاء النعيمي  ،مرجع سابق.
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 -4الكلمة األوذل للتشريعات الوونية
أصبح الناخب الربيطاين على قناعة بأف اػبروج من االرباد األورويب؛ سَتفع صوت القوانُت الوونية الربيطانية ،وأنو لن
يكوف ىناؾ سيطرة من قبل القوانُت األوروبية االربادية ،وىو ما سيساىم ُب إعادة السيطرة على قوانُت التوظيف واػبدمات
الصحية واألمن؛ وكانت صحيفة “ ”The Sunالربيطانية ،وىي األكثر مبيعاً ُب الببلد ،دعت اؼبواونُت األحد اؼباضي إذل
التصويت باػبروج من االرباد األورويب ،قائلة إف االرباد األورويب “قيّد بريطانيا دببليُت القوانُت واللوائح ،وحيلبها اؼبليارات السنوية

كرسوـ عضوية ،وؿباكمو تطغى على ؿباكمنا وعلى حكومتنا ..إذا دل نصوت باؼبغادرة ،كل ىذا سيصبح أسوأ ..وخطر البقاء

أكرب بكثَت”.

1

 -5اؼبخاوؼ من انضماـ تركيا لبلرباد
استطاع قادة سياسيوف ُب معسكر خروج بريطانيا من االرباد األورويب التأثَت على اؼبواونُت البسطاء؛ وخلق ّفزاعة ومهية

لديهم خبصوص تبعات انضماـ تركيا إذل االرباد ،وتصوير األمر على أنو يهدد بفتح حدودىا لتدفق آالؼ البلجئُت اؼبوجودين
فيها حالياً إذل الدوؿ األوروبية.

2

 -6التأثر بالنموذج السويسري :حسنا لنجرب النموذج السويسري! فكرة تبناىا معسكر اػبروج من االرباد؛ وقدـ ؽبا اغبجج
قباح وسبي ٍز ُب قلب أوربا ،فسويسرا بلد ليس عضواً ُب االرباد
واألدلة واألرقاـ؛ إذ قدمت سويسرا للناخب الربيطاين كأمنوذج ٍ
األوريب؛ ولكنها سبلك معدالت منو اقتصادي ،وناذباً إصبالياً ؿبلياً أفضل من اؼبملكة اؼبتحدة ،ومعدالت البطالة فيها أقل من
اؼبملكة اؼبتحدة..

3

 -6غلبة منطق التعارل والنفعية :بدا واضحاً – بتقديرنا  -أف منطق التعاضد والتكافل ليس مستساغاً عند القوى اؼبؤثرة ُب اجملتمع
األوريب؛ ولذلك كانت التصرحيات السياسية الغامضة  -بشأف اؽبجرة واللجوء ومساعدة اليوناف  -..تنطوي على ٍ
نفاؽ بو ٍاح؛
عكسها الشارع الربيطاين صراحةً؛ ليقوؿ إننا نستمتع دبكتسبات قروف االستعمار ،وال استعداد عندنا أف نتقاسم مع ٍ
أحد غنائم

القروف اػبالية؛ وفكرتنا ىذه عن الذىنية الغربية عامةً والربيطانية خاصةً؛ تؤيدىا ىيمنة الرباغماتية ُب السياسة ،والنفعية ُب التواصل،
واالستعبلئية ُب التعامل مع اآلخرين؛ وىذه ليست خصوصية بريطانية متفردة ،ولكنها جرأة وأسبقية ُب اإلعبلف ...
ٍ
اإلنسانية الرائدة؛ للفلسفة اليت هنض عليها اؿ  Brexitاؼبقدمة من ستيفن ىوكينج اليت
وحري بنا ىنا أف نذكر اؼبقاربة
ٌ
جاءت ُب ٍ
مقاؿ لو بصجيفة The Guardin؛ قدـ فيها مطالعة نقدية عميقة للدوافع ،والنتائج اليت أسفرت عنها حركة
اػبروج من االرباد األورويب  Brexitواالستفتاء عليها ،داعياً ببلده بريطانيا إذل إعادة النظر ُب منظومة قيمها ،بعد االستقطاب
 - 1أنظر :أضبد علي ،مرجع سابق.
 - 2جيدر التذكَت ىنا؛ أف قادة معسكر اػبروج من االرباد " قبوـ  "Brexitووزراء حكومة تَتزا ماي الحقاً؛ ال خيفوف توجساً  -إذا دل يكن عداءً  -لئلسبلـ ،وىذا سبب كامن ُب
التخويف من انضماـ تركيا؛ ويتصدر بوريس جونسوف اؼبشهد؛ وىو من تساءلت  -وكالة بلومبورغ األمريكية عند توليو وزارة اػبارجية الربيطانية -بالقوؿ ىل عينت رئيسة الوزراء
الربيطانية اعبديدة ،تَتيزا ماي ،السياسي الربيطاين األقل دبلوماسية على رأس الدبلوماسية الربيطانية؟ وعرؼ جونسوف بتصرحياتو اؼبثَتة ،وميلو إذل النكتة واالنتقاد اغباد ،وىو ما جعل
الكثَتين يتفاجؤوف بتوليو وزارة اػبارجية؛ ومن أبرز تصرحياتو احملرجة ،تلك اليت قاؿ فيها إف " أصوؿ الرئيس األمريكي ،باراؾ أوباما ،الكينية ،جعلتو يكره تراث بريطانيا وتارخيها"؛ كما
شبو السيدة ىيبلري كلينتوف ،اؼبرشحة السابقة لبلنتخابات الرئاسية األمريكية" ،دبمرضة سادية تعمل ُب مصحة لؤلمراض العقلية" .أنظر(( :من ىو بوريس جونسوف ،وزير خارجية
بريطانيا اعبديد)) ،منشورُب  14يوليو /سبوز 2016ـ على  BBCالعربية ،ومتاح بتاريخ الزيارة 2016/9/28ـ ُب موقعهاhttp://www.bbc.com/arabic/ :
 - 3أنظر :صفاء النعيمي  ،مرجع سابق
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الذي أحدثتو حركة " Brexit؛ خصوصاً تلك القيم اليت تتحدد دبعايَت اؼباؿ والثروة اؼبادية ،وذلك من أجل تعزيز األمل ُب
اؼبستقبل .وأضاؼ "إذا فشلنا ،فإف القوى اليت سامهت ُب  ، Brexitودفعت بغريزة اغبسد واالنعزالية إذل األماـ ،سوؼ تنشر
مفاىيمها ليس فقط ُب اؼبملكة اؼبتحدة ولكن ُب صبيع أكباء العادل ،فتسقط التعريفات اؼبشًتكة للثقافة والثروة ،ونرجع بالتارل إذل
متفائبل بشأف التوقعات
تعريفات ضيقة انقسامية ،سواء داخل اجملتمعات الوونية أو عرب اغبدود ،وإذا حدث ذلك ،فلن أكوف
ً
وويلة األجل عبنسنا البشري".

1

المطلب الثاني :آثار  Brexitداخل المملكة المتحدة
جرى االستفتاء يوـ اػبميس 2016/6/23ـ؛ وشارؾ فيو كبو ُ 72ب اؼبائة من الناخبُت؛ وىو أعلى معدؿ مشاركة
ُب بريطانيا منذ عاـ 1992ـ؛ وأعلنت النتائج " الصدمة  "The Shockكما وصفها البعض ُب اليوـ التارل اعبمعة
وبشكل ٍ
ٍ
عاـ صوت االقبليز والويلزيوف؛ لصاحل اػبروج من االرباد األورويب؛ بينما صوت أغلب سكاف العاصمة
2016/6/24ـ؛
لندف ،واالسكتلنديوف وأيرلندا الشمالية لصاحل البقاء؛ وفور إعبلف النتائج أعلم رئيس اغبكومة ديفيد كامَتوف اؼبلكة إليزابيث
الثانية؛ٍ 2ب أعلن استقالتو؛ منسجماً مع رؤيتو بضرورة البقاء ُب االرباد األوريب؛ وفياً بالتزاماتو إزاءىا 3.إذ ؼبا يكن ديفيد كامَتوف
يتخيل أف برناؾبو االنتخايب الذي دخل بناءً عليو؛ لبلنتخابات العامة الربيطانية للعاـ  2015و فاز هبا ..ىو نفسو الذي سَتغمو
على االستقالة من رئاسة الوزراء!

4

أوالً – ظروؼ االستفتاء:
ال مندوحة عن ذكر حدثاف وارئاف ،ردبا كاف ؽبما تأثَت على نتيجة االستفتاء ،أوالً :عاصفة رعدية ضربت لندف ،و
أجزاء واسعة من جنوب شرؽ اؼبملكة اؼبتحدة ،تسببت ُب شلل خطوط النقل العاـ خاصة ُب لندف ،عند ساعة الذروة ُب اػبامسة
عصر يوـ االستفتاء 2016/6/23ـ ،مع خروج اؼبوظفُت والعماؿ ،وإذا ما عرفنا أف لندف كاف يعوؿ عليها أنصار ضبلة البقاء ُب
 - 1ستيفن ىوكينج ،العادل الربيطاين الرائد ُب الفيزياء النظرية ،وصاحب اؼبكانة األكادديية البارزة ُب ىذا اغبقل على مستوى العادل ،لو ضلع ُب السياسة ،وغالبًا ما تكوف آراؤه دعوة
عموما.عادل الفيزياء ،اؼبصاب بالشلل ،نتيجة مرض نادر مبكر الظهور وبطيء التقدـ
إلعادة التفكَت ُب اؼبرجعيات اؼبتحكمة باؼبواقف والسياسات ،سواء ُب ببلده أو ُب الغرب ً
معروؼ باسم مرض العصب اغبركي ،وستيفن ىوكينج اؼبناضل ضد حرب فييتناـ منذ ستينيات القرف اؼباضي ،واؼبعارض بقوة للحرب األمريكية ُب العراؽ ،واؼبندد بالسياسات
اإلسرائيلية ضد الفلسطينيُت (قاوع مؤسبراً ُب إسرائيل ؽبذا السبب) ،واؼبشارؾ ُب ضبلة نزع السبلح النووي ،وغالباً ما يطلق ربذيرات أو تنبؤات حوؿ الكارثة اليت ستحل بالعادل ،وىو

يعزوىا دائماً إذل االستمرار ُب ربقيق تقدـ ُب العلوـ والتقنيات دبعزؿ عن منظومة قيمية مرافقة؛ أنظر :عادؿ علي" ،الربيكسيت" بعيوف ستيفن ىوكينج :كراىية وعنصرية صباعية،
السبت 2016 /7 /30ـ ،ومتاح بتاريخ الزيارة 2017/2/5ـ ُب موقع العُتhttps://al-ain.com/article/ :

2

- for most details. See: www.investopedia.com/terms/b/brexit.asp. .www.theguardian.com.
www.independent.co.uk/topic/brexit.
 - 3كاف ديفيد كامَتوف قد والب مواونيو ُ -ب ٍ
وقت ٍ
سابق على االستفتاء  -بالتصويت لصاحل البقاء ُب االرباد األورويب؛ ؿبذراً من مغبة اػبروج وتأثَته على االقتصاد واألمن؛
ولكن نتائج االستفتاء جرت بعكس توجهاتو إذ صوت أغلب الناخبُت الربيطانيُت كبو ُ 52ب اؼبائة منهم لصاحل االنفصاؿ عن االرباد األورويب؛ ولذلك أعلن أنو سيًتؾ منصبو حبلوؿ

أكتوبر /تشرين أوؿ من ىذا العاـ 2016ـ ،وقاؿ كامَتوف ُب بياف تبله أماـ مقر اغبكومة ُب لندف – يوـ اعبمعة 2016/6/24ـ  -بعد ظهور النتائج النهائية لبلستفتاء إنو قد
ازبذ القرار " باالستقالة"؛ و إف ىناؾ حاجة  -اآلف  -لقيادة جديدة للببلد ،ولكنو أوضح انو سيقود دفة األمور بشكل مؤقت خبلؿ األشهر اؼبقبلة.

 - 4أنظر :د .أمُت شرؼ الدين بانقا ،مرجع سابق.
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جذب أكرب عدد من اؼبؤيدين ،عرفنا حجم الضرر جراء ذلك .وُب يوـ االستفتاء – أيضاً  -ىطلت أمطار على الببلد تناىز
معدؿ ىطوؽبا ُب شهر كامل ،وكاف مناصرو ضبلة البقاء ال ديلكوف اغبافز؛ لتحدي الظروؼ اعبوية السيئة لتغَت واقع قائم ،بينما
ديلك مناصرو ضبلة اػبروج اغبافز وبشدة .وثانياً :حادث إرىايب ضرب إحدى اؼبدف األؼبانية ُب منتصف هنار التصويت ،و تتالت

بشكل ٍ
ٍ
خاص على اؼبًتددين البالغة نسبتهم .%10
أنباؤه الحقاً ،فبا يكوف قد أثر

1

ثانياً – إشكالية األغلبية واألقلية:
ىل ديكن أف تثار أسئلة كبَتة تتعلق دبعطيات اؼبمارسة الدديقراوية؟ ماذا عن فكرة ىيمنة األغلبية؟ بل ىل من آثا ٍر

ٍ
جدية على بنياف أو استمرار بنياف اؼبملكة اؼبتحدة؟

كشف استفتاء 2016/6/23ـ عن تباين ُب توجهات اؼبكونات الربيطانية إزاء االرباد األوريب؛ إذ صوتت إقبلًتا وويلز
لصاحل اػبروج ،بينما صوتت الغالبية العظمى ُب اسكتلندا لصاحل البقاء ُب االرباد ،وقالت الوزيرة األوذل للببلد نيكوال ستَتجُت إنو
"غَت مقبوؿ دديقراوياً " للببلد؛ أف ُزبْرج من االرباد خبلفاً إلرادهتا ،وأشارت استطبلعات رأي حديثة إذل أف قرابة ُ 60ب اؼبئة من
االسكتلنديُت؛ يؤيدوف االنفصاؿ عن بريطانيا من أجل البقاء ُب االرباد األورويب؛ وأشار خبَت دستوري إذل أف اسكتلندا ديكنها
اؼبضي قدماً ،وفقا لقوانينها ورفض خروج بريطانيا ،على الرغم من أف البعض رفض ىذه الفكرة واعتربىا تطرفاً.
وفبا جيدر التذكَت لو ىنا؛ أف اسكتلندا صوتت قبل أشهر من "  "Brexitلصاحل البقاء ُب اؼبملكة اؼبتحدة؛ على أمل
بقاء بريطانيا داخل االرباد األورويب ،وىو ما دفع رئيسة وزراء اسكتلندا نيكوال سًتجوف لتعلن بعد التصويت على اؿ"
"Brexit؛ أف اسكتلندا ترى مستقبلها ضمن االرباد األورويب ،فبهدة بذلك الطريق أماـ استفتاء جديد حوؿ االستقبلؿ.

2

وصوتت أيرلندا الشمالية كذلك لصاحل البقاء ،ودعا نائب وزيرىا األوؿ مارتن ماكغينيس ،من حزب "الشُت فُت" ،إذل
إجراء استفتاء بشأف الوحدة بُت الشماؿ واعبنوب ،الواقع خارج حدود اؼبملكة اؼبتحدة ،والبقاء ُب االرباد األورويب؛ ولكن وزيرة
شؤوف ايرلندا الشمالية ،تَتيزا فيلَتز ،ومقرىا ويستمنيسًت ،استبعدت الدعوة إذل استفتاء ،وقالت إنو ليس ىناؾ إوار قانوين للدعوة
إليو ،وىناؾ حالة غموض بشأف ما إذا كاف؛ ما يُسمى بػ "اغبدود شديدة اإلجراءات" اليت ينبغي وضعها حيز التنفيذ ،بُت الشماؿ

واعبنوب ُب حالة خروج الشماؿ من االرباد األورويب.

3

 - 1أنظر :أضبد علي ،مرجع سابق.
- See: Norman MacAfee, (( Exit Brexit Fixit: How Did We Get Into This Mess? How Do We Get Out?)),

2

http://www.huffingtonpost.com/norman-macafee/exit-brexit-fixit-how-did_b_11993154.html, visiting date:
Sep.11.2017.

 - 3أنظر 6 (( :أسئلة رئيسية بعد خروج بريطانيا من االرباد األورويب؟)) ،دراسة منشورة ُب االثنُت 2016/6/27ـُ ،ب موقع  BBCتاريخ الزيارة 2016/6/30ـ.
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وصوت سكاف منطقة جبل وارؽ التابعة لربيطانيا؛ بشكل حاسم للبقاء ُب االرباد األورويب؛ وقاؿ وزير الشؤوف اػبارجية
والتعاوف األسباين خوسيو مانويل غارسيا مارغايو  -إف قرار مغادرة االرباد األورويب؛ فتح "إمكانيات جديدة" بشأف وضع ىذه
اؼبنطقة؛ واعترب مارغايو أف احتماؿ رفع العلم األسباين على جبل وارؽ أصبح "قريبا جدا" اآلف.

1

أما اؼبوقف الرظبي للمملكة اؼبتحدة؛ بشأف اؼبادة  – 50من معاىدة لشبونة  -الناظم القانوين للخروج الربيطاين؛ فقد
أعلنو وزير اؼبالية الربيطاين جورج اوزبورفُ ،ب أوؿ تصريح لو بعد استفتاء اؿ  ،ًBrexitقائبلً إف ببلده لن تطبق ُب الوقت الراىن

اؼبادة اػبمسوف  2.ولكن ىذا اؼبوقف بات مقيداً؛ بالقرار الذي أصدرتو احملكمة العليا الربيطانية الثبلثاء 2017/1/24ـ؛ والذي
يلزـ اغبكومة باستفتاء الربؼباف على اؼبادة  50من اتفاؽ لشبونة؛ فبا يقيد عملية اػبروج دبا يقرره الربؼباف؛ ويعود تدخل احملكمة
العليا إذل دعوى أقامها مواوناف بريطانياف؛ أماـ احملكمة بعد نتيجة االستفتاء اليت قرر دبوجبها الربيطانيوف اػبروج من االرباد؛
وينظر اػبرباء إذل ىذا القرار على أنو تعبَت دديقراوي؛ الحًتاـ آراء األقلية اليت ترفض اػبروج ُ Brexitب ٍ
بلد لديو تقاليد عريقة؛
حبسبانو يقيد اغبكومة بانتظار واحًتاـ استفتاء الربؼباف؛ ولكنو لن يؤثر – فعلياً  -على النتيجة النهائية بشأف اػبروج .Brexit
المطلب الثالث :آثار "" Brexitوآفاقو أوربياً وعالمياً
أدى خروج بريطانيا من االرباد األورويب ،الذي ما زاؿ خيطو خطواتو األوذل ،إذل ىزات داخلية وأخرى أوروبية وثالثة عابرة
لؤلولسي ،وذلك خببلؼ ما قد يتكشف أيضاً ُب اؼبقبل من األياـ من تداعيات ،وىي أمور ستتأثر أيضاً دبدى سبلسة أو تعقد
معادل ىذا اػبروج ،ومراحلة اؼبفًتضة ومدى تقدير كل من الطرفُت ،الربيطاين واألورويب ،للخسائر اؼبًتتبة على ىذا اػبروج،
خصوصاً من الناحية االقتصادية اليت قد تبدو اليوـ األىم ُب تلك اؼبعادلة؛ وال خيفى العامل األمريكي الذي كاف حاضراً ُب مسرح
اؿ  Brexitوكواليسو؛ ليس العتبار ٍ
ٍ
ٍ
سياسية ٍ
ٍ
تارخيية ُب العبلقة بُت البلدين؛ تلك العبلقة اليت جعلت
ػبصوصية
آنية؛ بل
ات

بريطانيا متأرجحة بُت والئها اإلقليمي ووالئها " األقبلو أمريكي"؛ ولذلك ظلت تلك العبلقة حاضرةً بقوةٍ؛ فبا يدفع إذل السؤاؿ
ٍ
جبدية ىل امتدت أمريكا عرب األولسي لتصبح ُب أوربا عرب بريطانيا؛ أـ أف بريطانيا اختارت األقلمة األقبلو أمريكية على األقلمة

األوربية؟
أوالً  -اآلثار اؼبباشرة على االرباد األوريب

 - 1مثل جبل وارؽ  -نسبة إذل فاتح األندلس بطل اإلسبلـ وارؽ بن زياد  -على امتداد التاريخ موقعاً اسًتاتيجياً ،وقاعدة الوصل بُت اؼبغرب واألندلس ،وكاف يسمى قبل الفتح

اإلسبلمي بأظباء عديدة أمهها االسم الفينيقي  ،Monscalpeأي اعببل اجملوؼ؛ وبعد الفتح اإلسبلمي إلسبانيا ،أولق اؼبسلموف على ىذا اعببل اسم الصخرة وفرضة اجملاز ،وجبل

الفتح ،واعببل السعيد ،وجبل وارؽ .وىذا االسم األخَت ىو اؼبعروؼ بو حىت اليوـ ُب صبيع اللغات  ،Gibraltarويعد انتزاعو من أيدي اؼبسلمُت إيذاناً بزواؿ مشس األندلس؛
ولذلك ازبذ اإلسباف من استيبلئهم عليو رمزاً لنهاية « ضبلة االسًتجاع»؛ ولو أف فبلكة غرناوة قد ظلت قائمة بعد ىذا التاريخ ثبلثُت سنة ،وذلك نظراً ألهنم سبكنوا من اسًتداد اؼبوقع
الذي نزؿ بو وارؽ بن زياد ،وانطلقت منو ضبلة الفتح اإلسبلمي اؼبظفرة؛ ولكنو خرج من يد إسبانيا بعد انتزاع بريطانيا لو يوـ  1704 /4/4ـ إبّاف حرب الوراثة اإلسبانية؛ وال تزاؿ
إسبانيا تتطلع إذل استعادتو .أنظر :ؿبمد القاضي (( ،جبل وارؽ دل يبق من عروبتو غَت اظبو)) ،ؾبلة التاريخ العريب :ؾبلو علمية ؿبكمو تعٌت بالتاريخ العريب ،العدد  ( 25شتاء

1424ىػ2003 ،ـ)ػ ص  .83 – 61ومتاح بتاريخ الزيارة األربعاء 1428/1/20ىػ اؼبوافق 2007/2/7ـ ُب موقع مكتبة اؼبلك فهد الوونيةhttp://ecat.kfnl.gov.sa :
 - 2أنظر :رشيد سعيد قرين (( ،بريطانيا لن تطبق اؼبادة ُ 50ب معاىدة لشبونة ُب الوقت الراىن))2016/6/27 ،ـ نقبلً عن موقع:
 / http://arabic.euronews.com/2016/06/27/brexit-uk-finance-minister-تاريخ الزيارة 2016/7/7ـ.
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 – 1الصدمة ُب االرباد األوريب
ضربت موجة من الصدمات دوؿ أوروبا اليت دل تتمكن؛ من استيعاب تصويت الناخبُت الربيطانيُت؛ لصاحل خروج
ببلدىم من االرباد األورويب؛ إذ إف ما حدث ديثل أكرب انتكاسة ُب عشر سنوات يشهدىا االرباد األورويب؛ ألنصار فكرة الوحدة
فصحيح أف االرباد األورويب واجو أزمات عدة ُب الفًتة األخَتة ،لكن ىذه اؼبرة أتت الضربة قاصمة للغاية ،فبا جيعل
األوروبية؛
ٌ
دوؿ االرباد عاجزة عن ربمل الصدمة الكربى.
ٍ
نكسة كبَتةٍ؛ أصابت أولئك الذين
كاف الشعور بالصدمة ملموساً؛ فالزعماء األوروبيوف حياولوف جاىدين التأقلم مع
يؤمنوف بفكرة الوحدة األوروبية؛ فاالرباد األورويب لن يعود كما كاف بدوف اؼبملكة اؼبتحدة؛ وكاف الرئيس الفرنسي – حينها " -
فرانسوا أوالند" قد ألقى بياناً ،قبيل التصويت الربيطاين ،تضمن ربذيراً شديد اللهجة من التبعات اػبطَتة اليت سوؼ تتعرض ؽبا
بريطانيا؛ حاؿ اػبروج من االرباد األورويب ،مؤكداً أنو من اؼبمكن أف حيوؿ دوف استمرار بريطانيا ُب السوؽ األوروبية اؼبوحدة؛ وقاؿ
سيغمار غابريل نائب اؼبستشارة األؼبانية أنغيبل مَتكل ُب تغريدة على موقع تويًت" :اللعنة ،إنو يوـ سيء ألوروبا"؛ وربدث نائب
اؼبستشارة األؼبانية عن شعور الغالبية ُب أؼبانيا؛ قائبلً إف ىناؾ استياء وصدمة ُب برلُت ،وإصباعاً عاماً على أف ىذا قرار سيء
لربيطانيا وأؼبانيا وأوروبا.

1

وقاؿ رئيس الربؼباف األورويب مارتن شولتز ُ -ب كلمة بثها التلفزيوف األؼباين صباح 2016/6/24ـ اليوـ التارل
لبلستفتاء  -إف خروج بريطانيا؛ لن يسرع من تأثَت الدومينو ُب أكباء أوروباُ ،ب إشارة إذل اػبروج اؼبتتارل ؼبزيد من الدوؿ من
االرباد األورويب؛ بينما أكد دونالد تاسك أف االرباد األورويب "عازـ على اغبفاظ على وحدتنا لػ "27دولة عضو.

2

 -2معضلة اػبروج بُت مقتضيات القانوف ومعوقات السياسة:
بات السؤاؿ األكثر إغباحاً على اؼبستوى الدورل واإلقليمي واؼبؤسسي؛ كما ىو للساسة واالقتصاديُت والباحثُت مىت
تغادر بريطانيا؟ وؼباذا دل تغادر بالفعل؟
بدا – واضحاً – أف القادة السياسيُت ُب االرباد األوريب حائروف؛ حيث بدأت التوترات ُب الظهور إذل السطح ،فهم
يريدوف أف يتم االنتهاء من مفاوضات االنفصاؿ السياسي ،واالقتصادي بسرعة ودوف إبطاء؛ ولكن ال توجد أي رغبة ُب كث ٍَت من
العواصم األوروبية ،للتساىل مع بريطانيا ُب ىذه الظروؼ ،وكاف رئيس اؼبفوضية األوروبية جاف كلود يونكر توقع ،أال يكوف خروج

- See: www.theguardian.com. www.independent.co.uk/topic/brexit.

1

 - 2أنظر :كريس موريس – بروكسل ولوسي ويليامسوف ،باريس وستيف روزنربغ – موسكو و آنا ىوليغاف الىاي وسارة رينسفورد إسبانيا وريتشارد غالبُت ُب أثينا وآنا ىوليغاف –
الىاي و شُت ىاريسوف – دبلن و جيٍت ىيل – برلُت (( ،..صدمة ُب أوروبا ػبروج بريطانيا من االرباد األورويب)) ،متابعة وربليل مراسلو  BBCاعبمعة  24يونيو /حزيراف
2016ـ ؼبز ٍ
يد من التفصيل ديكن العودة إذل موقع .BBC
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بريطانيا دبثابة "وبلؽ ودي "velvet diforce؛ فعملية اػبروج من االرباد األورويب معقدة للغاية ،فهي تتطلب أف تفعل
بريطانيا اؼبادة  50من اتفاؽ لشبونة ،وىي اآللية اليت تتحكم دبفاوضات االنفصاؿ.

1

و قد تأخذ ىذه العملية وقتاً أووؿ فبا ىو متوقع؛ إذ ؼبا تنسحب أي دولة – حىت اآلف  -من االرباد ،وبالتارل فإف

اؼبادة  50دل خيترب تنفيذىا بعد؛ حيث وضعت كإوا ٍر ٍ
عاـ للخروج من االرباد األوريب؛ ونصت على إف "كل دولة عضو ديكنها
أف تقرر دبوجب قوانينها الدستورية االنسحاب من االرباد".

2

ولكن ىذه اؼبادة اؼبؤلفة من طبس فقرات قصَتة نسبياً ؛ " ال تعطي إال تفاصيل قليلة حوؿ الطريقة اليت ينظم فيها
اػبروج" ،وحبسب رأي بعض اػبرباء؛ فإنو جيب على بريطانيا أف تبلغ اجمللس األورويب  -الذي يضم الدوؿ األعضاء اؿ - 28أوالً
نيتها االنسحاب؛ ٍب "ُب ضوء توجهات اجمللس" يتفاوض االرباد ،ويتوصل مع بريطانيا إذل اتفاؽ االنسحاب الذي حيدد آليات
خروجها؛ آخذاً ُب االعتبار إوار عبلقاهتا اؼبستقبلية مع االرباد؛ و"اتفاؽ االنسحاب" ىذا يربمو اجمللس باسم االرباد بالغالبية
اؼبوصوفة بعد موافقة الربؼباف األورويب؛ إذف من الناحية القانونية؛ فكل شيء فبكن ألنو دل ربصل أي سابقة من شأهنا ربديد
إجراءات االنسحاب؛ 3و "اعتباراً من إبراـ اتفاؽ االنسحاب ،تصبح بريطانيا دولة ثالثة بالنسبة لبلرباد األورويب ،ومن ىنا يتم
التفاوض حوؿ اؼبستقبل ومستقبل العبلقات بُت بريطانيا واالرباد األورويب" .فقد تكوف فباثلة لتلك اليت تقيمها النرويج مع االرباد
ٍ 4
ٍ
لعبلقة غَت مسبوقة".
األورويب؛ إذ أهنا مشاركة ُب السوؽ األوروبية الواحدة ،أو لوضع سويسرا ،أو تؤسس
ثانياً  -مصَت االرباد األوريب بعد اؿBrexit
إف اؼبتتبع للشأف األوريب يسًتعي انتباىو تسارع األحداث اؼبذىل ُب دوؿ االرباد األورويب ،وهتاوي الرأظبالية بأنظمتها
السياسية وبَتوقراويتها اغبزبية ،وذبلي النزاعات والرجوع عن األفبية إذل القومية ،وىدـ الرؤية اؼبيكانيكية للعادل اليت ظهرت ُب القرف
السابع عشر ،وا ليت كانت سبثل الرؤيا اعبديدة اليت تقطع من الرؤية األرسطووالية اليت سيطرت على أوروبا ويلة ألفي سنة ،وسر
ىذا التحوؿ مرجعو إذل شفَت االهنيار االقتصادي ،واضطراب الشؤوف الدولية واإلقليمية الراىنة؛ ربت نَت األحداث اعبسيمة
واؼبتجددة واؼبتسارعة اليت سامهت ُب تعجيل ؾبيء اؿ !Brexit
وبدا اؿ  Brexitمنعطفاً شديد اؼبخاور مسكوف بكافة أنواع التفكك ،ويضرب ُب صميم الوعي العبلقة بُت االنتظاـ
التارخيي ،النشاط الغائي لئلنساف ،كما ديزؽ الوحدة اعبغرافية األوروبية والوحدة بُت الفكر واغبياة ،وصَتورة اغبقيقة األوروبية،
واالنتقاؿ إذل اؼباضي الراديكارل اؼبقيت ،والتعصب اإلقليمي ،بعيداً عن األسس اليت تقوـ عليها اغبضارة الغربية دبختلف أنواعها،
 - 1أنظر (( :اؼبادة ُ 50ب معاىدة لشبونة بوابة اػبروج من االرباد األورويب)) آراء سياسية وربليبلت قانونية منشورة ُب صحيفة الوسط " البحرينية" ،العدد  - 5040السبت 25
حزيراف /يونيو 2016ـ اؼبوافق  20رمضاف 1437ىػ ،ومتاحة ُب موقع الصحيفة www.alwasatnews.com/news/1130748.html :تاريخ الزيارة
2016/7/7ـ.
 - 3أنظر :كريس موريس ،مرجع سابق.

- See: Norman MacAfee, op, cit.,

2

 - 4أنظر :رشيد سعيد قرين ،مرجع سابق.
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واليت روجت للعديد من اؼبمارسات غَت اؼبقبولة ،وكرست عبادة اؼبادة لتقطف اليوـ شبار التفكك والصراع والعودة إذل ماضيها ،وإذل
خرائطها اعبغرافية اليت ال سبثل ،دبعظمها ،إال حالة من حاالت القمع اليت مارستها ِ
القوى اؼبنتصرة على الشعوب اؼبهزومة ،ففي
الكثَت من أكباء القارة األوروبية ىناؾ قوميات منضوية ربت دوؿ ال تشًتؾ معها ُب لغة وال جيمعهما التاريخ اؼبشًتؾ .
وأصبح لساف حاؿ أوربا يقوؿ إنو ال صوت يعلوا – بعد اؿ - Brexitفوؽ صوت القومية ،ولتغدو ىذه األزمة األكرب
اليت يواجهها االرباد منذ نشأتو بعيداً عن األزمات االقتصادية والتحديات السياسية ،حيث جاءت االنتخابات الداخلية ُب العديد
من البلداف األوروبية؛ باألحزاب اليمنية اؼبتطرفة اليت يُطالب الكثَت منها باالنفصاؿ عن االرباد األورويب؛ وكاف النموذج األبرز
زعيمة اليمُت اؼبتطرؼ الفرنسي السيدة مارين لوباف لوبن – اليت ورثت والدىا ُب حياتو برئاسة حزهبم اعببهة القومية! حينما
أولقت صيحتها اؼبعروفة " ربيا اغبرية" فور إعبلف نتائج Brexit؛ ٍب مضت للمطالبة باستفتاء مشابو ُب فرنسا ،خبطاهبا ُب
ٍ
حشد من أحزاب أقصى اليمُت بفيينا؛ مؤكدة أف لدى فرنسا ردبا  1000سبب فوؽ أسباب اإلقبليز؛ ذبعلهم يرغبوف باػبروج
من االرباد األورويب؛ وصبت السيدة لوباف اللوـ على االرباد األورويب ُب ارتفاع البطالة ،والفشل ُب منع دخوؿ ما أظبتهم "اؼبهربُت
واإلرىابيُت واؼبهاجرين لتحسُت أوضاعهم االقتصادية"؛ ٍب تابعتها ماريوف مارشاؿ لوباف ،ابنة شقيقها وزميلتها ُب اعببهة! قلئلةً إف
ىذا سيكوف "اؼبوضوع الرئيس" لبلنتخابات الرئاسية العاـ اؼبقبل (2017ـ)؛ وىذا الذي كاف ..إذ تابعت السيدة لوباف هنجها
الشعبوي الذي بات مؤثراً ُب الشارع األوريب؛ فتجاوز االنتخابات احمللية إذل الربؼبانية فالرئاسية؛ ولتغدو أحزاب اليمُت اؼبتطرؼ
منافساً حقيقياً على سدة الرئاسة؛ حىت أوشكت السيدة لوباف أف تلج أبواب اإلليزيو ُب االنتخابات الفرنسية األخَتة؛ وبدا أف
الفارؽ البسيط بينها وبُت مانويل ماكروف؛ جاء تكريساً لتمكن الشعبوية ُب فرنسا؛ دبا يعنيو ذلك من إواحة اإلرث التارخيي
لؤلحزاب السياسية الفرنسية؛ ودبا يؤكد مقولة كاستور ياديس عن " خصخصة اإلنساف" ،واضمحبلؿ السياسة ،بتبلشي الفوارؽ
بُت اليمُت واليسار ،وبأفوؿ سحر االنتخابات وسقوط بريق الدديقراوية..؟!

1

وانسحب األمر على باقي دوؿ االرباد؛ ففي ىولندا خرج زعيم حزب اغبرية اؽبولندي ليؤكد أف على اؽبولنديُت؛ أف
يتولوا زماـ القيادة ُب ببلدىم وأمواؽبم وحدودىم ،وسياسة ىجرة خاصة هبم ،مضي ًفا أف ىولندا حباجة ماسة إذل فرصة تقرير مصَت
عضوية ىولندا باالرباد األورويب بأسرع ما ديكن؛ وتتابع صعود قوى اليمُت؛ حىت وصل أؼبانيا اليت عاشت ذبربةً مروعةً غبكم
اليمُت؛ وعلى الرغم من ذلك كاف حصوؿ " حزب البديل" على نسبة  %13مؤشراً بالغ اػبطورة..؟!

2

 - 1يقوؿ كاستور ياديس (( :ما ىو السبب الذي جعل من الوضعية اؼبعاصرة للمجتمعات ُب ىذا اؼبوقف االرتيايب؟ ألننا نشهد ُب تطور العادل الغريب صعود منط من الفردية يتعارض
سباما مع منط الفرد ُب اجملتمع الدديقراوي أو أي ؾبتمع ديكن فيو العمل من أجل ربقيق اغبرية ،إنو منط من اإلنساف اؼبخوصص ( ) l’Individu qui est privatiséالذي ًب
سجنو ضمن ؿبيطو اػباص فأصبح دوره السياسي مسرحياً .فبل يؤدي اؼبنتخب (بكسر اػباء) أثناء انتخابو سوى عمبل مسرحيا ،وىو عندما يصوت لصاحل من ال يعتقد بفعالية
برناؾبو االنتخايب ،لكنو يعترب أف الشخص سُت أو عُت ىو أقل سوءا من الشخص جيم الذي كاف ُب الفًتة السابقة)) .أنظر :كورنيليوس كاستورياديس (( ،وريق خوصصة
حبث منشور اعبمعة2091 /99/91 ,ـ ومتاح بتاريخ الزيارة 2015/9/28ـ ؛ على موقع أنفاسhttp://www.anfasse.org/ :
اإلنساف)) ،ترصبة :ؿبمد عمر سعيدٌ ،
 - 2حزب "البديل من أجل أؼبانيا" ،حزب متطرؼ ،حيث يقوؿ احملللوف إنو حيوي بُت وياتو النازيوف اعبدد ،واستغل اغبزب ُب دعايتو االنتخابية معاداة البلجئُت الذين ظبحت ؽبم
"مَتكل" بالدخوؿ ألؼبانيا ،كما استغل ظاىرة "اإلسبلمو فوبيا" .وقبيل االنتخابات ،وصف زعيم اغبزب ُب ىذه االنتخابات ألكسندر غاوالند ،اإلسبلـ بأنو "ظاىرة سياسية ليست
جزءًا من أؼبانيا" ،فيما ورحت أليس فيدؿ ،شريكة "غاوالند" ُب الزعامة ،إحصاءات عن ارتفاع معدؿ جرائم العنف بُت اؼبهاجرين اؼبسلمُت وواليب اللجوء السياسي ،مشَتة إذل أف
وجود عدد كبَت من اؼبسلمُت يؤدي إذل "تآكل دولة القانوف والنظاـ" .أنظر :وائل خورشيد (( ،بعد فوز حزب البديل ..صعود «اليمُت اؼبتطرؼ» يهدد البلجئُت واؼبسلمُت َب

أؼبانيا)) ،منشور االثنُت 2017/9/25ـ ُب صحيفة الدستور اؼبصرية ،ومتاح بتاريخ الزيارة 2017/9/28ـ ُب موقعهاhttp://www.dostor.org/ :
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من أجل ذلك؛ قدر كثَت من اؼبختصُت ٍ -
جبدية وحدةٍ  -أف اؽبزات االرتدادية على زلزاؿ Brexit؛ ستؤثر تأثَتاً
ٌ
عميقاً على بنية االرباد األوريب ،بل إهنا ستعرض فكرة استمراره إذل خط ٍر جسي ٍم؛ ومضى بعضهم إذل أبعد من ذلك فقرروا أف
 Brexitىو صافرة البداية لنهاية االرباد األوريب؛ بينما ظلت قوى سياسية كبَتة ومؤثرة ،واذباىات فكرية مؤيدة لبلرباد األوريب
على موقفها الداعم الستمرارية االرباد؛ بل الوفاء للحلم األوريب الكبَت؛ بل إف أنصار ىذا االذباه يروف أف  Brexitال يشكل
خطراً على استمرارية االرباد؛ بل دافعاً لبقائو وتدعيمو؛ إذ يقوؿ دونالد تاسك  -رئيس اجمللس األورويب ُب  29مارس 2017ـ-
إفُ« :ب األمر مفارقة… ىناؾ شيء ما إجيايب ُب خروج بريطانيا من االرباد األورويب»؛ وأضاؼ إف «خروج بريطانيا جيعلنا ،كبن
التكتل الذي سيضم  27عضواً ،أكثر إصرارا وأكثر توحدا عن ذي قبل»؛ بيما يقدـ آخروف – من االذباه ذاتو  -رؤيةً واقعيةً
تنطوي على مرارةٍ و ٍ
اضحة؛ ذبلت ُب قوؿ " جاف كلود يونكر"  -رئيس اؼبفوضية األوروبية – إف "اربادنا األوروىب ليس َب وضع
جيد ،ودل يعد ىناؾ الكثَت من روح أوروبا َب ىذا االرباد ،مثلما دل يعد ىناؾ سبسك كبَت بالوحدة داخل ىذا االرباد" ،وذىب
"جاى فرىوفشتات"  -زعيم الكتلة الليربالية َب الربؼباف األوروىب  -أبعد من ذلك؛ فقاؿ إف "بنية االرباد األوروىب األساسية َب
خطر" ،ؿبذراً من أنو "إذا دل ربل سياسات األمل واغبب ؿبل سياسات اػبوؼ ،فإف أوروبا ماضية كبو قدر ؿبتوـ"...؟!
ثالثاً  Brexit -إعادة رسم ػباروة أوربا أـ أمريكا..؟!
 -1خصوصية العبلقة بُت بريطانيا والواليات اؼبتحدة:
كاف النتخاب دونالد ترمب  -الذي أولق على نفسو اسم «السيد بريكست» خبلؿ فًتة ما قبل االنتخابات الرئاسية
األمَتكية  -تأثَت واقعي ،على كبو فعلي ،على مواوٍت االرباد األورويب ،وخاصةً إبّاف االستفتاء ُب بريطانيا؛ ٍب دبا بدا من تراج ٍع

ُب العبلقات بُت الواليات اؼبتحدة واالرباد األوريب؛ بعد تورل إدارة الرئيس األمَتكي ترمب للسلطة؛ فبا أعاد إذل األذىاف
استحضار خصوصية العبلقة بُت بريطانيا والواليات اؼبتحدة؛ تلك العبلقة اليت تشبو – إذل ٍ
حد كب ٍَت – عبلقة الفرع باألصل؛ بعد

الفراغ من صراع األجياؿ وترتيب األدوار..

1

وفبا جيدر التذكَت بو ىنا؛ أف الواليات اؼبتحدة األمريكية ُب أصلها مستعمرات بريطانية؛ وإف ظهورىا كقوةٍ ٍ
عاؼبية متحفزةٍ إذل

دوٍر كب ٍَت ،جاء بعد أف ىجرت مبدأ "مونرو" وبسببو؛ فالعزلة الذاتية اليت كانت تعيشها  2.Self-isolationمتأسيةً فيها بعزلة
"أمريكا األـ" إف جاز لنا أف نصف "بريطانيا" هبذا الوصف؛ إذ أف بريطانيا أنفقت معظم العصور الوسطى األوربية ُب اغبروب
اإلقطاعيةٍ ،ب اإلقليمية ،واستكملت بناء وحدهتا السياسية دومنا خطر خارجي يعيق بناء تلك الوحدة؛ 3عرب عزلتها الذاتية اؼبسماة
بالعزلة الرائعة “”Splendid isolation؛ 4وكذلك خرجت الواليات اؼبتحدة  -بعد أف زبلت عن " مبدأ مونرو" -
ٍ
وواقة ٍ
ٍ
بإمكانيات ٍ
كامنة ،دفعت هبا إذل التطاوؿ باألحبلـ حىت حكم العادل؛ بل ذىب اؼبثقفوف األمريكيوف والقادة
ىائلة
 - 1أنظر :شتافاف لينو (( ،مستقبل االرباد األورويب بعد خروج بريطانيا يتخذ شكل االكبناء ولكنو ال يزاؿ بعيداً عن االنكسار)) ،مقابلة مع وكالة األنباء األؼبانية ُب /4/6
2017ـ ،منشورة ومتاحة بتاريخ الزيارة ُب موقعhttp://arb.majalla.com/2017/04/ar :
 - 2أنظر :د .صباؿ ضبداف ،إسًتاتيجية االستعمار والتحرير ،مرجع سابق ص.90

 - 3أنظر :د .جاسم ؿبمد زكريا؛ مفهوـ العاؼبية ُب التنظيم الدورل اؼبعاصر " :دراسة ُب العبلقات اعبدلية ؼببدأ اؼبساواة ُب السيادة وفلسفة اغبكومة العاؼبية" ،مرجع سابق ،ص-189
.190
 - 4أنظر :د .صباؿ ضبداف ،إسًتاتيجية االستعمار والتحرير ،مرجع سابق ص.91-90
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السياسيوف إذل القوؿ بأف السبلـ والتقدـ ينبغي ؽبما أف يكونا قدراً ؿبتوماً؛ ألف أمريكا ملجأ اغبرية األخَت ُب ىذا العادل ،وىذه
الرؤية ذبد ؽبا أساساً متيناً ُب االسًتاتيجية األمريكية ما انفكت تعلي من شأهنا.

1

يسوؽ "الفكر" األمريكي ذاؾ اغبلم ،على أنػو حقيقػة علميػة ثابتػة .ففػي مقالػو اؼبنشػور ُب ؾبلػة
ولعل من نافلة القوؿ أف ّ

 International Securityالعلمية ،يقرر "صاموئيل ىانتنغتوف" " :أف على الواليات اؼبتحدة اغبفاظ على تفوقهػا العلمػي،
وذل ػػك ؼبص ػػلحة الع ػػادل ،ألهن ػػا األم ػػة الوحي ػػدة ال ػػيت رب ػػدد ىويته ػػا الووني ػػة ؾبموع ػػة م ػػن الق ػػيم السياس ػػية واالقتص ػػادية الش ػػاملة ،أي
الدديوقراويػػة واغب ريػػة واؼبسػػاواة واؼبلكيػػة اػباصػػة واألس ػواؽ ...وحيػػث أف االرتقػػاء بالدديوقراويػػة وحبقػػوؽ اإلنسػػاف وباألس ػواؽ ىػػو ُب
2
جوىر السياسة األمريكية أكثر من أي ٍ
دولة أخرى".
 - 2آفاؽ األقبلو أمريكانية اعبديدة:
أظهرت نتيجة االستفتاء نية الربيطانيُت باالبتعاد عن أوربا ،وىذا سيؤدي بطريقة غَت مباشرة ُب زيادة العبلقات السياسية
مع الواليات اؼبتحدة األمريكية؛ وىذا األمر سيكوف لو تبعات دولية خاصة ُب التنسيق داخل ؾبلس األمن و اؼبنظمات الدولية
األخرى.

3

وأعادت تصرحيات الرئيس األمَتكي دونالد ترامب بشأف خػروج بريطانيػا مػن االربػاد األورويبٍ ،ب الػرد األوريب مػن خػبلؿ
ربذير وزيرة خارجية االرباد األورويب فيديريكا موغَتيٍت؛ إلدارة دونالد ترامب ضػد أي «تػدخل» ُب سياسػة االربػاد األورويب؛ أقػوؿ
أعػػادت ىػػذه اؼبواجهػػة علػػى مسػػتوى التصػػرحيات حػػديثاً عػػن فكػػرة مبػػدأ مػػونرو أوريب قػػد جػػاء آواهنػػا؛ فػػاألوربيوف وعلػػى الػػرغم مػػن
الوشػػائج واؼبصػػاحل الػػيت تػربطهم بأمريكػػا؛ فهػػم بػػاتوا – غالبػاً – ال يػػروف فرقػاً ُب اؽبيمنػػة القائمػػة علػػيهم مػػن قبلهػػا ،وبػػُت السػػعي إذل
اؽبيمنة الذي تسعى إليو روسيا..ولذلك تشكل بريطانيا؛ خاصرةً رخوةً ُب البناء األوريب؛ كشفت وقائع  Brexitومقتضياتو مدى
ضػعفها إزاء العامػل األمريكػي.. American Factorsواسػتجابتها لػو؛ دبػا يػوحي؛ إذا ؼبػا يكػن يؤكػد أف اؼبملكػة اؼبتحػدة قػد
اختػػارت األقلم ػػة اغبض ػػارية " األقبلػػو أمريكاني ػػة" عل ػػى األقلم ػػة القاريػػة األوربي ػػة؛ وأهن ػػا أحرقػػت اؼبراك ػػب – أو تك ػػاد – مبح ػػرةً إذل

اؼبستقبل مع الواليات اؼبتحدة...إال إذا فاجأتنا خيارات الشعوب بأم ٍر آخر...؟!

 - 1حبسباف أف أمريكا منارة اغبرية ومثاؿ اإلشعاع للجنس البشري على حد تعبَت " سبانَت":
- “America was to be the beacon of freedom and the shining example to mankind”. See: SPANIER. J, op. cit.
p268. Robert A. Denemark, “World System History: From Traditional International Politics to the Study of
Global Relations,” International Studies Review, vol. 1, №. 2 (Summer 1999), pp. 43-50..
 - 2أنظر :د .جاسم ؿبمد زكريػا ،مفهوـ العاؼبية ُب التنظيم الدورل اؼبعاصر ،مرجع سابق.335 ،
 - 3أنظر :د .أمُت شرؼ الدين بانقا ،مرجع سابق.
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الخاتمة :
أظهر الواقع العملي ؼبعايَت كوبنهاغن االختبلؼ ما بُت النظرية والتطبيق؛ وأكثر ما ذبلى ذلك ُب مسألة " عضوية
تركيا"؛ فالعبلقات الرظبية بُت تركيا واالرباد األوريب بدأت ُب العاـ 1963ـ ،عندما ًب توقيع اتفاؽ التحالف ،وكانت تركيا أوؿ
بلد من ؾبموعة الدوؿ اؼبرشحة للعضوية ،بل قدمت ولباً بذلك ُب عاـ 1987ـ؛ إال أف الطلب الًتكي ؼبا حيرز تقدماً ،ألسباب
سياسية واقتصادية وأسباب أخرى تتعلق حبقوؽ اإلنساف ،حىت قمة ىلسنكي اؼبنعقدة ُب ديسمرب/كانوف أوؿ من العاـ 1999ـ،
حيث اعًتفت حكومات االرباد األوريب رظبياً دبكانة تركيا من خبلؿ موافقتها على اعتبارىا مرشحةً؛ لبلنضماـ إذل االرباد على
أساس اؼبعايَت السارية على بقية الدوؿ اؼبرشحة للعضوية؛ وكاف مأموالً – بعد ذلك – أف تكوف عضوية تركيا أمراً إجرائياً يسَتاً
..ولكن السنُت التالية بينت أف دوف ذلك خرط القتاد! ألف الغرب ال يزاؿ – بتقديرنا  -سادراً ُب ذىنية الصداـ ،وذكريات قرونو
الوسطى ُب " بواتييو"؛ وعندما كانت اعبيوش العثمانية على أبواب فيينا..
وظن مفكرو الغرب وسياسيوه بعد بناء االرباد األوريب؛ أف وحدة أوربا أوشكت أف تتحقق؛ بل إف اؼبتشددين منهم بدأ
باغبديث عن أؾباد روما وعودة اإلمرباوورية الرومانية؛ وكثر اغبديث عن انتقاؿ االرباد األوريب من عادل اؼبنظمات الدولية إذل
الكونفيدرالية ،بل إذل الفيدرالية ذاهتا؛ ولكن التوصيف الرظبي لبلرباد األوريب ظل ملتبساً؛ حىت بالنسبة للهيئات القضائية للدوؿ
األعضاء اليت انتهى بعضها إذل عده رابطة دوؿ مستقلة ليس إال؛ وبدا أف ذلك أمراً مهماً؛ ألنو يشَت إذل حقائق غائبة ُب مهرجاف
اغبفاوة ببناء االرباد األوريب! أمهها على اإلوبلؽ موقف الشعوب األوربية اغبقيقي من االرباد األوريب.
وأدرؾ كثَتٌ من الساسة الغربيُت – ؼبا يعلمونو أو يؤمنوف بو من حقوؽ شعوهبم -أنو ال بد من التوقف مرة أخرى؛
الستمزاج الشعوب ُب أمر مستقبلها؛ وىنا كاف االنقساـ واضحاً؛ بادئ ذي ٍ
بدء بُت السياسيُت أنفسهم حوؿ االستمرار ُب
االرباد أو االنسحاب منو؛ وظهر معسكراف على ورُب نقيض؛ وبدأ التنافس بينهما ُب الربامج والوعود االنتخابية ،فاستجابت
الشعوب غبالة التنافس ىذه؛ واستيقظت معها أفكار النفعية والرباغماتية ،وتأججت اؼبشاعر القومية ،وعلت لغة الفوارؽ
واالمتياوات اؼبوروثة اػباصة بكل دولة؛ وصار نشيد مغادرة االرباد ُب كث ٍَت من شوارع أوربا أكثر حضوراً وقرباً إذل الناس؛ من ترانيم
ٍ
ألسباب كثَتةٍ – لتحيل األمر إذل صناديق االنتخابات؛ وليدوف شعبها
الوحدة األوربية وتراتيلها اؼبكلفة؛ وىنا تقدمت بريطانيا –
سابقةً اؿ  Brexitاليت افتتحت – بتقديرنا – عهداً جديداً من النظم القيمية واألخبلؽ قوامو األنانية والفوقية وحصانة
أمر يتعدى – ُب عصر تدفق
االمتيازات؛ بالتموضع حوؿ الذات وتعظيمها؛ وإف استتبع ذلك زلزاالً مدمراً لآلخرين؛ وذاؾ ٌ
اؼبعلومات  -حدود بريطانيا إذل أوربا ،بل العادل كلو؛ كما أهنا وضعت االرباد األوريب ُب منعطف اػبطر..
وال شك أف ىذا اؼبنعطف شديد اؼبخاور مسكوف بكافة أنواع التفكك ،إذ ديكن لو أف ديزؽ اعبغرافية السياسية األوربية،
وا لوحدة بُت الفكر وأمناط اغبياة ،وصَتورة اغبقيقة األوربية ،بل ديكن أف يؤدي للًتاجع إذل ماضي أوربا الراديكارل اؼبقيت ،ببعث
التعصب القومي واالنتماء اإلقليمي؛ والسعي إللغاء اػبرائط  -اؼبعروفة اليوـ  -اليت ال سبثل ،دبعظمها ،إال حالة من حاالت
القمع؛ مارستها ِ
القوى اؼبنتصرة على الشعوب اؼبهزومة ،ففي كث ٍَت من أكباء القارة األوربية ىناؾ قوميات منضوية ربت ٍ
دوؿ؛ ال
تشًتؾ معها ُب ٍ
لغة ،وال جيمعهما التاريخ ،وال اؼبشيئة اؼبشًتكة ،وديكن أف نرى رأي العُت تلك اآلثار اليت أحدثتها سابقة اؿ
 Brexitليس ُب إقليم كتالونيا وأوربا وحدىا ،بل ُب أماكن أخرى من العادل؛ وليست الدوؿ العربية من ذلك ببعيد...
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ولكن على الرغم من تلك اآلثار واؼبآالت لسابقة اؿ Brexit؛ فإهنا أرسلت رسالتُت متناقضتُت؛ واحدة دديقراوية،
والثانية للدديقراوية؛ أما األوذل فإهنا بينت أف الرجوع إذل الشعوب الستفتاء رأيها؛ ُب القضايا اليت سبسها  -بصورةٍ كبَتةٍ  -يعترب
فبارسةً دديقراويةً راشد ًة؛ كما أف تنحي القيادات السياسية  -تبعاً لنتيجة االستفتاء  -عن مناصبهم؛ على الرغم من فوزىم
باالنتخابات العامة ىو دليل ٍ
رشد كب ٍَت أيضاً .أما الثانية فمؤداىا؛ أنو آف األواف للدديقراوية أف تراجع منطلقاهتا؛ خاصةً ُب حالة
ولعل ىذا ما جيعل فكرة الًتاجع عن اؿ
األغلبية اؼبطلقة (  )1+%50ألهنا تعكس استبداداً يلزمك التعايش معو دديقراوياً! ّ
 Brexitاحتماالً فبكناً...؟!
قائمة المراجع:
أوالً – اؼبراجع العربية:
1ػ الكتب:
 د .جاسم ؿبمد زكريػا ،مفهوـ العاؼبية ُب التنظيم الدورل اؼبعاصر ،رسالة دكتوراه مقدمة إذل كلية اغبقوؽ ػ جامعة عُت مشس1422 ،ىػ2001/ـ،منشورة الطبعة األوذل ،دار اغبليب للمنشورات اغبقوقية ،بَتوت؛ 1426ىػ 2006ـ.
 د .عبد العظيم اعبنزوري ،االرباد األوريب ( الدولة األوربية الكونفيدرالية) ،دار النهضة العربية ،القاىرة1999 ،ـ. د .عبد العزيز صقر ،الدين والدولة ُب الواقع الغريب :دراسة ؼبوقع ودور الدين ُب الدولة القومية ،دار ومكتبة العلم للجميع ػ اعبيزة ،الطبعة األوذل،1415ىػ 1995ـ.
 د .علي إبراىيم ،اغبقوؽ والواجبات الدولية ُب عادل متغَت :اؼببادئ الكربى والنظاـ الدورل اعبديد ،الطبعة األوذل ،دار النهضة العربية1997 ،ـ. -2األحباث والدراسات والتقارير:
 أضبد علي  ((،شبانية أسباب دفعت الربيطانيُت لبلنفصاؿ عن االرباد األورويب)) ،منشور ُب 2016/6/24ـ صحيفة رأي اليوـ ،ومتاح بتاريخ الزيارة2016/7/17ـ ُب موقعهاwww.raialyoum.com:
حبث منشور بتاريخ  1سبوز/يوليو 2016ـ؛ ومتاح بتاريخ الزيارة
 أمُت شرؼ الدين بانقا (( ،مآالت خروج بريطانيا من االرباد األوريب ٌ ،))...2016/7/15ـ ُب موقع سودانيلwww.sudanile.com/ :
 راتب شاكر السماؾ (( ،العادل باألرقاـ عاـ 2015ـ عاـ اؽبجرة و2016ـ عاـ العودة)) ،دراسة منشورة ُب 2016/5/30ـ ومتاحة على شبكةالنبأ اؼبعلوماتيةhttp://annabaa.org/arabic/reports/ :
 رشيد سعيد قرين (( ،بريطانيا لن تطبق اؼبادة ُ 50ب معاىدة لشبونة ُب الوقت الراىن))2016/6/27 ،ـ نقبلً عن موقع: / http://arabic.euronews.com/2016/06/27/brexit-uk-finance-ministerتاريخ الزيارة 2016/7/7ـ. صفاء النعيمي  9 (( ،أسباب وراء خروج بريطانيا من االرباد األورويب)) ،تقرير منشور ُب 2016/6/24ـ ،ومتاح بتاريخ الزيارة 2017/5/20ـُب موقع  CNBCعربية ُب لندفhttp://www.cnbcarabia.com/news/ :
 عادؿ علي" ،الربيكسيت" بعيوف ستيفن ىوكينج :كراىية وعنصرية صباعية ،السبت 2016 /7 /30ـ ،ومتاح بتاريخ الزيارة 2017/2/5ـ ُب موقعالعُتhttps://al-ain.com/article/ :
 ؿبمد القاضي (( ،جبل وارؽ دل يبق من عروبتو غَت اظبو)) ،ؾبلة التاريخ العريب :ؾبلو علمية ؿبكمو تعٌت بالتاريخ العريب ،العدد  ( 25شتاء1424ىػ2003 ،ـ)ػ ص  .83 – 61ومتاح بتاريخ الزيارة األربعاء 1428/1/20ىػ اؼبوافق 2007/2/7ـ ُب موقع مكتبة اؼبلك فهد الوونية:
http://ecat.kfnl.gov.sa
 ؿبمد خليفة (( ،مستقبل االرباد األوريب إذل زواؿ)) ،صحيفة اػبليج ،اإلمارات العربية اؼبتحدة ،تاريخ النشر2014/09/14 :ـ ،ومتوفر ُب موقعالصحيفة. http://www.alkhaleej.ae/studies-center-publications :
 وائل خورشيد (( ،بعد فوز حزب البديل ..صعود «اليمُت اؼبتطرؼ» يهدد البلجئُت واؼبسلمُت َب أؼبانيا)) ،منشور االثنُت 2017/9/25ـ ُبصحيفة الدستور اؼبصرية ،ومتاح بتاريخ الزيارة 2017/9/28ـ ُب موقعهاhttp://www.dostor.org/ :
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 دراسة ((  6أسئلة رئيسية بعد خروج بريطانيا من االرباد األورويب؟)) ،دراسة منشورة ُب االثنُت 2016/6/27ـُ ،ب موقع  BBCتاريخ الزيارة2016/6/30ـ.
 دراسة (( اؼبادة ُ 50ب معاىدة لشبونة بوابة اػبروج من االرباد األورويب) ) آراء سياسية وربليبلت قانونية منشورة ُب صحيفة الوسط " البحرينية"،العدد  - 5040السبت  25حزيراف /يونيو 2016ـ اؼبوافق  20رمضاف 1437ىػ ،ومتاحة ُب موقع الصحيفة:
 www.alwasatnews.com/news/تاريخ الزيارة 2016/7/7ـ.
ثانياً – اؼبراجع اؼبًتصبة ُب اللغة العربية:
1ػ الكتب:
 جوف بيندر وساديوف أشرود ،االرباد األوريب ،ترصبة :خالد غريب علي ،الطبعة األوذل ،مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة ،القاىرة2015 ،ـ. ىانس -بيًت مارتُت وىارالد شوماف ،فخ العوؼبة ،ترصبة :د .عدناف عباس علي ،تقدًن :د .رمزي زكي ،عادل اؼبعرفة ،العدد  ،238عاـ 1998ـ.2ػ األحباث والدراسات:
 باسكاؿ فونتُت(( ،أوربا ُب اثٍت عشر درساً)) ،مكتب اؼبطبوعات الرظبية ُب اؼبفوضية األوربية ،لوكسمبورغ2006 ،ـ ،منشور على الشابكة ُب اؼبوقعالرظبي ؼبنشورات االرباد األوريب.Ec.europa.eu/publication/ :
 روبن نبلت(( ،ماذا عن مستقبل االرباد األوريب؟)) ،مقابلة منشورة ُب 2015 /8/5ـ ،ومتاحة بتاريخ الزيارة 2015/9/28ـ على موقع مؤسسة"تشاتاـ ىاوس".
 شتافاف لينو (( ،مستقبل االرباد األورويب بعد خروج بريطانيا يتخذ شكل االكبناء ولكنو ال يزاؿ بعيداً عن االنكسار)) ،مقابلة مع وكالة األنباءاألؼبانية ُب 2017 /4/6ـ ،منشورة ومتاحة بتاريخ الزيارة ُب موقعhttp://arb.majalla.com/2017/04/ar :
 كريس موريس – بروكسل ولوسي ويليامسوف ،باريس وستيف روزنربغ – موسكو و آنا ىوليغاف الىاي وسارة رينسفورد إسبانيا وريتشارد غالبُت ُبأثينا وآنا ىوليغاف – الىاي و شُت ىاريسوف – دبلن و جيٍت ىيل(( ،صدمة ُب أوروبا ػبروج بريطانيا من االرباد األورويب)) ،متابعة وربليل مراسلو
 BBCاعبمعة  24يونيو /حزيراف 2016ـ ؼبز ٍ
يد من التفصيل ديكن العودة إذل موقع .BBC
 كريسيت سيغفريد (( ،ماذا يعٍت خروج بريطانيا من االرباد األورويب بالنسبة لبلجئُت؟)) ،تقرير منشور ُب أوكسفورد 27 ،حزيراف 2016ـ ،ومتاحبتاريخ الزيارة 2016/7/15ـ على موقع وكالة ايرين نيوز. http://www.irinnews.org/ar :
حبث منشور اعبمعة2010 /11/19 ,ـ ومتاح بتاريخ الزيارة
 كورنيليوس كاستورياديس (( ،وريق خوصصة اإلنساف)) ،ترصبة :ؿبمد عمر سعيدٌ ،2015/9/28ـ ؛ على موقع أنفاسhttp://www.anfasse.org/ :
 دراسة ((من ىو بوريس جونسوف ،وزير خارجية بريطانيا اعبديد)) ،منشورُب  14يوليو /سبوز 2016ـ على  BBCالعربية ،ومتاح بتاريخ الزيارة2016/9/28ـ ُب موقعهاhttp://www.bbc.com/arabic/ :
ثالثاً – اؼبراجع األجنبية:
- Bastien Nivet, ((Superpower Europe or Disintegration?)), Feb,10,2014, ISN, Center for
Security Studies (CSS), ETH Zurich, Switzerland http://www.isn.ethz.ch/Digital
- Bilefsky Dan & Ben Hall, the birth of Euro, Penguin Books, Financial Times.1998.
- Biscop. S, Permanent structured cooperation and the future of ESDP: Transformation and
integration, European Foreign Affairs Review, 13(4), (2008).
- BURLEY “A.M” , “Toward an age of Liberal Nations”, Harvard International Law Journal,
vol.33,№ 3.
- Christopherc. Joyner, The United Nations And Terrorism: Rethinking Legal Tensions
Between National Security, Human Rights, And Civil Liberties, Blackwell Publishing, 2004.
- Claudia Tavani, Collective Rights and the Cultural Identity of the Roma A Case Study of
Italy, Martinus NIJHOFF Publishers. LONDON – BOSTON, 2012.
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تمثيلية المرأة المغربية في االنتخابات التشريعية على ضوء دستور 3122
The representativeness of the Moroccan woman in parliamentary
elections in the light of the 2011 constitution
عادل الزكزوتي
باحث يف العلوـ السياسية جبامعة ؿبمد اػبامس الرباط -اؼبغرب
adil.ezzagzouti@gmail.com
الملخص ;
هتػدؼ ذػػال الدراسػة نا ل ػػاوؿ مويػػوع سبريليػة اؼبػػر ة دا ػ ؾبلػس ال ػواب اؼبغػػري بعػد نرػرا اسػػقاقا ا اخقبػابيا برؼبػػاخيا (سػ  3122و
 )3127بعػػد مدػػاد ة الاػػعب اؼبغػػري يف يوليػػوز  3122علػػد دسػػقور رديػػدس حيػػث سػ ر علػػد لويػػي لطػػور القمريليػػة ال سػػابية بػػاذلس اؼبػػا ور ،مػ
لويػػي اؼبوا ػػة القا ػريعية ؽبػػال العمليػػة ومو ػ اؼبػػر ة يف ره ػ ة اذلػػس وسػػيلة لقمكػػا اؼبػػر ة ولطػػوير اؼبمارسػػة الديبقرايفيػػة يف موا ػػة للمقغ ػ ات واؼبواثي ػ
الدولية ال صادؽ عليها اؼبغربس
حدة – لكافؤ الفرص –عدـ القميي – سبكا اؼبر ة
الكلمات المفاتيح; مقاربة ال وع – مققضيات ربفي ية – حديص و ّ
Abstract :
This study aims at addressing the issue of the representation of women in the Moroccan
parliament after making two parliamentary elections (2011 and 2016) after the Moroccan people
ratified in July 2011 a new constitution. We will focus on clarifying the evolution of women's
representation in the lower house, while clarifying the legislative follow-up of this process and
the position of women in its organs as a way to change their situation for the better and to
develop democratic practice in keeping with the international changes and charters ratified by
Morocco.
Key words :
– stimulus dispositions- quota - equal opportunities - non-discrimination Gender approach
- women’s empowerment
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مقدمة;
لعػ ّ اؼبملكػػة اؼبغربيػػة مػ رػػر الػػدوؿ العربيػػة ل قيمػػا لخسػػقاقا ات ا خقبابيػػة ،فم ػػا ا سػػققخؿ شػػهد اؼبغػػرب مسلسػػخ
اخقبابيا يفويخ ارب ثخثا اسقاقا ا با ا سػقفقا ات الاػع ية وا خقبابػات الربؼباخيػة وا خقبابػات ايليػةس ذػاا اؼبسلسػ يمػ
عليه يف الغالب روا القولر ول ازع السلطة يف بلد رج م لول م عهد ا سقعمار والبرط يف ب ا مؤسسات سبريلية ديبقرايفيةس
نف م ػ بػػرز مقػػاذر القمػػاي اعب سػػا يف اذقم ػ اؼبغػػري ،واذقمعػػات العربيػػة بدػػفة عامػػة نف خق ػ اذقمعػػات ا خسػػاخية
كػ  ،ذػػو خػػدرة ،و حياخػا اخعػػداـ ،يػػادة اؼبػػر ة للاكومػػات وحػػف اؼباػػار ة فيهػػا مقارخػػة مػ الررػ س فػػرى اذهػػودات اؼب اولػػة ي قػػد
حضور اؼبر ة ؿبقاما وىال ا ما يق لقديبها ؾ"رديفة" للرر يف فبارسة السلطة وازباذ القرارس
علػػد مسػػقون ا خقبابػػات الربؼباخيػػة القاػريعية ،خقػ اؼبغػػرب بعػػد اسػػققخله عاػػرة اسػػقاقا ات اخقبابيػػة وذلػػت سػ وات;
 ،3122 ،3118 ،3114 ،2::8 ،2::3 ،2:95 ،2:88 ،2:81 ،2:74و ػ ػ ػ ػ ا س ػ ػ ػ ػ ة 3127س ذػ ػ ػ ػػال اؼبواعيػ ػ ػ ػػد
ا خقبابية اخ زبقلف فيما بي ها م خاحية ا يفار الدسقوري والقاخوين اؼب ق ؽباس
فم ال احية الدسقورية ،مبي ثخث مراح ربن يف حياة اؼبملكة اؼبغربيػة; اؼبرحلػة اىلوا; وذػا مرحلػة ا خققػاؿ مػ دولػة
"الخدسػػقور" نا دولػػة الدسػػقور (سػ ة )2:73؛ اؼبرحلػػة الراخيػػة ولقعلػ دبرحلػػة مػػا بعػػد حالػػة ا سػػقر ا ( )2:81-2:76حيػػث
صادؽ الاعب اؼبغري فور روره م فتة الفراغ اؼبؤسسا ي علد دسقور  ،2:81الاي مت لعديلػه ثػخث مػرات (سػ وات 2:83
و  2::3و ) 2::7؛ اؼبرحلة الرالرة; وذا مرحلة "اعبي الرالث" م الدسال ويقعل اىلمر بدسقور 3122س
لقد حرص دسقور  13122علػد نعطػا دفعػة وخفػس رديػدي ؼباػار ة اؼبػر ة اؼبغربيػة يف صػ اعة القػرار السياسػا ول فيػال
م خؿ يماف سبريلية عادلة لر د للاضور القوي الاي ص ا ل د عليه اؼبر ة اؼبغربية يف صبيػ ميػادي اغبيػاة يف ظػ احػتاـ
الق امػػات اؼبغػػرب نزا اذقمػ الػػدو لقاقيػ اىلذػػداؼ ا مبابيػػة ل لفيػػة ،وذلػػت لقوػػاوز اغبدػػيلة السػػل ية للماػػار ة ال سػػابية ،والػ
يف ع مسارا يفويخ يف اغبياة السياسية للمملكة اؼبغربيةس
ذػػاا اغبػػرص هبسػػدل لدػػدي اؼبغػػرب علػػد الفا يػػة القضػػا علػػد صبيػ شػػكاؿ القمييػ يػػد اؼبػػر ة ،2اؼبعروفػػة ا قدػػارا ب;
"سيداو ،"3حيث صاد اغبكومة اؼبغربية علد ذال ا لفا ية م خؿ نيداع وثاب اخضماـ اؼبملكة اؼبغربية نا ا لفا ية اؼبا ورة
ب يويػػورؾ يف  32يوخيػػو  2::4م ػ القدػػروبات باػػفف ا لفا يػػة وربفقال ػه عليهػػاس وهبػػاا الاػػفف صػػدر القه ػ الا ػريف 4باؼبدػػاد ة
وخار ا لفا يةس

1

ظهٌر شرٌف رقم  1111181صادرر ياً  76شانبرر ٌ 78( 1347ولٌاو  )7111رنبفٌا باا دلروانور .ر ر :ارر  4853مكارر رنادرٌ  77شابرد 41( 1347
ٌولٌو )7111
2
هً مبدهرة رولٌة نم د:نمدرهد يً  17رٌومرر  1868م قرل دلجمبٌة دلبدمة لألمم دلمنحرة ونم :رضهد للنوقٌع ودلنصارٌ ودالبضامدم رادلرردر  171/43ياً 17
رٌومرر  1868ونوصف رأبهد وثٌرة حرو رولٌة للبودء ورخلت حٌ دلنبفٌ يً  4ورنمرر ( 1871دلنبرٌف م موقع وٌكٌرٌرٌد دإللكنروبً)
3
CEDAW : Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
4
ظهٌر شرٌف رقم  11841451دلصدرر يً  78م رمضد  75( 1371رٌومرر  )7111ربشر دنفدقٌة دلرضدء :لى جمٌع أشكدل دلنمٌٌ ضر دلمارأة دلمبنمارة ما
طرف دلجمبٌة دلبدمة لألمم دلمنحرة يً  17رٌومرر  .1868ر ر :رر  3755رندرٌ دلخمٌس ٌ 17بدٌر 7111
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وم ا ذلت اغبا ،ص للمملكة اؼبغربية الق امات دولية لل هوض بويػعية اؼبػر ة ؼبوارهػة القاػديات الػ لعاخيهػا يف شػف
ؾبػػا ت اغبيػػاة بفع ػ ا دػػا والقميي ػ 1س نف مدػػطل «القميي ػ يػػد اؼبػػر ة» يع ػ ي لفر ػػة و اسػػق عاد و لقييػػد يػػق علػػد سػػاس
اعب ػ س ويكػػوف م ػ أثػػارل و ىرايػػه ال ي ػ م ػ ا ع ػتاؼ باؼبسػػاواة بػػا الرر ػ واؼبػػر ة ،يف اغبقػػوؽ واغبريػػات اىلساسػػية ويف اؼبيػػادي
السياسػية وا قدػادية وا رقماعيػػة والرقافيػة واؼبدخيػة و يف ي ميػػداف أ ػر ،و نبطػاؿ ا عػتاؼ للمػر ة هبػال اغبقػػوؽ و سبقعهػا هبػػا
وفبارسقها بغض ال قر ع حالقها ال ورية2س
ويف ذػػاا ا يفػػار رػػا ت الوثيقػػة الدسػػقورية الػ ل اذػػا الاػػعب اؼبغػػري عػػرب اسػػقفقا فػػال يوليػػوز  33122لقعػ ز ايليػػات
الضػػام ة غبضػػور ػػون للمػػر ة يف ـبقلػػف اؼبؤسسػػات اؼب قب ػػة عػػرب ل ديدػػه يف اؼبػػادة  2:يػػم ال ػػاب اػبػػاص باغبريػػات واغبقػػوؽ
اىلساسية علد سعا الدولة لقاقي م د اؼب اصفة با الرراؿ وال سا س ذاا الق ديص الدري علد م د اؼب اصفة يعد طوة ذامة
يف اغبيػػاة السياسػػية اؼبغربيػػة وسػػابقة علػػد مسػػقون العػػا العػػري يف اذبػػال لع يػ سبريليػػة اؼبػػر ة يف ـبقلػػف اؽبي ػػات الققريريػػة وا سقاػػارية
مولػػس ال ػواب وؾبلػػس اؼبسقاػػاري واعبماعػػات التابيػػة و ػػاا اذلػػس اىلعلػػد للسػػلطة القضػػابية وىػ ذ مػ اؼبؤسسػػات القمريليػػةس
و د اخقدر الدسقور اؼبغري للقاريعات الدولية ال يدادؽ عليها اؼبغرب م خؿ رعلها لسمو علد القاريعات الويف ية4س
وم ػ راخ هػػا ،سػػارع السػػلطة اغبكوميػػة يػػوـ اػبمػػيس  7يوخيػػو  3124نا اؼبدػػاد ة علػػد اػبطػػة اغبكوميػػة للمسػػاواة
وندماج اؼبر ة لقواوز شكاؿ الخمساواة ال عاخ م ها اؼبر ة اؼبغربية لعقود م ال م س ذال اػبطػة اغبكوميػة ،اؼبعروفػة ا قدػارا
ب"ن راـ" ( الققابية الك للر ػا بفويػاع اؼبغربيػات) ،لعقػرب نيفػارا لقاقيػ لكامػ ـبقلػف اؼب ػادرات اؼبقبػاة لل هػوض باؼبسػاواة بػا
اعب سػػا وندمػػاج حقػػوؽ ال سػػا يف السياسػػات العموميػػة وبػرام الق ميػػة ،مػػا لعقػػرب داة لتصبػػة ا لق امػػات اؼبعػػرب ع هػػا يف الربخػػام
اغبكوما للفتة اؼبمقدة ما بػا  3123و .53127لسػق د ذػال اػبطػة علػد م ػادت لقوافػ مػ القطلػ نا ب ػا عخ ػات ارقماعيػة
رديدة با ال سا والررػاؿ ،وهتػدؼ نا يػماف اؼباػار ة الكاملػة واؼب دػفة يف ـبقلػف اذػا تس مػا هتػدؼ نا يػماف ا سػقفادة
اؼبقساوية واؼب دفة م خقاب ذال اؼباار ةس
مػ راخػػب أ ػػر ،شػػكل اغبر ػػة ال سػػابية يف اؼبغػػرب ر هػػة دابمػػة للػػدفاع عػ حقػػوؽ اؼبػػر ة اؼبغربيػػة يف اؼبيػػداف السياسػػا
وا قدادي علد السوا س ذال اغبر ة يم ؾبموعة م اعبمعيات والق قيمات ال سوية م ـبقلػف القلوي ػات والقيػارات السياسػية
واؼبدخية اؼبغربية مقباة شعارا واحدا ل ضالقها يقمر يف الرف م حضػور اؼبػر ة اؼبغربيػة يف اؼباػهد السياسػا وا عخمػا وا قدػادي
الويف س
وذ ا بد م القا ف اؼبغرب يعقرب م ال لػداف العربيػة اؼبققدمػة فيمػا ىبػص ن ػرار م ػد اؼبسػاواة يف اغبقػوؽ والوار ػات
با اعب ساس فعلد مسقون اغبقوؽ السياسية مرخ ،ر وؿ دسقور للمملكة اؼبساواة يف القدػوي والتشػ بػا الررػ واؼبػر ة دوف

1

دلمبدصارة .دلطرباة دألولاى .دلررادط.

جمٌلة دلمصلً" .دلحركة دلبودئٌة ردلمغرب دلمبدصر دنجدهدت وقضدٌد" .مبشاوردت مركا دلمغرراً للرردوادت ودألرحاد
 .7111ا 7
2
بدرر :رر دلب ٌ شديً .دنفدقٌة دلرضدء :لى جمٌع أشكدل دلنمٌٌ ضر دلمرأة .مجلة دلجٌش .دلبرر  .11مدٌو  /أٌدر 7111
3
قردر دلمجلس دلرونوري رقم  7111-714صدرر يً  17شبرد ٌ 13( 1347ولٌو  )7111دلمبل  :بندئج دالوانفندء ياً شاأ مشارود دلروانور دلا ي أجاري
ٌوم دلجمبة  77رجب ( 1347يدنح ٌولٌو )7111
4
نصرٌر دلرونور دلمغررً لوبة  7111ودل ي ٌشكل ج ءد ال ٌنج أ م دلرونور دلمغررً حوب مبطو دلرونور
5
دبظاار دلخطااة دلحكومٌااة للمواادودة يااً أيا دلمبدصاافة "مكااردم"  7115-7117دلموجااورة :لااى دلموقااع دلرواامً لااو درة دألواارة ودلنضاادم ودلمواادودة ودلنبمٌااة
دالجنمدٌ:ة ( http://www.social.gov.ma/ar/ندرٌ دل ٌدرة  14يرردٌر /شردط )7117
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ي سبيي س وبالقا مارس اؼبر ة حقها يف القدوي والتش م ا وؿ اخقبابات عرفها اؼبغرب اؼبسقق س ة  12:71عكس بعض
الدوؿ العربية ال عرف لف را ملاوظا يف ذاا اذاؿ ما ي ا ذلت اعبدوؿ سفله;
الجدول رقم  ;2مقارنة بين الدولة العربية فيما يخص منح المرأة حق التصويت والترشح لالنتخابات
الدولة

س ن رار ح
القدوي

مخحقات

ل اف

2:63

---

سوريا

2:64

---

السوداف

2:65

---

صبهورية مدر العربية

2:67

وؿ امر ة عربية لل الربؼباف س ة 2:68

اؼبملكة اؼبغربية

2:6:

مت ن رار م د اؼبساواة يف اغبقوؽ السياسية يف واخا  2:6:اؼب قمة
لخخقبابات القاخوف اىلساسا للمملكة س ة  2:72ون رار دسقور
2:73س

لوخس

2:6:

---

اعب ابر

2:73

---

ري و ي

2:57

بقا القرار عالقا نا ىاية س ة 2:97

سلط ة عماف

2::7

وؿ دولة ليوية لقر حب اؼبر ة يف القدوي

طر

2::9

---

ال اري

3113

---

الكوي

3116

اخ ؿباو ت س ة  2:::رار ذاا اغب لك الربؼباف صوت يدذاس

ا مارات

3117

---

اؼبملكة العربية السعودية

3125

أ ر دولة عربية لقر حب اؼبر ة يف القدوي والتش س
اؼبددر; مو ساسة بوس

2

مػػا ف القػػاخوف الق قيمػػا ر ػ  3:3-22اؼبقعل ػ بػػاىلح اب السياس ػػية ش ػ ّك طػػوة ردي ػػدة يف اذبػػال لع ي ػ اغبض ػػور
ال سػػابا علػػد مسػػقون ذيا ػ اىلحػ اب السياسػػية حيػػث خدػ مققضػػياله علػػد يػػرورة السػػعا ل لػػوغ الرلػػث لفابػػدة ال سػػا دا ػ
ره له اؼبس ة يف ف القاقي القدرهبا للم اصفة4س

1

قرل مقردر دلرونور وبة  1857بصت دلرودبٌ دالبنخدرٌة لوبة : 1848لى أحرٌة دلمرأة يً دلنصوٌت ودلنرشح شأبهد يً لك شأ دلرجل
2
منى مبحت دلرول دلبررٌة دلبودء ح دلنرشح ودالبنخدب؟ ( )/https://www.sasapost.com/arab-women-and-electionsندرٌ دل ٌادرة  75يرردٌار
7117
3
ظهٌر شرٌف رقم  11111155صدرر يً  73ي دلربرة  77( 1347أكنورر  )7111رنبفٌ دلردبو دلنبظٌمً رقم  78-11دلمنبل ردألح دب دلوٌدوٌة .ر ر :رر
 4878رندرٌ  75ي دلربرة  73( 1347أكنورر )7111
4
ت 78-11
دلمدرة  75م

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 90يونيو /حزيران - 8902المجلد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

299

تمثيلية المرأة المغربية في االنتخابات التشريعية على ضوء دستور 3122

عادل الزكزوتي

أهمية الموضوع;
لكم نبية ال اث يف ػوف اغبضػور ال سػابا يف السػاحة السياسػية العاؼبيػة صػ وا عػا ملموسػا و حيػا ،و ف ا لق امػات
الدولي ػػة وا ليمي ػػة للمملك ػػة اؼبغربي ػػة لل مه ػػا بقسػ ػري اػبط ػػد كب ػػو ن ػ ػرار اؼب اص ػػفة و الس ػػعا كبوذ ػػا دوص ػػا و ف لدػ ػ يف ال ػػدوؿ
الديبقرايفية ص يف ا بعا ا عق ار ولوج اؼبر ة نا الوظابف ا خقبابية1س
إشكالية الدراسة;
علد مسقون العمليات ا خقبابية ،حرص الدسقور اؼبغري ،م خؿ الفدػلا  2:و  ،41علػد اؼبسػاواة بػا اؼبػوايف ا
مػ اعب سػػا فيمػػا يقعلػ حبػ القدػػوي والتشػ معقػربا يف ذػػاا ال ػػاب ف القمقػ بػػاغبقوؽ اؼبدخيػػة والسياسػػية يبك ػػه ف يبيػ بػػا
اؼبوايف ات واؼبوايف ا ،ؿبيخ علد القاخوف الاي و لػه مهمػة ويػ مققضػيات لاػو علػد لكػافؤ الفػرص بػا ال سػا والررػاؿ يف
ولوج الوظابف ا خقبابيةس
ذال اغب مة مػ ا رػرا ات القميي يػة الػ ل اذػا اؼباػرع اؼبغػري لػدفع ا للقسػاوؿ حػوؿ الويػعية اغبقيقيػة للقمريليػة ال سػابية
دا اذالس واؽبي ات اؼب قا ة; ما ذا حدود لفث ال دوص القاخوخية علد وا حػاؿ اغبضػور ال سػابا؟ ذػ يعكػس ذػاا اىل ػ
بالفع حو القطلعات ال رظبقها الوثيقة الدسقورية وـبقلف القواخا الق قيمية والعادية اؼب قمة خقباب اذالس؟
ذاا السؤاؿ اؼبر ي لقفرع ع ه س لة فرعية;


سبر اؼبر ة دا

اؼبؤسسة القاريعية و دوصا الغرفة اىلوا؟

 ذ ػ مك ػ ا خقبابػػات القا ػريعية ال ػ عرفهػػا اؼبغػػرب بعػػد ن ػرار دسػػقور  3122م ػ ل ػػوو اؼبػػر ة للمكاخػػة ال ػ
لعكس حومها دا اذقم اؼبغري؟
 وذ ػ ذػػال ايليػػات مك ػ اؼبػػر ة م ػ ا قاػػاـ ؾبػػاؿ القسػػي السياسػػا واؼباػػار ة يف ص ػ اعة الق ػرار س ػوا دا ػ
اعبهاز القاريعا و دا اغبكومة؟
فرضيات الدراسة;
س طل يف ور ق ا ال ارية م الفريية القالية ; ازدادت القمريلية ال سابية باك ملاوظ بعد ل اؼبملكة اؼبغربية للوثيقة
الدسقورية لفال يوليوز  3122فبا ع ز اؼباار ة السياسية لل سا واىلدوار ال للع ها يف اؼباهد السياسا اؼبغريس
منهج البحث;
س عقمد يف ذال الدراسة علد اؼب ه القػارىبا للو ػوؼ علػد ذػ اؼبراحػ الػ طعقهػا سبريليػة اؼبػر ة يف اذػالس اؼب قب ػة يف
اؼبغرب م ا وؿ اسقاقاؽ اخقبايس با يػافة نا اؼبػ ه الوصػفا مػ ه ساسػا سػيمك ا مػ ذبميػ ال ياخػات اػباصػة بالقمريليػة
ال سابية ودراسة خقاب ذال العمليةس
خطة البحث;
لإلرابة علد اىلس لة اؼبطروحة س قوـ يف ذاا ال اث باسقعراض القطور القارىبا غبضور اؼبر ة دا ؾبلس ال واب ابقدا
م ا خقبابات القاريعية لس ة  2:74نا ىاية أ ػر اخقبابػات ػ اؼبدػاد ة علػد دسػقور ( 3122اؼب اػث اىلوؿ) ،مث مبػر بعػد
1

مثدل The Democracy Index compiled by the UK-based company the Economist Intelligence Unit
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ذلػػت للو ػػوؼ علػػد ويػػعية القمريليػػة ال سػػابية بعػػد اؼبدػػاد ة علػػد دسػػقور  3122الػػاي رػػا يف سػػياؽ دو ون ليمػػا مضػػطرب
(اؼب اث الراين)س
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المبحث األول; تمثيلية المرأة المغربية بمجلس النواب قبل دستور 3122
ىبقلف اث اف ف اغبق السياسا يبر نحدن ؾبا ت اغبياة ال عرف وي ذبليات القماي با اعب ساس فاؼبر ة ال
بلغ ر س اؽبرـ يف السلطة السياسية لعد اسقر ا يقاس عليهس نذ اخ السياسة ،رر م سواذا م خاايفات ا خساف ،ذات
ذوية ذ ورية عرب العدور واىلزم ة1س للو وؼ ع ػوة اغبضػور ال سػابا دبولػس ال ػواب سػ قوـ باسػقعراض مسػار اؼبػر ة دا ػ الغرفػة
اىلوا (ؾبلس ال واب)س
شهدت وؿ اخقبابات برؼباخية عرفهػا اؼبغػرب سػ ة  2:74ماػار ة خسػابية يػعيفة ذبلػ يف ىيػاب اؼبػر ة دا ػ اؼبؤسسػة
القاريعية ،ذاا ال قص اغباص يف يماف سبريلية مارفة للع دػر ال سػوي دا ػ اؼبؤسسػات اؼب قب ػة دفػ اؼباػرع اؼبغػري نا القفكػ
يف "حلوؿ" اخوخية ع ارة ع نرػرا ات ربفي يػة ،وؾبػربة يف بعػض اىلحيػاف ،لضػماف حضػور ي قػد مقوسػطا للمػر ة اؼبغربيػة دا ػ ػة
الربؼباف –الغرفة اىلوا-س دوصا و ف اذقم اؼبغري ياهد ف للمر ة دابما دورا سياسيا نا راخب الرر بدلي الدور الاي لع قه
اؼبر ة اؼبغربية يف اغبر ة الويف ية واؼبهاـ اعبسيمة ال ربملقها يف عػ ا سػقعمار سػوا مػ ػخؿ اؼبقاومػة اؼبسػلاة و الق قيمػات الػ
شكل خواة اغبر ة الويف يةس
عػػرؼ اغبضػػور ال سػػابا دا ػ ؾبلػػس ال ػواب لطػػورا خوعيػػا م ػػا وؿ اسػػقاقاؽ اخقبػػاي برؼبػػاين عرفػػه اؼبغػػرب ،ذػػاا القطػػور
خلمسه مػ ػخؿ القفػ ة اؽبامػة الػ عرفهػا عػدد ال سػا الربؼباخيػات دا ػ ػة الربؼبػاف حيػث م ّػر ذػاا العػدد مػ  1خاب ػة ،مػ صػ
 255خاب ا برؼباخيا (س ة  ،)2:74نا  45خاب ة ،م ص  436خاب ا برؼباخيا(س ة )3118س
ذاا القطور يبك ف خقسمه نا مرحلقا مفدػليقا ساسػيقا; مرحلػة وا مقعلقػة باغبضػور ال سػابا ػ ن ػرار الخباػة
الويف يػػة ،الػ ددػ «لوافقيػػا» لل سػػا ()2؛ ومرحلػػة ثاخيػػة شػػكل م عطفػػا حقيقيػػا و طػػوة رري ػػة يف لػػاريا القمريليػػة ال سػػابية
لقعل بإ رار ع يفري القواف ؼبقاعد ـبددة لل سا م خؿ الخباة الويف ية ()3س
 )2فترة ما قبل إقرار الالئحة الوطنية ()2::8-2:74

ع ػػرؼ اؼبغ ػػرب ػػخؿ ذ ػػال الف ػػتة ل ق ػػي س ػػقة ( )7اس ػػقاقا ات اخقبابي ػػة برؼباخي ػػة وذل ػػت ػػخؿ سػ ػ وات; -2:742
2::84-2::4-2:95-2:88-2:813س ذػػال اؼبواعيػػد ا خقبابيػػة اخ ػ ظبقهػػا اىلسػػاس ذػػا الغيػػاب ش ػ ه القػػاـ للع دػػر
ال سوي دا الغرفة اىلوا نذ ل ح ح ذال ال سػ ة لػيخ مػ  1يف اؼب ػة (سػ وات 2:74و  2:81و  2:88و  )2:95نا
حدود  2يف اؼب ة (س  2::4و  )2::8ما ذو م ا يف اعبدوؿ دخال;
الجدول رقم  ;3تطور عدد النساء المترشحات والفائزات في االنتخابات البرلمانية بين  2:74و 2::8
ا خقبابات
الربؼباخية

ؾبموع عدد
اؼبتشاات

ؾبموع عدد الربؼباخيات
الفاب ات ( )

العدد ا صبا ىلعضا
ؾبلس ال واب (ب)

ال س ة
( ) (ب)

1

حوٌ روند دلبجفً" .دإلوالم ودلجبووة .دلنمٌٌ رٌ دلجبوٌ يً دلمؤوودت دالجنمدٌ:ة" .مبشوردت مرك دلحضدرة لنبمٌة دلفكر دإلوالمً  .رٌروت.7117 .
ا 768
2
بظدم ثبدئٌة دلمجلس مجلس دلبودب ومجلس دلمونشدرٌ
3
بظدم دلمجلس دلودحر ٌجمع رٌ دالقنردد دلبدم دلمردشر ودالقنردد غٌر دلمردشر
4
دلبورة ملى بظدم ثبدئٌة دلمجلس .دبنخدب مجلس دلبودب ردالقنردد دلبدم دلمردشر
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2:74

27

1

255

0%

2:81

1

1

351

0%

2:88

9

1

375

0%

2:95

26

1

317

0%

2::4

47

3

333

0,9 %

2::8

83

3

436

0,6 %

المصدر; النتائج الرسمية لالنتخابات
مػ ػػخؿ ػرا ة للمعطيػػات عػػخل ،يق ػػا ف اؼبػػر ة اؼبغربيػػة ،رىػ حد ػوؽبا علػػد ح ػ التش ػ والقدػػوي يف الربؼبػػاف عػػاـ
 ،2:74لسقط الد وؿ ذلػس ال ػواب ىلوؿ مػرة وا ػتاؽ اغبػار الػا وري ا فتايػا الػاي ظػ وا فػا يف ورههػا ؼبػدة ثخثػا
( )41س ة ،ن س ة  2::4حيث فازت م السيدلا; بديعة الدقلا عػ حػ ب ا ربػاد ا شػتا ا للقػوات الاػع ية بالػدار
ال يضا  ،والسيدة لطيفة ب اين ظب س ع ح ب ا سػققخؿ بفػاسس مػا ف حضػورذا يف ؾبلػس ال ػواب ظػ لفػتة لقػارب  31سػ ة
(م س ة  2:74نا س ة  3113ل قي ا خقبابات القاريعية) ش ه م عدـ ،نذ يد يف حس الو يات القاريعية نا 2
يف اؼب ة ،ما هنا اخ ىاب ة هنابيا ىلرب و يات لاريعيةس
خؿ ا خقبابات ال لل دسقور  2::3لوحظ ربس يففيف يف خس ة التش و اا خس ة القمريلية حيث ارلف خس يا
عدد ال سا اؼبتشاات لعضوية ؾبلس ال واب م  26متشاة س ة  ، 2:95نا  47و  83متشاة س  2::4و 2::8
علد القوا س ذاا ا رلفاع اؼبلاوظ يرر لعدة عوام لع برزذا;1
 -القع ة اؼبكرفة ال

ام هبا اعبمعيات ال سابية م ر يماف سبريلية وية للمر ة اؼبغربية دا

 للمي ػ اىلح ػ اب اؼبغربيػػة لدػػورهتا م ػللتشياات ال سابية؛

ال لماف؛

ػػخؿ لقػػدو عػػدد ػػرب م ػ اؼبتشػػاات وؿباولػػة زبدػػيص خس ػ ة

 اعقمػاد بعػض اىلحػ اب اغبداثيػة علػد يػرورة ا خفقػػاح علػد الاػ اب واؼبػر ة لضػماف القوػاوب الاػعع مػذال اؼبسفلةس
وعموما ،رى ف خس ة اؼبرشاات م ال سػا  ،دا ػ اىلحػ اب مرلػ خوعػ ا مػ الدػدمة ،لكوهنػا يػ يلة رػدا مقارخػة مػ
حوػ ال ا ػػات ويفموحػػات ال سػػا ويفا ػػاهت  ،فػػإف ذلػػت شػػك بدػػيص مػ هبػػب اسػػقرمارل ،فػػإف ذػػاا القمريػ الرمػ ي للمػػر ة يف
الربؼباف يعقرب  ،و عق ارات ر ة ،ربد حقيقا يفق الطري امامها للماار ة يف ؾبا ت العم السياسا اىل رن2س
لك ل سف ذال القمريلية سق قد علد حاؽبا س ة  2::8حيث فازت م ال اب قا بديعة الدقلا وفايفمة بلمودف
لق ادر القمريلية ال سابية يف مقعدي خيابيا للمرة الراخية م العل ف عدد اؼبقاعد ا صبالية ذلس ال واب اخقق مػ ( 333عػدد

1

محمر شرٌر" .دلولوك دالبنخدرً ردلمغرب رٌ دلشفديٌة دلوٌدوٌة ودلمردطبة دلشبرٌة" .مبشوردت ريدنر وجهة بظر .7113 .ا 86
2
نصرٌح دلبدئرة دلررلمدبٌة لطٌفة ربدبً ومٌرس لجرٌرة دلووط .دلبرر  67رندرٌ ٌ 75ولٌو 1884
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اؼبقاعػػد اؼببددػػة لخ ػتاع اؼب اشػػر يف ظػ خقػػاـ حاديػػة اذلػػس) نا  436ي ب يػػادة ذبػػاوزت  211مقعػػد خيػػاي لسػػقط اؼبػػر ة
اؼبغربية معها اخق اع حدة لراعا حومها اذقمعا وسبريليقهاس
خسػػق ق نذف مػ ػػخؿ ذػػال اؼبعطيػػات ف ا يفػػار القػػاخوين ،رىػ خػػه ياػػك عق ػػة مػػاـ لرشػ اؼبػػر ة ،ن خػػه يكػ
م دػػفا للمػػر ة اؼبغربيػػة ػػخؿ عقػػدي م ػ ال ػ م  ،وذػػو مػػا دف ػ اؼباػػرع اؼبغػػري ،دبعيػػة الفػػاعلا السياسػػيا ،للقفك ػ واعقمػػاد خقػػاـ
اياصدة (الكويفػ ا) يف نيفػار الخباػة الويف يػة الػ عطػ دفعػة ويػة غبضػور اؼبػر ة يف اعبهػاز القاػريعا ،وذػو مػا سػ قعرؼ عليػه يف
اؼبطلب اؼبوا س
 )3فترة ما بعد إقرار الالئحة الوطنية ()3118-3113
مت ل قي ا خقبابات القاريعية لس ة  3113بعد مسلس يفوي م اؼبااورات با افة اىلح اب السياسية اؼباار ة يف
ذاا ا سقاقاؽ اؽباـ باعق ارل وؿ عملية اخقبابية سقق يف العهد اعبديد بعد اعقخ اؼبلت ؿبمد السادس العرش لفا لوالدل اؼبلت
اغبس الراين ،و اا باعق ارذا وؿ اخقبابات سقورن يف ىياب السيد وزير الدا لية الساب ندريس ال دري الاي اف يعقرب عػراب
اؼبمارسة ا خقبابية باؼبغرب واؼبسؤوؿ اؼب اشر ع "اىلعطاب" وا خ ات الديبقرايفية ال شابقهاس
و ػػد ل ػػى اؼباػػرع اؼبغػػري لعػػديخت مهمػػة علػػد القػػاخوف الق قيمػػا ر ػ  1:8-42اؼبقعلػ دبولػػس ال ػواب ،لعػ مػ بػػرز
م
الع ػػاوي الػ يف عقهػػا للػػت اؼبقعلقػػة بق ػ خقػػاـ ا ػتاع بالخباػػة (بػػدؿ ا ػتاع ا ظبػػا الػػاي ظػ مبطػػا وحيػػدا م ػػا وؿ اخقبابػػات
عرفها اؼبغرب اؼبسقق ) ،ونحداث دابرة باة ويف يةس
بالفع  ،لقد خد اؼبادة اىلوا م القػاخوف الق قيمػا ر ػ  ،213-17اؼبػقم واؼبعػدؿ للقػاخوف الق قيمػا ر ػ :8-42
اؼبقعلػ دبولػػس ال ػواب ،ف ثخثػػا ( )41عضػوا مػ اذلػػس ي قب ػػوف علػػد صػػعيد دابػػرة ويف يػػة ،شػريطة مراعػػاة وحػػدة ا خقبابػػات
ون ضاعها يف صبي الدوابر  ،ايدودة م ها و الويف يػة  ،لػ فس القواعػد القاخوخيػة يف ؾبػا ت التشػي والقدػوي واؼبيػادي اىل ػرن
اؼبو وؿ بياهنا ؽباا القاخوف الق قيما3س
وذ ا ي غا الق يه نا ف الخباة الويف ية يف م طوؽ القاخوف الق قيما اؼبقعل دبولس ال واب لك –عكس اؼبقداوؿ-
حك ػرا علػػد ال سػػا ذلػػت ف حدػػر ح ػ التشػػي يف ذػػال الخباػػة يف ال سػػا ػػاف سػػيدف بػػاذلس الدسػػقوري نا القد ػري بعػػدـ
مطابقػػة ذػػال اؼبػػادة نا الدسػػقور الػػاي يضػػم لكػػافؤ الفػػرص بػػا اعب سػػا يف اغبقػػوؽ السياسػػية 4وعػػدـ القمييػ بيػ ه علػػد سػػاس
اعب سس

1

ظهٌار شارٌف رقام  11861174صادرر ياً يادنح جمادرو دألولاى  3( 1317شانبرر  )1886رنبفٌا دلرادبو دلنبظٌماً  86-41دلمنبلا رمجلاس دلباودب .ر ر :ارر
 3415رندرٌ  7جمدرو دألولى  11( 1317شنبرر )1886
2
ظهٌر شرٌف رقم  11171176صدرر يً  71ررٌع دآلخر ٌ 4( 1374ولٌو  )7117رنبفٌ دلردبو دلنبظٌمً رقم  17-15دلمنبل رنغٌٌر وننمٌم دلردبو دلنبظٌمً
 86-41دلمنبل رمجلس دلبودب .ر ر :رر  4117رندرٌ  77ررٌع دآلخر ٌ 3( 1374ولٌو )7117
3
قردر دلمجلس دلرونوري :رر  7117/364رندرٌ دلثالثدء  14ررٌع دآلخر ٌ 74( 1374وبٌه )7117
4
دلفصل دلثدم م دلرونور دلمغررً لوبة 1885
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ما فيما يقعل بقبديص مقاعد الخباة الويف ية للتشياات ال سابية فقط ،فقد اف مويوع الفاؽ با صبي اىلح اب
اؼبغربيػػة 1رى ػػة ومسػػانبة م هػػا يف لع ي ػ حضػػور اؼبػػر ة ونعخخػػا م ػ يفرفهػػا ع ػ حس ػ خيقهػػا يف ندمػػاج الع دػػر ال سػػوي يف اؼبؤسسػػة
القاريعيةس
دا

وذو ما خلمسه باك رلا م خؿ ا خعكاسات اؼبهمة ؽباا القواف با اىلح اب اؼبغربية علػد وا ػ اغبضػور ال سػابا
ة الربؼباف باك ملاوظ ما ي ا ذلت اعبدوؿ القا ;
ؾبلس ال واب ،حيث ف ت خس ة سبريلية اؼبر ة دا
الجدول رقم  ;4تطور عدد النساء المترشحات والفائزات في االنتخابات البرلمانية بين  1997و 2007
ال س ة
( ) (ب)

ا خقبابات
الربؼباخية

ؾبموع عدد
اؼبتشاات

ؾبموع عدد الربؼباخيات
الفاب ات ( )

العدد ا صبا ىلعضا
ؾبلس ال واب (ب)

2::8

83

3

436

0,6 %

3113

266

35

325

10,7 %

2007

269

34

325

10,5 %
اؼبددر; ال قاب الرظبية لخخقبابات

فػالقرا ة السػريعة ؽبػػال اؼبعطيػات لويػ الطفػرة ال وعيػػة الػ عرفهػػا اؼباػهد الربؼبػػاين بعػد اعقمػػاد القعػدي اؼباػػار نليػه ،فيمػػا
يقعل حبضور ال سا  ،ف عد ف اف عدد ال سا الربؼباخيات س ة  2::8يقواوز خاب قا اث قا لضاعف ذاا العدد عدة مرات يف
 3113لي لغ  46خاب ة برؼباخية وذو ما يبر ثورة عددية ى مس و ة يف اغبياة الربؼباخية اؼبغربيةس
ن ف ذاا ا ررا  ،رىػ نبيقػه ال الغػة ،يعػط خفػس الرمػار بػا سػ  3113و  3118حيػث اسػققر عػدد ال اب ػات
يف حدود  45خاب ة برؼباخية  ،و اخ ال قيوة ـبي ة شي ا ما يماؿ اغبر ات ال سابية بس ب ؿبدودية القمريلية ،نف خق خكوصهاس
فػػاللوو نا ذػػال "اغبيل ػػة" القا ػريعية –نذا ص ػ القع ػ  -ػػاف هبػػدؼ نع ػػداد اؼبػػر ة لػػتوس الل ػواب ايليػػة يف ف ػ نلغ ػػا
رػػر م ػ ي و ػ مضػػد حك ػرا علػػد
اياصدػػة ولػػيس اعق ارذػػا ذريعػػة ؼب عهػػا مػ ا قاػػاـ اللػواب ا خقبابيػػة ايليػػة الػ ص ػ ا
الرراؿس
نف اؼبمارسة السياسية يف اخقبابات  3118فرى خقاـ اياصدة م رػوذرل ،وذػو هتيػا م ػاخ م اسػب وربضػ اؼبػر ة
اؼبغربيػػة لقد ػ علػػد ر س الل ػواب ايليػػة وعػػدـ ا قفػػا بالخباػػة الويف يػػة ،يف ف ػ نلغابهػػا بعػػد اخقفػػا اىلس ػ اب ال ػ م ػ رلهػػا
ِ
موردت ،ورعل مػ الخباػة اؼبػا ورة "سػيارا لاػريعيا" يسػم ؽبػا بع ػورل دا ػ ل قيمهػا السياسػا ،مق مػة بػالت مػ حوػ
القمريلية ال سابية ال محدرت يف زاوية الخباة الويف ية الضيقةس
نف ذال الفتة ،علد عخهتا الكر ة ،عرف لسوي لقدـ ملموس علد مسقون اغبضػور ال سػابا دبولػس ال ػواب ،حيػث
مت لسوي اخقباب وؿ امر ة خاب ة لربيس ؾبلس ال واب يم ال واب اػبمسة للربيس ،يقعل اىلمػر بالسػيدة ال اب ػة فايف ػة لكاػ ،
1

لجأت لجباة دلنبواٌ دلوطبٌاة (دلناً ضامت دلنبظٌمادت دلبوادئٌة لنواع أحا دب مغررٌاة ما مخنلاف دالنجدهادت دلٌمٌبٌاة ودلٌوادرٌة ودلوواط) ملاى مقبادد دألحا دب
دلوٌدوٌة رنوقٌع مٌثد شرف لوضع دلبودء يرط ضم دلالئحة دلوطبٌة لكل حا ب .م م للحا ب دلحرٌاة ياً نرشاٌح ما ٌارد مبدوارد لنمثٌلاه :لاى لودئحاه دلح رٌاة
ودلن ماااااااات دألحاااااااا دب رهاااااااا د دلمٌثااااااااد ووااااااااد:رت دلبواااااااادء للصاااااااابور ملااااااااى دلمكدنااااااااب دلوٌدوااااااااٌة راااااااادألح دب (للم ٌاااااااار يااااااااً دلموضااااااااود دبظاااااااار
 )http://www.alwasatnews.com/news/396949.htmlندرٌ دل ٌدرة  71يرردٌر 7117
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وال اخ وؿ امر ة يف لاريا اؼبغرب لت س رلسة ل س لة الافوية دبولس ال واب بقاريا  41قػوبر  ،3114مػا مت اخقبػاب
امر ة رن يم م ا اذلس ،السيدة ال اب ة ميلودة حازب ،ما اخ السيدة ال اب ػة خ ذػة الدػقلا –والػ ذػا باؼب اسػ ة ػ
بديعة الدقلا وؿ امر ة برؼباخية -وؿ امر ة لت س فريقا دبولس ال واب1س
يػػف لطػػورت اىلمػػور ،نذف بعػػد اؼبدػػاد ة علػػد الدسػػقور اؼبغػػري اعبديػػد سػ ة  ،3122ومػػاذا اىلروبػػة الػ رػػا ت هبػػا
وثيقة فال يوليوز  3122للرذاخات ال سابيةس
المبحث الثاني; تمثيلية المرأة المغربية بمجلس النواب بعد إقرار دستور 3122
شك طاب  :مارس  3122م عطفا رديدا يف اغبياة السياسػية اؼبغربيػة ،حيػث علػ العاذػ اؼبغػري علػد نثػرل نرػرا
مرارعات رارية لرواب اغبياة السياسية واؼباهد السياسا اؼبغريس مسلس نصخحا شكل ؿبطة مرارعة الدسقور ؿبطة اخطخ ه
م خؿ وي عب ة اسقاارية م فق اة علد افة اىليفياؼ السياسية وال قابية واعبمعوية اؼبغربية تاح لدػوراهتا وفلسػفقها للوثيقػة
الدسقورية اعبديدة ال سقاك لعا دا رديدا با اعبالس علد العرش والاعب اؼبغري ايف ةس
ويف ض ػ اىلوراش ا صػػخحية ال ػ اخطلق ػ فػػور اؼبدػػاد ة علػػد الدسػػقور ،قبػػد ف ذبديػػد اؼبؤسسػػات اؼب قب ػػة يػػف ي يف
صلب ذاا ا صخح حبيث يبك لدور ن خع رديد للدولة دبؤسسات ديبة ل ه م روح الدسقور اعبديدس
ويف ذاا ا يفار ل الوثيقة الدسقورية بقعديخت مهمة هتػ اغبيػاة ا خقبابيػة للمملكػة ،مػ برزذػا لقويػة مؤسسػة ربػيس
اغبكومة ورع ا خقبابات القاريعية الفيد يف ا قيارل ما ل ص علد ذلت اؼبادة  58م الدسقور; "يعا اؼبلت ربيس اغبكومة
م اغب ب السياسا الاي لددر اخقبابات عضا ؾبلس ال واب وعلد ساس خقابوها"س
ما ش ّك الدسقور اعبديد للمملكة اؼبغربية رافعة رديدة يف ؾباؿ نخداؼ ال وع ا رقماعا ،حيث حقي اؼبر ة بع اية
اصػػة مػ يفػػرؼ القاػري الدسػػقوري ،ع ايػػة خلمسػػها حػػف علػػد مسػػقون اؼبدػػطلاات الػ اسػػقبدمها الدسػػقور ،حبيػػث رػػا ذ ػػر
اؼبدطلاات اؼبقضم ة ؼبقاربة ال وع علد ال او اؼب ا دخال;
الجدول رقم  ;5مقارنة بين االصطالح اللغوي المتعلق بالنوع بين الدستورين المغربيين لسنتي  2::7و 3122

1

الكلمة

عدد مرات القكرار يف دسقور 2::7

عدد مرات القكرار يف دسقور
3122

اؼبر ة خسا

2

6

موايف ة

1

31

حقوؽ ا خساف

2

21

اؼبساواة

1

6

القميي

1

5

اؼب اصفة

1

4

محمر مبدر' .دالبنخدردت ردلمغرب ثردت يً دلوظدئف ونغٌر يً دلومدت" .ردر أرً رقرد للطرد:ة ودلبشر .دلرردط .7111 .ا 181
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اغبريات

3

27

اغبقوؽ

9

57

ايية

1

2
المصدر; دستورا  2::7و 3122

مػػا رػػاز اؼباػػرع الدسػػقوري نمكاخيػػة ازبػػاذ نر ػرا ات ربفي يػػة لقمكػػا اؼبػػر ة اؼبغربيػػة م ػ يػػماف سبريليػػة لفضػػيلية دا ػ
اذالس واؽبي ات اؼب قب ة يف ف بلوغ اؼب اصفة ال دعا نليها الفد  2:م الدسقور ذالهس
وعليه ،فقد حقي ا سقاقا ات ا خقب ابية القاريعية ال لل الوثيقة الدسقورية بع اية و نبيػة بػالغقا ذبلػ يف حوػ
اؼبخحقة الدا لية واػباررية ؽبال ايطات اؼبفدلية و اا م خؿ لق ال احرا واؼبهقما بالافف الويف با فرازات ال سق قوها
ذال ا خقبابات ومدن رهبا م روذر الدسقور باعق ارذا وا ا ق ارات العملية لإلرادة السياسية اؼبات ة ؼبؤسسات الدولةس
"ع ػػدما ػػارف بػػا عمػ السػػيدات ال اب ػػات والسػػادة ال ػواب رػػد ف عمػ ال سػػا يقوػػاوز بكرػ عمػ ال ػواب رىػ ف
لػػديه سػػرة و يففػػاؿ يعق ػػوف هبػ  ،ورىػ ذلػػت يقفػػو يف العمليقػػا الك لػػا; يف الربؼبػػاف ويف اىلسػرة" ،1ذكػػاا صػ ّػرح السػػيد رشػػيد
الطالع العلما ،الربيس الساب ذلس ال واب ،خؿ عرض له دب اس ة لقدو طة لقع ي دور اؼبر ة بالربؼباف ،ذاا القدري الدػادر
ع ػ ربػػيس اعبهػػاز القا ػريعا ي دػػف عم ػ اؼبػػر ة الربؼباخيػػة لك ػػه يسػػابل ا ع ػ ماذيػػة ا ر ػرا ات ال ػ يقػػيع علػػد اؼبؤسسػػة القا ػريعية
ازباذذا خداؼ اؼبر ة علد رض الوا س
اعق ػػارا ؼبػػا س ػ  ،سػ ااوؿ يف ذػػاا اؼب اػػث مقاربػػة سبريليػػة اؼبػػر ة دب اس ػ ة ا خقبابػػات القاػريعية اىلوا بعػػد الدسػػقور وال ػ
ر ػػرت بق ػػاريا  36خ ػػوخرب  3122عل ػػد بع ػػد ش ػػهور ليل ػػة مػ ػ اغبػ ػراؾ الدس ػػقوري والقاػ ػريعا ( ،)2مث خ ققػ ػ لدراس ػػة ا خقباب ػػات
القاريعية ال للقها يف  8قوبر )3( 3128س
 )2االنتخابات التشريعية ل  36شتنبر  3122وإقرار الالئحة الوطنية الخاصة بالنساء
حقي اخقبابات  36خوخرب  3122باذقماـ اص م يفرؼ اؼبقق عا للافف السياسا باؼبغرب ،اصة يف ظ وياع
سياسية ن ليمية ورهوية ذددت اسققرار اىلخقمػة السياسػية يف اؼب طقػة العربيػةس فقػد هتػاوت خقمػة ديكقالوريػة قػاـ ب علػا وم ػارؾ
والقػاايف ،يف حػا وارهػ خقمػة معاريػات سياسػية وعسػكرية لػروـ ا يفاحػة هبػا ،بي مػا ذ ػاؾ خقمػة زالػ لعػية حالػة لر ػػب
سياسا وزبوؼ م ف لاملها مورات اؼبد السياسا اؼبقعا ة2س
مػػا يػػف ي ذػػاا ا ذقمػػاـ يف نيفػػار مورػػة ا صػػخحات اؼبققدمػػة ال ػ ادذػػا اؼبغػػرب وعلػػد ر سػػها اؼبدػػاد ة علػػد الوثيقػػة
الدسقورية ال شكل ريخ رديدا م ال دوص الدسقورية يف اؼبغرب وما ولقه م ع اية اصػة ومقميػ ة غبضػور اؼبػر ة يف اؼباػهد
اغب ي والسياساس

1

موجور ردلموقع ( https://www.medias24.com/ar/NATION/POLITIQUE/4533.htmlندرٌ دل ٌدرة  74يرردٌر )7117
2
محمر شرٌر .مرجع ودر  .ا 154
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ذػػال الع ايػػة ليس ػ وليػػدة اليػػوـ ب ػ ذػػا مقوػػارة يف الرقافػػة اؼبغربي ػة ،نذ ف رخلػػة اؼبلػػت اغبس ػ الرػػاين يفلػػب م ػ اؼبػػر ة
اؼبغربية ،يف طاب ا عخف 1ع عرض ماروع الدسقور اؼبغري لس ة  ،2::3عدـ ن ااـ مطال ها خبدوص لغي اؼبدوخة 2يم
ال قاشات اؼبقعلقة بق قي اسقفقا حوؿ الدسقور و ا خقبابات العامة ،وبفخه سيعم شبديا علد ال قر يف ذال القضية3س
ويف خفػس ا ذبػػال سػػارت الوثيقػػة الدسػػقورية لسػ ة  3122مػ ػخؿ الق دػػيص علػػد سػػعا الدولػػة لقاقيػ اؼب اصػػفة بػػا
الرراؿ وال سا ونحداث ذي ة للم اصفة ومكافاة شكاؿ القميي (الفد  )2:والسماح لل دوص القاخوخية بقاري نررا ات
م شفهنا لاوي لكافؤ فرص الرراؿ وال سا لولوج الوظابف ا خقبابية (الفد )41س
دا

ذاا اؼبققضد اىل  ،ظب بإ رار الخباة الويف ية اػباصة بال سا (الفقرة ) ن هنا لػ عكس نهبابيػا علػد حضػور اؼبػر ة
ره ة ؾبلس ال واب (الفقرة ب)س
(أ) إقرار الالئحة الوطنية الخاصة بالنساء

خد ػ الفقػػرة اىلوا م ػ الفد ػ  41م ػ الدسػػقور علػػد " ف القػػاخوف ي ػ ص علػػد مققضػػيات م ػ شػػفهنا لاػػوي لكػػافؤ
ّ
الفرص با الرراؿ وال سا يف ولػوج الوظػابف ا خقبابيػة" ،وذػا مققضػيات يف ىايػة اىلنبيػة مػ م قػور اعبمعيػات ال سػابية لكوهنػا
رفع ذلت اغبػرج القاػريعا الػاي اخػ – ػ دسػقور  -3122لدػطدـ بػه مػ ػخؿ ل دػيص الفدػ  9مػ دسػقور 2::7
علػػد مسػػاواة الرر ػ واؼبػػر ة يف فبارسػػة اغبقػػوؽ السياسػػية والػػاي دف ػ  ،مػػا ر ي ػػا سػػلفا ،اىلح ػ اب السياسػػية نا نب ػراـ الفػػاؽ شػػريف
لقبديص الخباة الويف ية لل سا حف ونف ي ص علد ذلت القاخوف الق قيما اؼبقعل دبولس ال واب صراحةس
ىلرػ ذلػػت ،صػػادؽ الربؼبػػاف علػػد القػػاخوف الق قيمػػا ر ػ  384-22اؼبقعلػ دبولػػس ال ػواب والػػاي خػػص يف اؼبػػادة 34
علػػد ف اعبػ اىلوؿ مػ الخباػػة الويف يػػة ـبدػػص حدػريا للمتشػػاات ال سػػا دوف الػػا ورس مػػا مت لع يػ الخباػػة ال سػػابية بعػػدد
مضاعف م اؼبقاعد حيث اخققل الخباػة اؼببددػة لل سػا مػ ثخثػا ( )41مقعػدا نا سػقا ( )71مقعػدا دوف حرماهنػا مػ
حقها الط يعا يف التش برس اللواب ايليةس
م ثخثة يف اؼبابة م اللواب ا خقبابية ايليةس وحيث
ع د هناية فتة لسوي اؼبرشاا لخخقبابات  ،لر س ال سا
خه يف نيفار ذاا ال قاـ ا خقباي الاي يرر ي ح ب للفوز بف رر مػ مقعػد واحػد عػ ػ دابػرة اخقبابيػة ،فمػ اؼبعقػوؿ
لقواوز ماار ة ال سا خس ة  33يف اؼبابة اؼبضموخة ؽبا م اؼبقاعدس
م رهة رن ،حظ اؼبقق عوف ف اؼبرشاا يف الخباة الويف ية خقموا ضبخهت عادة م و ي باة الدابرة ايلية ،و
ياهدوا ماار ة ال سا يف خاطة اغبملة ن يف حا ت خادرةس وعلد ىرار ذلت ،حظ اؼبعهد الديبقرايفا الويف  ،خؿ الدورات
م  :يف اؼبابة م ؾبموع
القكوي ية القليلة ؼبوظفا مكالب القدوي ال اسقطاع حضورذا للمخحقة ،ف خس ة ال سا بلغ
اؼباار ا5س
1

رندرٌ  71غشت  1887رمبدورة كرو ثورة دلملك ودلشبب
2
ردلفبل نم نبرٌل "دلمروبة" يً شهر أكنورر 1884
3
حو قربفل" .رٌمرردطٌة :لى دلمردس وووٌولوجٌد مبندر دلبخرة" .ردر أرً رقرد للطرد:ة ودلبشر .7115 .ا 77
4
ظهٌر شرٌف رقم  1111154صدرر يً  15ي دلربرة  13( 1347أكنورر  )7111رنبفٌ دلردبو دلنبظٌمً  76-11دلمنبل رمجلس دلبودب .ر ر :رر 4876
رندرٌ  18ي دلربرة  16( 1347أكنورر )7111
5
دلنررٌر دلبهدئً  :دالبنخدردت دلنشرٌبٌة ردلمغرب  74بوبرر  .7111مبشوردت دلمبهر دلرٌمرردطً دلوطبً .دلرردط .7111 .ا 17
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ولاويعا للقمريلية ال سوية ازبات اغبكومة مرسوما 1يهدؼ لقافي اىلحػ اب السياسػية علػد ندراج ظبػا متشػاات يف
اؼبرا اىلوا للواب التشي وذلت عػرب مضػاعفة اؼب لػغ اؼبػا للمسػانبة يف اؼبقاعػد الفػاب هبػا ػ حػ ب سياسػا ،يف نيفػار مسػانبة
الدولة يف سبوي اغبمخت ا خقبابية ،طبس ( )6مرات مقارخة م اؼبقاعد ال فاز هبا الا ور2س
بعد ف بسط ا ا يفار اؼب ق لخخقبابات القاريعية واؼبضاما ايف ة للمر ة لولوج الوظيفة القمريلية ،س قدـ ية ع خقاب
اخقبابات القاريعية ؿ  36خوخرب  3122وع سبريلية ال سا هبا ،وال را ت علد ال او القا ;
الجدول رقم  ;6عدد النساء الفائزات بمقاعد برلمانية في االنتخابات التشريعية 3122
اؼبقاعد ال فازت هبا ال سا يف الدوابر ايلية

 8مقاعد (م ص )416

اؼبقاعد اؼببددة لل سا برس الدابرة ا خقبابية الويف ية

 71مقعدا

ؾبموع اؼبقاعد ال فازت هبا ال سا

 78مقعدا (م ص )4:6

خس ة حضور اؼبر ة دبولس ال واب بعد اخقبابات  36خوخرب 3122

 28يف اؼب ة

نذف ،و ما ل ا ذلت اؼبعطيات عخل ،اخققل القمريليػة ال سػابية دبولػس ال ػواب مػ  45خاب ػة برؼباخيػة سػ ة  3118نا
 78خاب ػػة برؼباخيػػة س ػ ة 3122س وذػػو لطػػور مه ػ نذا ا قد ػرخا علػػد اعباخػػب العػػددي ،حيػػث سبر ػ ال س ػا  28يف اؼب ػػة م ػ لر ي ػػة
اذلػػسس لك ػ ذػػال اىلنبيػػة ل ػ قص شػػي ا فاػػي ا نذا مػػا فكك ػػا للػػت ال س ػ ة ( 28يف اؼب ػػة) نذ ف القػػاخوف الق قيمػػا اؼبقعل ػ دبولػػس
ال واب دص ؽبا  71مقعدا ( ي خس ة  26يف اؼب ة) بي ما اىلح اب السياسية م ػخؿ لرشػيااهتا مك قهػا فقػط مػ  8مقاعػد
( ي لقري ػػا  3يف اؼب ػػة) وذػػو مػػا يػػا رخا بػ فس اؼبعطيػػات لقري ػػا الػ ربػػدث ا ع هػػا يف اؼب اػػث اىلوؿ مػ ذػػال الدراسػػة ،ي ف عػػدد
ال سػػا الفػػاب ات دبقاعػػد برؼباخيػػة ػػارج اغبدػػيص (الكويفػػا) زاؿ يقوػػاوز سػػقف عاػػرة ( )21مقاعػػد ي خػػه دوف ا خققػػارات
ال رظبها روح الدسقور والقواخا اؼب قمة للعملية ا خقبابيةس
يف ذا نذف ويعية اؼبر ة الربؼباخية دا

ره ة ؾبلس ال واب؟ ذاا ما س قعرؼ عليه يف الفقرة اؼبواليةس

(ب) أجهزة مجلس النواب المنبثقة عن االنتخابات التشريعية
حسػػب م طػػوؽ اؼبػػادة  7:م ػ الدسػػقور اؼبغػػري ،يض ػ ػ ؾبلػػس خقامػػه الػػدا لا ويقػػرل بالقدػػوي ويد ػ خافػػاا بعػػد
لدري ايكمة الدسقورية دبطابقة مققضياله للدسقورس
يعقػػرب ال قػػاـ الػػدا لا ذلػػس ال ػواب ،نذف ،خد ػا مكمػػخ وبػػوي اؼبققضػػيات اػباصػػة بق قػػي س ػ شػػغاؿ و ره ػ ة ؾبلػػس
ال واب للقياـ دبهامه الدسقورية علد م ورهس

1

مرووم رقم  71111517صدرر يً  76م ي دلربرة  74( 1347أكنورر  )7111يً شأ مودهمة دلرولة يً نموٌل دلحمالت دالبنخدرٌة دلنً نروم رهد دألح دب
دلوٌدوٌة دلمشدركة يً دالبنخدردت دلبدمة البنخدب أ:ضدء مجلس دلبودب .ر ر :رر  4878رندرٌ  77و دلربرة  75( 1347أكنورر )7111
2
دلمدرة  7م دلمرووم 71111517
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لقاك ره ة ؾبلس ال واب م مكقػب اذلػس ،وعب ػة مرا ػة صػرؼ مي اخيػة اذلػس ،وروسػا اللوػاف الدابمػة ،با يػافة
نا روسا الفرؽ واذم وعات ال يابيةس ذال اىلره ة لضطل بسلط وا قداصات ذامة زباذ القرارات الخزمة م ر حس س
اؼبؤسسة القاريعية وفبارسقها لدورذا القاريعا والر اي علد اغبكومةس
م ذاا اؼب طل اخ مقاربة سبريلية اؼبر ة دا ذػال اىلرهػ ة مػرا يػروريا باعق ػارل امقػدادا يف يعيػا خقبػاب اؼبػر ة دا ػ
ؾبلس ال واب ول ووذا ؼب اصب اؼبسؤولية والقرار دا اذلسس
ع د القػرا ة اىلوليػة لل قػاـ الػدا لا ذلػس ال ػواب يف الو يػة القاػريعية القاسػعة ،3127-3122 ،خخحػظ خػه مػ بػا
الرغرات ال ىفلهػا للػت اؼبرل طػة بقمكػا اؼبػر ة مػ سبريليػة دا ػ رهػ ة اذلػس يف نيفػار السػعا كبػو اؼب اصػفة الػ رػا هبػا دسػقور
 3122يف فدله 2:س
وذػػو مػػا يسػػقو ف ال احػػث يف ذػػاا الاػػفف ،نذ ػػاف مػ اؼبفػػروض ف ي ػػادر اؼباػػرع نا ن ػرار يػػماخات مؤسسػػالية للقمييػ
ا هباي سيما و ف الدسقور ي ص صراحة علد نمكاخية ازباذ نررا ات لاو اغبضور ال سابا يف اؼبهاـ ا خقبابيةس
اعبدوؿ القا ي ا عدد ال سا اللوا ي ظفرف بقمريلية دا
نثر اخقبابات  36خوخرب ;3122

ره ة ؾبلس ال ػواب يف بدايػة الو يػة القاػريعية القاسػعة علػد

الجدول رقم  ; 7تمثيلية المرأة داخل أجهزة مجلس النواب خالل الوالية التشريعية التاسعة 3127-3122
ره ة ؾبلس ال واب

عدد الربؼباخيات م ه

م ص

ال س ة

عضا مكقب اذلس

4

25

21,42 %

رباسة اللواف ال يابية الدابمة

1

9

12,28 %

رباسة الفرؽ واذموعات ال يابية

1

9

11 %

2

1

اؼبددر; اؼبو الرظبا ذلس ال واب

3

حسػػب اؼبعطيػػات الػواردة يف اعبػدوؿ عػػخل ،يق ػػا ف اؼبػػر ة الربؼباخيػػة اسػػقطاع ف لدػ نا خسػ ة مهمػػة دا ػ مكقػػب
ؾبلس ال واب ،الاي يقفلف م الربيس وشباخية ( )9خواب وؿباس اف وثخثة ( )4م ا  ،حبيث اسقطاع ف ربد علد ثخثة ()4
م اصب 4م ص ربعة عار ()25س
علػد العكػس مػ ذلػت ،خلمػس ف رباسػة الفػرؽ اذموعػػات ال يابيػة زالػ عدػية علػد ال اب ػات الربؼباخيػات و خػه مػ
ص شباف ( )9فرؽ خيابية يقتح ي فري امر ة برؼباخية لقام مسؤولية رباسة الفري لق قد حكرا علد الرراؿس
الاػا خفسػػه لقري ػا خخحقػػه علػد مسػػقون رباسػة اللوػػاف الدابمػة ،مػ ا ػقخؼ بسػػيط حبيػث سبك ػ اؼبػر ة الربؼباخيػػة مػ
لر س عب ة دابمة واحدة 1يف شبص ال اب ة الربؼباخية ومولة ب يس
1

دإلحصدئٌدت دلمررمة يً ه د دلجرول نخا أول نشكٌلة ألجه ة دلمجلس رو دألخ ربٌ دال:نردر دلنغٌٌاردت دلناً طارأت :لٌهاد خاالل بصاف دلوالٌاة وماد قرلهاد
ومد ربرهد
2
نم نحٌٌ ه د دلمبطى ردبنخدب دلوٌرة مٌلورة حد ب رئٌوة لفرٌ دألصدلة ودلمبدصرة رندرٌ  14بوبرر 7114
3
ندرٌ دل ٌدرة  4مدرس 7117
4
ٌنبل دألمر ردلبدئرنٌ دلردربة ودلثدمبة للرئٌس وأمٌبة دلمجلس
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يف لطورت سبريلية اؼبر ة دب اس ة اخقبابات  8قوبر  ،3127ا خقبابات القاريعية الراخية يف ظ دسقور 3122؟
 )3تمثيلية المرأة المغربية بمناسبة االنتخابات التشريعية ل  8أكتوبر 3127
رػػرت ا خقبابػػات القا ػريعية لس ػ ة  3127بعػػد مػػرور س ػ ة علػػد ا خقبابػػات العامػػة ايليػػة يف  5شػػق رب  3127حيػػث
لدػػدر ح ػ ب اىلصػػالة واؼبعاصػػرة ا خقبابػػات اعبماعيػػة مع ػ زا حضػػورل يف اؼباػػهد السياسػػا اؼبغػػري ،للمػػرة الراخيػػة علػػد الق ػوا بعػػد
اسقاقا ات  ،311:قوة اخقبابية يسقهاف هباس
ويف نيفار ا سقعداد ؽباا ا سقاقاؽ الربؼباين ،د ل لعديخت علد القاخوف الق قيما اؼبقعل دبولس ال واب ،حبيث مت
زبفيض العق ة ا خقبابية نا  4يف اؼب ة عوص  7يف اؼب ة ال ررت هبا اخقبابات  36خوخرب  ،3122ما مت فػق ال ػاب مكاخيػة
نبراـ اىلح اب السياسية اؼباار ة لقاالفات ما خد علد ذلت مققضيات القاخوف الق قيما اؼبقعل باىلح اب السياسية اؼبعدَّؿس
لكػ بػػرز لعػػدي يفػػر علػػد القػػاخوف الق قيمػػا اؼبقعلػ دبولػػس ال ػواب ،وبارل ػػاط باؼبويػػوع الػػاي كبػ بدػػددل ،ذػػو مػ
الاابات اؼبغربية ح التش يف اعب الراين لخباة الويف ية ما س رن يف الفقرة القاليةس
(أ) حق الترشح في الجزء الثاني من الالئحة الوطنية المخصصة للشباب
حافق القواخا اؼب قمة ؽباا ا سقاقاؽ ا خقباي علد مػا رػا ت هبػا سػابققها فيمػا ىبػص الخباػة الويف يػة اؼببددػة
لل سػػا  ،وبػػالت ػػاف للمػػر ة حقػػا حد ػريا يف التش ػ يف اعب ػ اىلوؿ م ػ الخباػػة الويف يػػة مػػا رذػػا القػػاخوف الق قيمػػا 38-22
اؼبقعل دبولس ال واب ما مت لغي ل ولقميمه بالقاخوف الق قيما 231-27س
مػػا اؼبسػػقود اىلسػػاس الػػاي رػػا بػػه القػػاخوف الق قيمػػا  31-27فهػػو مػ اؼبػػر ة حػ التشػ يف اعبػ الرػػاين اؼببدػػص
للا اب خفا ؼبا اف عليه الوي يف الساب  ،حيث اخ اؼبادة  34مػ القػاخوف الق قيمػا  38-22لػ ص علػد ف التشػ يف
اعبػ الرػػاين لخباػػة الويف يػػة –والػػاي يضػ ثخثػػا ( )41مقعػػدا) -ي قػػد حكػرا علػػد الاػ اب الػػا ور الػػاي ي يػػد عمػػرذ ع ػ
ربع ػػا ( )51س ػ ة ةس ػػية يف ل ػػاريا ا ػتاعس بي م ػػا مع ػػدل ذ ػػال اؼب ػػادة يف الق ػػاخوف الق قيم ػػا  31-27لقا ػػم الا ػػابات يض ػػا
ففص ا علد ال او القا ; "ويقضػم اعبػ الرػاين م هػا ( ي الخباػة الويف يػة) ظبػا ثخثػا متشػاا مػ اعب سػا ل يػد سػ ه
ع ربعا س ة ةسية يف لاريا ا تاع"س
م ػ ره ػػة ػػرن اح ػػقفظ اؼبرس ػػوـ 777س27س ،3اؼبقعل ػ دبس ػػانبة الدول ػػة يف سبوي ػ اغبم ػػخت ا خقبابي ػػة ال ػ لق ػػوـ هب ػػا
اىلح ػ اب السياسػػية اؼباػػار ة يف ا خقبابػػات العامػػة خقبػػاب عضػػا ؾبلػػس ال ػواب ،علػػد اؼبققضػػيات اػباصػػة بقافي ػ اىلح ػ اب
السياسية علد لرشي ال سا يف باللواب ايلية ـبددة للمقاعد ال لقوز هبا ال سا دعما مضاعفات ما س ور ي ػا يف اؼبطلػب
الساب س
ذال اؼبسقودات القاريعية ع زت م لوارد اؼبر ة الربؼباخية ما ي ا ذلت عدد اؼب قب ات;

1

ٌنبل دألمر رلجبة دلنبلٌم ودلثردية ودالنصدل
2
ظهٌر شرٌف رقم  11151117صدرر رندرٌ  5ي دلربرة  11( 1346غشت  )7115رنبفٌ دلردبو دلنبظٌمً  71-15دلردضً رنغٌٌر وننمٌم دلردبو دلنبظٌمً
 76-11دلمنبل رمجلس دلبودب .ر ر :رر  5381رندرٌ  6ي دلربرة  11( 1346غشت )7111
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الجدول رقم  ;8عدد النساء الفائزات بمقاعد برلمانية برسم االنتخابات التشريعية ل  8أكتوبر 3127
اؼبقاعد ال فازت هبا ال سا يف الدوابر ايلية

( 10م ص )416

اؼبقاعد اؼببددة لل سا برس الدابرة ا خقبابية الويف ية (اعب اػباص باؼبر ة)

71

اؼبقاعد اؼببددة لل سا برس الدابرة ا خقبابية الويف ية (اعب اػباص بالا اب م
اعب سا)

11

ؾبموع اؼبقاعد ال فازت هبا ال سا

( 81م ص )4:6

ال س ة

 32يف اؼب ة

يقض نذف ،للوذلة اىلوا ،ف عدد ال سا دبولس ال واب اخقق باك ملاوظ مػ  78خاب ػة برؼباخيػة سػ ة  3122نا
 92خاب ة برؼباخية س ة  ، 3127وذو ربس ؿبمود رع خس ة حضور اؼبر ة الربؼباخية لقف فوؽ عق ة  31يف اؼب ةس
ى ف القرا ة اؼبفككة ؽبال اغبديلة ذبعل ا خقف ع د اؼبخحقات القالية;
 ف الخباة الويف ية لوحدذا يم

للمر ة الربؼباخية  82مقعدا مقاب  21مقاعد يف اللواب ايلية؛

 ف اعبػ الرػػاين اؼببدػػص للاػ اب مػ اعب سػػا عػػرؼ ذيم ػػة للاػ اب الػػا ور حبيػػث اخقبػػب برظبػػه  2:شػػابا
ذ ػرا مقاب ػ  22شػػابة خرػػد ،و ػػد اسػػقعمل ا مدػػطل "ذيم ػػة" م ػ م طل ػ ف  8مقاعػػد م ػ بػػا  22مقعػػدا
فازت به شابات ع ح ب واحد ،يقعل اىلمر حب ب اىلصالة واؼبعاصرة ،يع بع ارة رن ف بػا ا اىلحػ اب
السياسية دم  5متشاات فقط ؼب  34مقعدا؛
نذا ما ا تب ا رر م اؼبعطيات اػباصة باعب الراين م الخباة الويف ية للاػ اب مػ اعب سػا ،سػ خحظ خػه مػ صػ
 2:ح با سياسيا ،ذ اؾ ح ب واحد فقط م دـ باة ويف ية " لها" ؼبتشاات خسا 1س
مػػا علػػد مسػػقون ال قػػاب  ،فقػػد شػػك ح ػ ب اىلصػػالة واؼبعاصػػرة ا سػػقر ا ؾبػػددا حبيػػث قب ػ باظبػػه يف اعب ػ الرػػاين م ػ
الخباة الويف ية اؼببدص للا اب م اعب سا س ( )8متشػاات مػ صػ سػ ( )8مقاعػد فػاز بػه اغبػ ب ي ب سػ ة بلغػ
ة الربؼباف اؼبغريس
 211يف اؼب ة ،وذو ما شك مبوذرا واسقر ا خوعيا لققوية حضور اؼبر ة دا
يف حػػا قبػػد ،يف مسػػقون أ ػػر ،ف حػ با يسػػاريا 2فػػازا دبقعػػدي لكػ واحػػد م همػػا اخػػا مػ خدػػيب متشػ مػ
ر س ي ب س ة  61يف اؼب ةس

ػ

مػػا ح ػ ب العدالػػة والق ميػػة فقػػد خػػاؿ لس ػ ( ):مقاعػػد اخ ػ يف ؾبملهػػا ( 8مقاعػػد) م ػ خدػػيب الػػا ور فيمػػا فػػازت
برؼباخيات فقط ،ي ف خس ة الاابات يف اعب اؼببدص للا اب م اعب سا بلغ  31يف اؼب ة لقري اس

1

قرّم ح ب دألصدلة ودلمبدصرة الئحة وطبٌة نشمل نوبٌ ( ) 81نرشٌحد بودئٌد مال أ و درة دلردخلٌة دلمكلفة رنلرً دلنرشاٌحدت د:نرضات :لاى نرشاٌح دلشادردت
يرط يً دلج ء دلثدبً :لى د:نردر أ دلردبو دلنبظٌمً ٌ 71-15با :لى ضرورة أ ننضم نرشٌحدت للشردب م دلجبوٌ وربدء :لاى لاك قادم حا ب دألصادلة
ودلمبدصرة ردونرردل نرشٌح دلشدرة رقم  81رشدب كر لٌنالءم مع مرنضٌدت دلردبو دلنبظٌمً
2
ٌنبل دألمر رح ب دالنحدر دالشنردكً للرودت دلشبرٌة وح ب دلنررم ودالشنردكٌة

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 90يونيو /حزيران - 8902المجلد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

312

تمثيلية المرأة المغربية في االنتخابات التشريعية على ضوء دستور 3122

عادل الزكزوتي

بي ما فازت اىلح اب; ح ب ا سققخؿ ،ح ب القوم الويف ل حرار ،ح ب اغبر ة الاع ية ،ح ب ا ربػاد الدسػقوري
علد القػوا ب;  2 ،3 ،4 ،5مقعػد اخػ لهػا مػ خدػيب الاػ اب الػا ور دوف الاػابات ،ي ف خسػ ة الاػابات مػ اؼبقاعػد
اؼببددة للا اب م اعب سا بقي يف حدود  1يف اؼب ةس
خسػػق ق نذف مػ ػػخؿ ذػػال اؼبخحقػػات ف ا رادة السياسػػية لػػدن اىلحػ اب اؼبغربيػػة اؼباػػار ة يف ا خقبابػػات القاػريعية
ل قد ؿبدودة و لعكس بالفع رى ة ملاة يف اؼبضا دما كبو لطوير لوارد اؼبر ة فاعلة سياسية يف اغبق الربؼباين باك اص
ويف اغبق السياسا باك عاـ ،عكس ما لروج له يف براؾبها ا خقبابية ووثابقها اؼباذ يةس
يف ذو حضور اؼبر ة الربؼباخية دا

ذيا

ؾبلس ال واب؟ ذاا ما س قعرؼ عليه يف الفقرة اؼبواليةس

(ب) المرأة داخل أجهزة مجلس النواب بعد انتخابات  8أكتوبر 3128
ذيا لهس

ع ػ ز ال ق ػػاـ ال ػػدا لا ذلػػس ال ػواب 1اؼب ر ػ ع ػ ا خقبابػػات القا ػريعية ؿ  8ق ػػوبر  3127م ػ سبريلي ػػة اؼب ػػر ة دا ػ

ويف ذػػاا ا يفػػار خدػ اؼبػػادة  22م ػػه علػػد خػػه يقعػػا علػػد ػ رهػػاز م ػ رهػ ة اذلػػس ف يققيػػد ع ػػد فبارسػػة مهامػػه
باؼب ػػادت القاليػػة ن ػرار اؼبسػػاواة والسػػعا نا م ػػدن اؼب اصػػفة بػػا الررػػاؿ وال سػػا ومكافاػػة ـبقلػػف شػػكاؿ القمييػ  ،مػ مراعػػاة سبريليػػة
ال سا والرراؿ يف ـبقلف ره ة اذلس ويماف ماار قه يف خاطقهس
ويف خفػػس ا ذبػػال سػػارت اؼبػػادة  75حيػػث خد ػ علػػد خػػه زبدػػص وروبػػا سبريليػػة للا ػ اب وال س ػا يف مكالػػب الفػػرؽ
واذموعات ال يابية و اا يف ال سب اؼببددة لك فري و ؾبموعة خيابية يف ره ة اذلس و خاطقه ويف القعيي ات الابدية وع د
لاكي الوفود اؼباار ة لقمري اذلسس
يف حػػا فدػػل اؼبػػادة  89م ػ خفػػس ال قػػاـ يف اؼب اصػػب ال ػ يراعػػا سبريليػػة ال سػػا فيهػػا ،حبيػػث يقعل ػ اىلمػػر بققػػدو
التشياات لاغ م اصب اؼبسؤولية القالية;
 العضوية يف مكقب اذلس ورباسة اللواف الدابمة
 العضوية يف مكالب اللواف الدابمة واؼبؤ قة
 رباسة ؾبموعات الددا ة والعضوية بالاعب الويف ية
علػػد اؼبسػػقون العملػػا ،سبك ػ اؼبػػر ة الربؼباخيػػة ،ػػخؿ الو يػػة القاػريعية اغباليػػة ،مػ ربسػػا مو عهػػا دا ػ رهػ ة ؾبلػػس
ال واب ما ي ا اعبدوؿ القا ;
الجدول رقم  ;9تمثيلية المرأة داخل أجهزة مجلس النواب خالل الوالية التشريعية العاشرة 3132-3127
ره ة ؾبلس ال واب
1

عدد الربؼباخيات م ه

م ص

ال س ة

كمد أقر دلمجلس يً جلوة ٌوم دلثالثدء  7غشت  7116وكمد قضت ره دلمحكمة دلرونورٌة يً قردرهد رقم  46/16دلصدرر ٌوم دالثبٌ  11ورنمرر 7116
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عضا مكقب اذلس

5

25

28,57 %

رباسة اللواف ال يابية الدابمة

3

:

33,33 %

رباسة الفرؽ ال يابية

1

7

11 %

رباسة اذموعات ال يابية

2

2

211 %
اؼبددر; اؼبو الرظبا ذلس ال واب

1

نذا ما اخا بعا ا عق ار ف مسؤولية رباسة الفرؽ اذموعات ال يابية ذا مر مو وؿ ىلره ة ح ب سياسػا علػد
حدة ومرل طة بفعضا فريقه وردبا بفره له الويف ية ال لقرر يف رباسة الفري ال ياي ،فإف حضور اؼبر ة الربؼباخية دا مكقب اذلس
ورباسػػة اللوػػاف الدابمػػة يعػػرؼ لطػػورا ملاوظػػا حبيػػث مػػر مػ ثػػخث عض ػوات يف مكقػػب اذلػػس نا ربػ  ،وم ػ رباسػػة عب ػػة دابمػػة
واحدة نا رباسة عب قا اث قا ،يف ف بلوغ سبريلية لقواف م ما سبرله اؼبر ة دا ال س اذقمعا اؼبغريس
ذػػاا با يػػافة نا حضػػور صبي ػ الربؼباخيػػات والربؼبػػاخيا يف ؾبموعػػات الدػػدا ة والاػػعب الويف يػػة 2ال ػ ذػػا دبرابػػة ايليػػة
3
اؼبؤسسػػالية ال ػ يعقمػػدذا ؾبلػػس ال ػواب يف ـبقلػػف خاػػطة اؼب قمػػات الربؼباخيػػة حبيػػث يقػػوـ اذلػػس يف مسػػقه ػ و يػػة لا ػريعية
بقاكي شعب ويف ية لقمريله لدن الق قيمات الربؼباخية الدولية وا ليمية ال ذو عضو فيها4س
ذػػاا اغبضػػور مػػا ؼبس ػ ا م ػ ػػخؿ ال ا ػث يس ػ ب ػ ط شػػديد هبع ػ بلػػوغ ذػػدؼ اؼب اصػػفة بعيػػد اؼبػػدن و يسػػقويب
لقطلعات الفاعلة السياسية ويساب الفاع السياسا اؼبغري حوؿ مددا ية اعبهود اؼب اولة يف اذبال لع ي مكاخة اؼبر ةس
قام ػػا ،ىبف ػػد عل ػػد ح ػػد ف وي ػػعية اؼب ػػر ة اؼبغربي ػػة دا ػ ػ ؾبل ػػس ال ػواب لر ػػد نا اخقق ػػارات ويفموح ػػات ـبقل ػػف
الفػاعخت السياسػيات  ،ولعػ اؼبرل ػة اؼبقػف رة الػ وبقلهػا اؼبغػرب بػا الػدوؿ العربيػة لغػ عػ ي لعليػ يف اؼبويػوعس فاسػب اربػاد
الربؼباين الدو وبق اؼبغرب الرل ة  :3دوليا ما ي ا ذلت اعبدوؿ سفله;
الجدول رقم  ;:ترتيب بعض الدول العربية دوليا حسب التمثيلية النسائية في مجلس النواب (الغرفة األولى)
الدولة

الرل ة م ص 2:4
دولة

عدد الربؼباخيات

م ص

ال س ة

لوخس

52

79

328

31,33 %

اعب ابر

76

22:

573

25,75 %

العراؽ

79

94

439

25,30 %

موريقاخيا

7:

48

258

25,17 %

اؼبغرب

:3

92

4:6

20,50 %

السعودية

:8

41

262

19,86 %

1

ندرٌ دل ٌدرة  4مدرس 7117
2
دبظر يً ه د دلشأ لودئح مجمو:دت دلصردقة ودلشبب دلوطبٌة يً دلمبظمدت دلررلمدبٌة دلمنبررة دألطردف  -دلوالٌة دلنشرٌبٌة دلبدشرة .7171-7115
مبشوردت مجلس دلبودب .دلرردط .يرردٌر 7117
3
طررد للمدرة  787م دلبظدم دلردخلً لمجلس دلبودب
4
ٌنوير مجلس دلبودب دلمغررً حدلٌد :لى  14شبرة وطبٌة
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مدر

23:

9:
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6:7

14,93 %

اؼبددر; لقرير ا رباد الربؼباين الدو

1

ذػػاا التليػػب وبمػ يف يفيالػػه د ت مقلقػػة هتػػدد اعبهػػود اؼب اولػػة مػ يفػػرؼ افػػة الفػػاعلا للر ػػا ،مػ رهػػة ،بويػػعية
اؼبر ة ،ولقاسا مؤشرات اؼبغرب دا اؼب قق الدو م رهة رنس دوصا نذا عرف ػا ف اؼبغػرب ػاف وبقػ يف  3113اؼبرل ػة
اىلوا علػػد مسػػقون ال لػػداف العربيػػة ومك قػه الخباػػة الويف يػػة مػ القمو ػ علػػد الدػػعيد العػػاؼبا حبيػػث اخققػ مػ الرل ػػة  232فيمػػا
يقعل بقمري ال سا دا السلطة القاريعية نا الرل ة  7:عاؼبيا2س
الخاتمة;
نف ماػػار ة اؼبػػر ة يف اؼبؤسسػػات ا رقماعيػػة ،وم هػػا اذػػالس اؼب قب ػػة ،مػػر مػ صػػمي الػػدي ا سػػخما اغب يػػف الػػاي
وبدػػر اغبق ػ السياسػػا يف ماػػار ة الرر ػ  ،وذ ػػا بػػد م ػ القػػا ف ال سػػا اؼبسػػلمات بػػايع ال ػػع صػػلد ا عليػػه وسػػل بض ػ
م ػرات ، 3وال يعػػة يف مضػػموهنا وروذرذػػا فع ػ سياسػػا بامقيػػاز بدافعػػه السياسػػا ويفابعػػه السياسػػا وب قابوػػه السياسػػية ال ػ رعل ػ
للمسلما فيما بعد دولة ابمة الاات باؼبعى اغبديث للدولةس
نف اىلحكاـ الدسقورية الرامية نا لع ي اؼب اصفة با الرراؿ وال سػا ولع يػ ماػار ة اؼبػر ة والقػواخا اؼبدػاح ة لعقػرب لطػورا
ذاما يف ا يفار القاخوين باؼبغربس وم ذلػت ،لعػتؼ صبيػ اىلحػ اب السياسػية ف خقػاـ اياصدػة  -زبدػيص  71مػ صػ :1
مقعػػدا يف الخباػػة الويف يػػة  -ير ػػد نا سػػقف اؼب اصػػفةس لك ػػا و ف ػػا بػػاؼبلموس ع ػػد ن فػػاؽ اىلح ػ اب السياسػػية عي هػػا يف وؿ
ا ق ار ؽبا للقع ع دعمها للملف اؼبطلع لل سا م خؿ عدـ يامها بفي طوة نهبابية يف ذاا ا ذبالس
فه ل قػد ا رػرا ات القاػريعية افيػة لضػماف سبريليػة ؿبتمػة للمػر ة اؼبغربيػة دا ػ ؾبلػس ال ػواب ـ ذػا ؾبػرد بدايػة لعهػد
رديد م ا ررا ات ،و طوة وا يف ماوار اىللف مي ؟
المراجع;
 صبيلػػة اؼبدػػلا" ،اغبر ػػة ال سػػابية بػػاؼبغرب اؼبعاصػػر; اذباذػػات و ضػػايا" ،م اػػورات مر ػ اؼبغػػري للدراسػػات واىلحبػػاث اؼبعاصػػرة ،الط عػػة اىلوا،الرباط3122 ،س
 -حس رخف " ،ديبقرايفية علد اؼبقاس; سوسيولوريا نخقاج ال ب ة" ،دار ي ر راؽ للط اعة وال ار3127 ،س

 حس ػػا بس ػػقاف ال وف ػػا" ،ا س ػػخـ واعب وس ػػة ،القمييػ ػ ب ػػا اعب س ػػا يف اؼبؤسس ػػات ا رقماعي ػػة" ،م ا ػػورات مر ػ ػ اغبض ػػارة لق مي ػػة الفك ػػرا سخما  ،ب وت3123 ،س
 ؿبمد شق " ،السلوؾ ا خقباي باؼبغرب با الافافية السياسية واؼبقايفعة الاع ية" ،م اورات دفالر ورهة خقر3125 ،س ؿبمد م ار' ،ا خقبابات باؼبغرب ث ات يف الوظابف ولغ يف السمات" ،دار ي ر راؽ للط اعة وال ار ،الرباط3122 ،س خادر ع د الع ي شايف ،الفا ية القضا علد صبي شكاؿ القميي يد اؼبر ة ،ؾبلة اعبية ،العدد  ،22مايو يار 3122س الققرير ال هابا ع ا خقبابات القاريعية باؼبغرب  36خوخرب  ،3122م اورات اؼبعهد الديبقرايفا الويف  ،الرباط3122 ،س م اورات ؾبلس ال وابس1

رندرٌ يدنح رجبرر 7116
2
نررٌر دالنحدر دلررلمدبً دلرولً لوبة 7114
3
حوٌ رشند دلبجفً .مرجع ودر  .ا 777

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 90يونيو /حزيران - 8902المجلد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

315

عادل الزكزوتي

3122 تمثيلية المرأة المغربية في االنتخابات التشريعية على ضوء دستور

- Mouline (Nabil) (dir.), « Le Maroc vote : les élections législatives en chiffres 19632011 », Editions Tafra, Rabat, 2016.
;المواقع اإللكترونية

www.elections.ma www.maroc.ma www.medias24.com/ar/NATION/POLITIQUE/4533.html www.parlement.ma -

www.sasapost.com/arab-women-and-elections www.social.gov.ma -

316

برلين- – تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا98المجلد- 8902 حزيران/  يونيو90العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون

ثنائية األمن والتنمية في األجندة النووية :قراءة على ضوء إسهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أ -حكار حنان  ،د -غزالني وداد
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الملخص :
لقد ساعلت التقنيات النووية يف اآلونة األخَتة يف القضاء على العديد من ادلشاكل اليت كانت تواجو اإلنسانية سابقا ،وذلك بفضل ماتتيحو من
تسهيالت يف تقليص الفجوة بُت متطلبات ربقيق التنمية وضمان شروط األمن ،حيث تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ادلنظمة الرائدة يف ىذا اجملال
واستطاعت بفضل رلهوداهتا اجلبارة من اقتناص جوائز نوبل للسالم لثالث مرات متتالية ،بفضل مسَتة أكثر من ستُت عاما يف دعم االستخدامات
السلمية للطاقة النووية ،حيث رباول ىذه الدراسة إلقاء الضوء على أىم إسهاماهتا يف رلال دفع عجلة التنمية يف البلدان الغنية والفقَتة على حد سواء يف
ظل منظومة متكاملة للحفاظ على السلم واألمن الدوليُت.
الكلمات المفتاحية :الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،األمن ،التنمية ،الطاقة النووية.

Abstract:
nuclear techniques have contributed recently in the elimination of many problems facing
humanity in the past, thanks to the support of the facilities in reducing the gap between the
requirements of development and to ensure that the terms of the Security Council, where the
International Atomic Energy Agency is the lead organization in this area and was able, thanks to
the tremendous efforts of bargain Nobel peace prizes for three consecutive times, thanks to the
march of more than 60 years in support of the peaceful uses of nuclear energy.
Keywords: The International Atomic Energy Agency, security, development, nuclear energy.
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مقدمة:
أسست الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ نشأهتا دلنظومة متكاملة تدعم من خالذلا االستخدامات السلمية للطاقة النووية،
دون إعلال جانب أساسي ومهم يف سياق ىذه العملية أال وىو األمن النووي وإجراءات تعزيزه على كافة األصعدة وادلستويات،
حيث عملت على دعم ادلشاريع النووية السلمية للدول وازبذت كافة السبل واإلجراءات للحفاظ على بند أساسي ومهم يف نظام
األمم ادلتحدة وىو احلفاظ على السلم واألمن الدوليُت ،فمن خالل نظام الضمانات النووية وإرشادات األمن واألمان النوويُت
استطاعت الوكالة دفع عجلة التنمية النووية ادلستدامة داخل الدول اليت تشهد ظلوا بطيئا يف ىذا اجملال وعززت الربامج القائمة يف
الدول الرائدة يف االستخدامات السلمية للطاقة النووية السيما الكهربائية منها والطبية ،ومنو ؽلكن طرح اإلشكالية التالية:
إلى أي مدى استطاعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحرز انجازات هامة في مجال التنمية النووية المستدامة دون
المساس بنظم األمن واآلمان النوويين؟
الفرضيات:
 يعد التطوير ادلستمر لربامج الوكالة وتقنياهتا الضامن األساسي الستحداث مشاريع تنمية فعالة ومأمونة. كلما عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استحداث برامج نووية سلمية ومأمونة كلما قللت من إمكانية التعرضللمخاطر الكارثية للطاقة النووية.
 إن التزايد ادلستمر يف تبٍت ادلشاريع النووية السلمية منح الدول خربة أكرب يف التحكم يف أسس السالمة واألمن النووين.أهداف الدراسة:
 التعرف على مجلة من ادلفاىيم األساسية يف حقل الدراسات ادلتعلقة بالطاقة النووية. إلقاء الضوء على أبرز إسهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف رلايل التنمية واألمن. التعرف على العديد من النماذج احلية دلساعدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف دعم االستخدامات السلمية . بلورة مواقف جدية حول االىتمام بادلساعي السلمية للطاقة النووية.أهمية الدراسة:
تربز أعلية ىذه الدراسة يف كوهنا رباول اجلمع بُت منظورين أساسيُت يف اخلريطة النووية ،شكال كل واحد منهما على مر
العصور ىاجسا أساسيا يف كل منظومة تنموية ألي دولة كانت ،أال وعلا األمن والتنمية ،كما رباول إبراز موقف الوكالة من ىاذين
العنصرين وكيف استطاعت ادلوازنة بينهما يف إطار عملها ادلنتظم والدائم منذ سنوات لتحقيق متطلبات اإلنسانية مجعاء يف ضمان
الغذاء وما يتبعو من احتياجات وسبل األمن الدائم.
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منهج الدراسة :اعتمدت ىذه الدراسة على منهج أساسي وىو ادلنهج التحليلي الذي تناولت من خاللو العديد من التفاصيل
ادلتعلقة باستخدامات الطاقة النووية وما يالزمها من سلاطر ،إضافة إىل زلاولة ربليل سلتلف األدوار اليت تقوم هبا الوكالة يف رلال
حفظ السلم واألمن الدوليُت ،من خالل تبٍت منظومة متكاملة لألمن واألمان النووين.
الدراسات السابقة:
 مقال للباحثُت :نيكول جاويرث وميكلوس غاسبر ،أهداف التنمية المستدامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،مجلةالوكالة الدولية للطاقة الذرية  ،سبتمبر  ،6106حاول الباحثُت من خالل ىذه الدراسة إلقاء الضوء على أىم أدوار الوكالة يف
ربقيق األىداف ال  17للتنمية ادلستدامة واليت اعتمدت يف قمة األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة يف نيويورك /سبتمرب ،2015
وذلك من خالل عرض أىم اصلازاهتا يف رلاالت الصحة والتغذية والصناعة وربلية ادلياه ،وحل ادلشكالت ادلناخية ...
 مذكرة الباحث :وسام الدين محمد العكلة ،دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرقابة الدولية على االستخداماتالسلمية للطاقة الذرية – دراسة تطبيقية على الملف النووي اإليراني في ضوء أحكام القانون الدولي ،أطروحة دكتوراه،
جامعة دمشق ،6100 ،ركزت ىذه الدراسة على جوانب متعددة يف مسألة االستخدامات السلمية للطاقة الذرية ومدى التزام
الوكالة بالرقابة على ىذه االستخدامات واحليلولة دون توجهها ضلو االستخدامات العسكرية كما قدمت يف األخَت إطارا تطبيقيا
لعمل الوكالة مشل النموذج اإليراين يف استغالل الطاقة النووية.
 كتاب :نوران طالب وشاش و لطفي حاتم ،العالقات الدولية وتدويل الطاقة النووية السلمية ،عمان :مركز الكتاباألكاديمي ،6105 ،حاول الباحثُت من خالل ىذا الكتاب الًتكيز على أعلية الطاقة النووية يف بناء وتوطيد العالقات بُت
الدول ،ىذا من جهة ومن جهة ثانية كيفية رسم خارطة القوى الدولية بناء على معطيات أساسية تتيحها مسألة التطور يف
استخدام الطاقة النووية سواء لألغراض السلمية أو العسكرية.
محاور الدراسة:
 المحور األول :اإلطار ادلعريف للدراسة. المحور الثاني :إسهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف رلال األمن النووي. المحور الثالث :اخلطاب التنموي يف منظور الوكالة الدولية للطاقة الذرية.لقد ساعلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف إنعاش العديد من اقتصاديات الدول منذ نشأهتا ،وأخذت على عاتقها
مهمة مراقبة االنتشار النووي ،وتعزيز سبل تطوير االستخدامات ادلدنية للتقنية النووية ،وعلى ضوء ىذه األىداف النبيلة للوكالة
سنحاول التعرف على سلتلف حيثيات ادلوضوع بداية بالتطرق إىل اإلطار ادلعريف للدراسة
المحور األول :اإلطار المعرفي للدراسة
أوال :دراسة بنيوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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 -0تشكيلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية :الوكالة الدولية للطاقة الذرية ىي منظمة حكومية مستقلة تعمل ربت إشراف األمم
ادلتحدة ،تأسست يف  29جويلية  1957بغرض تشجيع االستخدامات السلمية للطاقة النووية واحلد من التسلح النووي،
ولالضطالع هبذه ادلهمة تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق يف الدول اليت لديها منشآت نووية ،1ويوجد ادلقر الرئيسي للوكالة
يف العاصمة النمساوية فيينا ،وذلا مكاتب إقليمية يف بعض ادلدن مثل :نيويورك وطوكيو وجنيف ،2وتدير الوكالة أو تدعم ادلراكز
البحثية وادلختربات العلمية يف فيينا وسايربسدورف بالنمسا ،موناكو وتريستا بإيطاليا ،ويًتأس الوكالة حاليا يوكيا أمانو ،وقد مرت
رئاسة الوكالة على:
 ( )1997-1981ىانز بليكس ( )2009-1991الدكتور زلمد الربادعي احلائز على جائزة نوبل للسالم مناصفة مع الوكالة لثالث دورات . (-2009إىل غاية اليوم) يوكيا أمانو.يبلغ فريق أمانة(سكرتارية) الوكالة أكثر من  2200فرد متعددي التخصصات ادلهنية ( العلمية والتقنية واإلدارية وادلهنية)
وموظفي دعم أكثر من  90بلدا ،كما يشمل اجلهاز اإلداري للوكالة منظومة متكاملة من ادلوظفُت كخرباء الكومبيوتر ،الكتاب
والناشرين واحملررين وادلًتمجُت الفوريُت ،وخرباء االتصاالت واحملاسبُت ادلهنيُت وخرباء ماليُت ،ومنظمو ادلؤسبر وأنظمة اإلدارة ،هبدف
بقاء سَت العمل على أعلى كفاءة ،ولفتح قنوات لتبادل ادلعلومات وإلبالغ اذليئات بادلعومات ذات الصلة بالتطور النووي العادلي.
المؤتمر العام :عدد األعضاء  134عضوا ويعقد اجتماعات سنويا.
مجلس المحافظين :يضم  35عضوا يتم اختيارىم كالتايل 13 :عضوا يتم اختيارىم من خالل اجمللس وتكون عضويتهم دلدة
سنة  11 ،عضوا يتم انتخاهبم كل عام من قبل ادلؤسبر العام وتكون عضويتهم دلدة سنتُت ويكون توزيعهم بالشكل التايل :سمس
أعضاء من أمريكا الالتينية ،و أربعة من أوروبا الغربية ،و ثالثة من شرق أوروبا ،و أربعة من إفريقيا ،و عضوان من الشرق األوسط
وجنوب آسيا ،و عضو واحد من شرق آسيا واحمليط اذلادي ،وعضو من الشرق األقصى ،و عضو واحد بالتناوب من الشرق
األوسط وجنوب آسيا أو جنوب شرق آسيا و احمليط اذلادي أو إفريقيا.

3

 -6مقاصد الوكالة :تتلخص مقاصد الوكالة حسبما جاء يف ادلادة الثانية من نظامها األساسي يف مقصدين أساسيُت علا:
 -1الوكالة الدولية لمطاقة الذرية" ،الخمفية التاريخية لنشأة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية"  ،تم تصفح الموقع بتاريخ 2017/11/15 :في:
http//: www.iaea.org
 -2الجزيرة نت " ،الوكالة الدولية لمطاقة الذرية " ،تم تصفح الموقع بتاريخ ،2017/11/15 :في:
www.aljazeera.net/encyclopedia/organization sandstructures

 -3الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ،مرجع سابق.
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 العمل على تعجيل وتوسيع مساعلة الطاقة الذرية يف السالم والصحة واالزدىار يف العامل أمجع. السهر على ضمان أن ادلساعدة اليت تقدمها أو تشرف عليها أو تكون ربت رقابتها ال يتم استغالذلا يف األغراضالعسكرية.
ونتيجة للتعارض بُت ىاذين ادلقصدين كان عمل الوكالة يف سلتلف فًتاهتا عرضة لالنتقادات من عدة أطراف :فبعض
الدول األطراف يف النظام األساسي تعيب على الوكالة إحاطة مساعداهتا جبملة من الشروط والضمانات اليت تصل إىل حد
ادلساس بسيادة الدول ،بينما تدفعها أطراف أخرى للعب دور أكثر فعالية يف الكشف عن نوايا الدول بشأن برامج األسلحة
النووية ،ورباول أطراف أخرى تسخَتىا خلدمة أىدافها وأجنداهتا السياسية.4
-3أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية :لقد أشارت ادلادة الثانية من النظام األساسي للوكالة إىل أن أىدافها تتلخص فيما
يلي:
أ  -نشر االستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتعجيل بذلك :حيث تشَت ادلادة الثانية ( ف )1من النظام األساسي "
تسعى جاىدة لتعجيل وزيادة إسهام الطاقة الذرية يف خدمة سلم العامل وصحتو ورخائو " ،وفهم من ىذا النص أن الوكالة الدولية
قد وضعت نصب عينيها ىدفا جليا ومركبا ،فهو ال يقتصر على نشر االستخدامات السلمية فحسب ،بل السعي للتعجيل بذلك
مستهدفة تفعيل وزيادة إسهام ىذه الطاقة يف السالم العادلي ،وربسُت الصحة وزيادة الرخاء ،5لكن ىذا اذلدف وحلد اليوم الزال
بعيد ادلنال رغم كل اجلهود ادلبذولة ،ورغم كافة النصوص القانونية لتحويلو إىل واقع ،وبناء على ذلك تقوم الوكالة الدولية بتقدمي
مساعدات تقنية وعلمية للدول بناءا على طلب األخَتة أو بناءا على طلب الوكالة ذاهتا أو ربت إشرافها أو رقابتها ،مع ادلراعاة
الواجبة حلقوق السيادة والدول وأحكام النظام األساسي للوكالة ونصوص االتفاقات ادلعقودة بينها وبُت الدولة أو رلموع الدول اليت
تطلب ادلساعدة الفنية ،وال زبضع الوكالة تقدمي مساعداهتا الفنية ألي شرط سياسي أو اقتصادي أو عسكري أو أي شرط ال يتفق
وأحكام نظامها األساسي.
ب -عدم استخدام المعونات والمساعدات التي تقدمها الوكالة في خدمة األغراض العسكرية :وىو اذلدف الذي حددتو
ادلادة الثانية من النظام األساسي يف فقرهتا الثانية ويف إشارة إىل أعلية ىذا اذلدف أكدت الوكالة بذل طاقتها للتأكد من عدم
استخدام ادلعونة ادلقدمة منها خلدمة األغراض العسكرية ،ويبدوا ىذا اذلدف أكثر صعوبة من سابقو ،ويزيد من صعوبة ربقيق
اذلدفُت معا  ،وذلك الرتباط اجلانب العسكري باجلانب األمٍت ورفض بعض الدول عقد اتفاقيات زلددة يف ىذا اجملال بدواعي
االختالف يف طبيعة مقتضيات األمن بُت الدول وخاصة بُت الدول احلائزة على األسلحة النووية والدول غَت احلائزة.6

 -4عبد القادر مهداوي ،االستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات األمن الدولي ،أطروحة دكتوراه في القانون العام ،جامعة أبي
بكر بمقايد تممسان ،الجزائر ،2014/2013 ،ص.134.

-jan lodding and bernardo ribrrio,non – prolifiration of nuclear weapons and nuclear security,IAEA, austria,vienna, june

 -6إبراهيم دراجي " ،الوكالة الدولية لمطاقة الذرية"  ،تم تصفح الموقع بتاريخ 2017/12/02 :في:

5

2006, p.2.
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ثانيا :األمن واألمان النووي
يتم التمييز عادة بُت األمن واألمان النووي ،غَت أنو ال يوجد معيار زلدد ذلذا التمييز ،وإن كان االتفاق على أن األمن النووي
فكرة أوسع من األمان النووي ،فالبعض يرى أن األمان النووي فكرة ربيل إىل رلموعة القواعد اخلاصة بالوقاية من ادلخاطر اليت
ؽلكن أن ربدث بسبب تصميم ادلنشأة النووية ،أما األمن فإنو بادلقابل فكرة واسعة تعٍت تقييد ادلخاطر ادلرتبطة باستخدام الطاقة
النووية ،وكما يرى البعض فإن ىذا التمييز يبدوا مصطنعا ألن تصميم وإدارة ادلنشأة النووية من الداخل ؽلكن أن يكون ذلما امتداد
بيٍت وانعكاسي على خارج ادلنشأة إن األضرار ال تتوقف عند حدود ادلنشأة ألن حوادث سلتلفة ؽلكن أن ربدث تداخال بُت
ادلنشأة النووية والوسط البيئي مثل تسرب بعض ادلواد ،أو إنتشار إنبعاثات إشعاعية وتعرض للخطر يف نفس الوقت التشغيل
العادي للمنشأة ،ويرى البعض أن فكرة األمن فكرة واسعة ؽلكن أن تعٍت احلماية من ادلخاطر اخلارجية اليت ؽلكن أن هتدد األنشطة
النووية أما األمان فهو رلموع النظم الفنية والتنظيمية اليت غلب ازباذىا حىت يكون تشغيل ادلنشأة النووية ،أو نقل مواد نووية ال
ؽلثل إال سلاطر زلددة حىت يكون مقبوال من العاملُت واجلمهور والبيئة إن األمان يعٍت االحًتام الدقيق للنظم ادلطبقة لكن ادلعٌت
الواسع لألمان أصبح يعٍت محاية األفراد واجملتمع والبيئة وذلك بوضع نظام دفاعي فعال ضد ادلخاطر اإلشعاعية.

7

غَت أن معجم ادلصطلحات النووية الذي وضعتو سلطة األمان النووي يف فرنسا قد أخذ بالرأي األول يف التمييز بُت األمن
النووي واألمان النووي ،فاألمن النووي ىو رلموعة النظم اليت تستهدف ضمان محاية األشخاص واألموال يف مواجهة ادلخاطر و
األضرار من أي نوع ،واليت تنشأ من تنفيذ منشآت نووية ثابتة أو متحركة أو تشغيلها أو وقفها أو تفكيكها ،وكذلك أيضا احملافظة
على نقل أو استعمال أو ربويل ادلواد ادلشعة الطبيعية أو الصناعية ،أما األمان النووي فهو رلموعة النظم اليت تستهدف ضمان
التشغيل الطبيعي للمنشآت النووية للوقاية من احلوادث أو التقليل من آثارىا وذلك يف مراحل التصميم والبناء والتشغيل
واالستخدام واإليقاف النهائي والتفكيك للمنشآت النووية أو لنقل ادلواد اإلشعاعية ،أما من الناحية التشريعية فإن قانون الشفافية
واألمن يف اجملال النووي يف فرنسا يف  13جوان  2006قد اعترب األمان النووي أحد عناصر األمن النووي ،فاألمن النووي وفقا
للمادة األوىل من ىذا القانون يشمل األمان النووي واحلماية من اإلشعاع والوقاية من أعمال التخريب ومكافحتها ،وأعمال األمن
ادلدين يف حالة احلوادث ،أما األمان النووي فهو رلموعة النظم الفنية واإلجراءات التنظيمية اخلاصة بتصميم وبناء وتشغيل ووقف
وتفكيك ادلنشآت النووية األساسية ،وكذلك بنقل ادلواد ادلشعة وذلك من أجل الوقاية من احلوادث أو للحد من آثارىا ،وأما
احلماية من اإلشعاع  Radio Protectionفهي احلماية من األشعة ادلؤينة ،أي رلموعة القواعد واإلجراءات وطرق الوقاية
اليت تستهدف منع أو تقليل اآلثار الضارة لألشعة ادلؤينة اليت ربدث لألشخاص بطريق مباشر أو غَت مباشر دبا يف ذلك
االعتداءات على البيئة.

8

www.arab-ency.com/ar/
 -7محمد محمد عبد المطيف ،اإلطار القانوني لألمن النووي ،المؤتمر العممي السنوي الثاني عشر حول البترول والطاقة :هموم عالم واهتمامات أمة ،جامعة

المنصورة،الكويت ،يومي 2و 3أفريل  ،2008ص.2.
 -8نفس المرجع السابق ،ص.02.
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ثالثا :مفهوم التنمية والتنمية النووية
تعٍت كلمة التنمية لغويا عملية النمو والتطور ،9أما من الناحية االصطالحية فقد اختلف ادلفكرون والباحثون حول ربديد
مفهوم موحد للتنمية الختالف زبصصاهتم واذباىاهتم الفلسفية "فالتنمية عملية رلتمعية متكاملة تتشابك فيها عدة عوامل
اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية " ،ومهما يكن من اختالف حول مفاىيم التنمية فإهنا ترمي يف ادلقام األول إىل ترقية وازدىار
الفرد ،وسبتعو دبزايا التقدم العلمي والتكنولوجي ،وال يتحقق ذلك إال يف ظل تنمية رلتمعية تشارك فيها كل الفئات والقطاعات
واجلماعات بشكل متناسق ،ويستفيد منها كافة أفراد اجملتمع بقدر تضحياهتم وإسهاماهتم يف ربقيق التنمية10،وقد أدى التطور
ادلستمر يف بنية وطبيعة العالقات الدولية إىل إعادة النظر يف فكرة التنمية خبروجها من نطاق أولوية البعد االقتصادي إىل النظر
لكافة األبعاد االجتماعية والثقافية ،اليت تسهم يف تثبيت األمن ،وقد أكد على ىذا التوجو إعالن احلق يف التنمية الذي جاء فيو:
"  ...اعًتافا بأن التنمية ىي مسار شامل اقتصادي واجتماعي وثقايف وسياسي يهدف إىل ربقيق رفاىية األفراد دون انقطاع على
أساس ادلشاركة الفعالة واحلرة وتوزيع منصف للمنافع الناذبة عنها".

11

أما التنمية النووية فهي مصطلح حديث جدا يشَت إىل سلتلف النتائج اليت تتحصل عليها الدول من خالل تفعيل الطاقة
النووية يف كافة مناحي احلياة ادلختلفة ،سواء الصناعية منها أو الزراعية وحىت فيما يتعلق باجلانب اخلدمايت ،وىي أيضا تشَت إىل
عملية متكاملة من األنشطة تستهدف دائما استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية دون احلياد هبا ضلو االستخدامات
العسكرية
المحور الثاني :إسهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال األمن النووي.
تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ربقيق التجانس العادلي بشأن معايَت األمن اإلشعاعي وأمان النقل ادلضمون للمواد
ادلؤينة ،وفيما ؼلص أمان مصادر اإلشعاعات وأمنها ومن مث االرتقاء دبستويات وقاية اجلمهور دبا يف ذلك موظفو الوكالة من
التعرض لإلشعاعات وربسُت األمن ،على نطاق العامل فيما ؼلص ادلواد النووية وادلواد ادلشعة األخرى وادلرافق النووية ادلرتبطة هبا
أثناء استخدامها ويف مواقعها أثناء نقلها من خالل دعم الدول األعضاء ومساعدهتا على إقامة نظم أمن نووي وطنية فعالة ،كما
تقدم الوكالة ادلساعدة يف اجلهود الوطني ة الرامية إىل تعزيز األمن النووي من خالل تدابَت وقائية تشمل مكوين احلماية وتقليص
ادلخاطر يف آن واحد معا ،وتدابَت الكشف عن ادلخاطر والتصدي ذلا ،وتساعد بعثاهتا التقييمية  -القائمة على أساس صكوك
قانونية وإرشادات وتوصيات دولية -الدول على ربديد احتياجاهتا يف رلال األمن ،ويف عام  2006اختتمت الوكالة الدولية
مشروعها البحثي ادلنسق األول يف رلال األمن النووي حول موضوع ربسُت التدابَت التقنية الرامية إىل كشف االذبار غَت ادلشروع
بادلواد النووية وادلواد ادلشعة األخرى والتصدي لو ،كما تواصل الوكالة الدولية تعاوهنا مع ادلنظمات الدولية واإلقليمية ادلعنية دبسائل
 -9المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ،المعجم العربي األساسي  ،1989 ،ص.1233.

 -10عبد اهلل عبد الكريم السالم ،رؤية أكاديمية لمفهوم التنمية المستقمة وامكانية تحقيقها في العالم العربي في ظل العولمة ،أعمال المؤتمر العربي السنوي الخامس

في اإلدارة ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاهرة 29-27 ،نوفمبر  ،2004ص.245.
 -11إعالن الحق في التنمية  ،الفقرة الثانية من الديباجة .1986 ،

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 90يونيو/حزيران - 8902المجلد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

323

ثنائية األمن والتنمية في األجندة النووية :قراءة على ضوء إسهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أ -حكار حنان  ،د -غزالني وداد

األمن النووي ،فقد عقدت على سبيل ادلثال اتفاق تعاون مع ادلنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ( األنًتبول) ،حيث يوفر ىذا االتفاق
اإلطار إلرساء قاعدة بيانات مشًتكة بشأن حوادث االذبار غَت ادلشروع واألنشطة األخرى غَت ادلأذون هبا باإلضافة إىل تقاسم
مقومات التحليل والتقييم.

12

وجدير بالذكر أن الوكالة ومن خالل سلسلة معايَت األمان سبثل احملك التقييمي الرئيس ،وترسي أساسا سليما ترتكز إليو أية
توصية تصوغها أو أي اقًتاح تصوغو فرقة استعراض أمان التشغيل  ،وىي فرقة مهمتها إسداء ادلشورة بشأن طلبة من اجلوانب
التشغيلية بشأن إدارة أمان زلطات القوى النووية ،وقد أنشأت الوكالة مركزا ألدوات تقييم األمان ادلتقدمة من أجل ربسُت التعاون
الدويل إلزالة الفوارق يف القدرات على تقييم األمان ،وؽلكن للدول من خالل ىذا ادلركز أن ربصل على أدوات تقييم متقدمة
ل ألمان دبا يف ذلك شفرات وظلاذج وقواعد بيانات تكفل إجراء ربليل احتمايل وقطعي ذي جودة رفيعة ومعلومات بشأن التأىيل
والتحقق وإجراءات ربليلية ومعايَت وأدلة.

13

القواعد اإلرشادية لألمان النووي:
درجت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وضع قواعد إرشادية يف رلال الوقاية اإلشعاعية وإتاحة تلك القواعد للدول،
لتمكُت اجلميع من االطالع عليها إىل جانب سبكُت الدول من اعتمادىا أو االسًتشاد هبا يف وضع قواعدىا الوطنية للوقاية
اإلشعاعية ،كما تتعاون الوكالة مع عدد من ادلنظمات ادلتخصصة لتحديد ومتابعة إجراءات الوقاية اإلشعاعية.
 -0سالسل األمان النووي :تصدر الو.د.ط.ذ العديد من الوثائق احملددة دلعايَت األمان النووي ربت عنوان سالسل األمان
 Safety Fondamentalsعلى النحو التايل:
 أساسيات األمان :Safety Fundamental :وربتوي على األىداف األساسية دلفاىيم ومبادئ األمان. معايَت األمان Safety Standars :وتشمل رلموعة من ادلتطلبات األساسية لضمان معايَت األمان النووي وفق ماوصلت إليو التكنولوجيا النووية.
 دالئل األمان Safety Guids :وتتعلق بتوصيات حول كيفيات استيفاء معايَت األمان على أساس اخلربة الدولية. شلارسات األمان Safety Practices :تقد م أمثلة عملية ووسائل تفصيلية لإلجراءات والتقنيات ادلستخدمة لتطبيقمعايَت وإرشادات األمان.
 إصدارات أخرى تقدم معلومات عن األمان النووي والوقاية اإلشعاعية كالتقارير الفنية وتقنيات األمان ودالئل األمانكدليل األمان اخلاص بوضع اللوائح النووية.

14

 -12وسام الدين محمد العكمة ،دور الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في الرقابة الدولية عمى اإلستخدامات السممية لمطاقة الذرية – دراسة تطبيقية عمى الممف النووي

اإليراني في ضوء أحكام القانون الدولي ،أطروحة دكتوراه ،جامعة دمشق ،2011 ،ص.400.
 -13نفس المرجع السابق ،ص.401.

 -14مهداوي عبد القادر ،مرجع سابق ،ص274،275.
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ورغم أن ىذه ادل عايَت غَت ملزمة للدول من الناحية القانونية إال أن الدول اليت ربصل على ادلساعدة من الوكالة تكون ملزمة
باالسًتشاد بتلك ادلعايَت وإتباع توصيات الوكالة يف ىذا اجملال.
-6مدونات قواعد السلوك :دأبت الو.د.ط.ذ على إصدار مدونات لقواعد السلوك الواجب اعتمادىا من طرف الدول من
أجل ضمان استخدام آمن للمصادر ادلشعة ونقلها وزبزينها والتخلص اآلمن من الوقود النووي ادلستهلك والنفايات ادلشعة وتنقسم
إىل:
 مدونات قواعد السلوك بشأن أمان ادلصادر ادلشعة وأمنها :وتتضمن رلموعة من اإلرشادات ادلتعلقة باستَتاد ادلواد ادلشعةوتصديرىا واإلجراءات الواجب ازباذىا يف احلاالت العادية واالستثنائية ،وتعترب تلك القواعد رلرد إرشادات غَت ملزمة لكنها
توفر للدول ادلعلومات الكافية بشأن وضع ومتابعة إجراءات احلماية من ادلخاطر اإلشعاعية .
 مدونات قواعد السلوك بشأن أمان مفاعالت البحوث :اعتمد رللس احملافظُت للو.د.ط.ذ مدونة قواعد السلوك بشأن أمانمفاعالت البحوث يف  08مارس  2004وأحاذلا إىل ادلؤسبر العام الذي أيد اإلرشادات ادلتعلقة بالتشغيل ادلأمون دلفاعالت
البحوث الواردة يف تلك ادلدونة وشجع الدول األعضاء على تطبيق اإلرشادات الواردة فيها.
-3برنامج الوكالة لمعايير األمان النووي (NUSS) :اعتمدت الوكالة برنارلا يهدف إىل تطوير القدرات الوطنية ادلتعلقة
دبعايَت األمان النووي ،وػلضى ىذا الربنامج بقبول لدى الدول خاصة الدول النامية ادلقبلة على ربقيق برامج نووية ،حيث يسمح
ذلا باالستفادة واالطالع على آخر التحسينات اليت وصلتها ادلعايَت الدولية لالمان النووي ،ويف الواقع تتعامل الدول مع ىذا
الربنامج بثالث طرق أساسية:
 تأخذ بعض الدول برنامج الوكالة كما ىو لتدرجو يف نظامها الوطٍت دلعايَت األمان. تستفيد دول أخرى بادلبادئ األساسية لربنامج الوكالة لتكيفو وفق أوضاعها اخلاصة. -يستخدم فريق ثالث من الدول بربنامج الوكالة كمصدر لتطوير الوثائق الوطنية.

15

المحور الثالث :الخطاب التنموي في منظور الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تلعب الوكالة دورا نشطا يف مساعدة اجملتمع الدويل على ربقيق األىداف ال  17للتنمية ادلستدامة اليت اعتمدت يف قمة
األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة يف نيويورك  ،2015وىذه األىداف والغايات ادلرتبطة هبا هتدف إىل ربفيز العمل خالل السنوات
اخلمس عشر ادلقبلة يف رلاالت ذات أعلية حرجة بالنسبة لإلنسانية وكوكب األرض ،وىي توازن بُت األبعاد الثالثة للتنمية
ادلستدامة :اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي ،...ودعم الوكالة للبلدان يف استخدام التقنيات النووية والنظَتية يساىم يف معظم
أىداف التنمية ادلستدامة.

16

 -15نفس المرجع السابق ،ص.275،276.

 -16نيكول جاويرث و ميكموس غاسبر ،أهداف التنمية المستدامة والوكالة الدولية لمطاقة الذرية  ،مجمة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ،سبتمبر  ،2016ص.4.
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-0تعزيز العلم والتكنولوجيا :الوكالة الدولية ىي نقطة التمركز العادلية لتنسيق وتعبئة االستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا
النووية الحتياجات البلدان النامية اذلامة ،وكذلك ادلساعلة يف زلاربة الفقر وادلرض والتلوث البيئي وغَتىا من أىداف التنمية.
-6التعاون التقني :تدعم الوكالة ادلشاريع التعاونية اليت هتدف إىل ربقيق مزايا اجتماعية واقتصادية ملموسة للناس يف البلدان
النامية ،وتقيم العديد من الشراكات وقنوات تقدمي اخلدمات وادلعدات اخلاصة والتدريب وغَتىا من أشكال الدعم.
-3البحث والتطوير :باالشًتاك مع ادلعاىد وادلختربات يف مجيع أضلاء العامل تقوم الوكالة بتدعيم البحث والتطوير بشأن ادلشاكل
احليوية اليت تواجو البلدان النامية وبتوجيو جهود العمل ضلو الغذاء والصحة وادلياه والبيئة ورلاالت التكنولوجيا النووية واإلشعاعية،
ففي رلال ادلياه مثال ساعدت الوكالة على اقامة سلتربىا األول للهيدرولوجيا النظَتية ،ويقوم خرباء الوكالة منذ عام  2012بتدريب
رلموعة من العلميُت البوليفيُت على استخدام التقنيات النظَتية يف تقدير ادلوارد ادلائية وربديد منشئها وعمرىا وقابليتها للتلوث
وحركتها وتفاعالهتا ربت سطح األرض وفوقو.

17

-4الطاقة والكهرباء :تقوم الوكالة دبساعدة البلدان على تقييم وزبطيط احتياجاهتا من الطاقة ،دبا يف ذلك ادلنشآت النووية لتوليد
الكهرباء والتشديد على الطرق ادلبتكرة وادلتطورة احليوية اليت تؤدي إىل تلبية زيادة االحتياجات ادلتنامية من الطاقة  ،وكذلك إعداد
قيود بشأن دور التقنيات ادلتقدمة وادلبتكرة دلواجهة احتياجات العامل ادلتزايدة للطاقة 18.وتنتج القوى النووية على حد قول مدير
الطاقة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية قرابة  % 11من كهرباء العامل مع وجود  450مفاعال نوويا قيد التشغيل يف  30بلدا،
ومن بُت توقعات الوكالة أن الطاقة النووية ستضل تضطلع بدور رئيس يف مزيج الطاقة يف العامل لعقود قادمة.

19

 -5تبادل المعلومات :سبلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدداً ال يستهان بو من مصادر ادلعلومات اخلاصة واليت تتمثل يف
ادلكتبة وادلكتبة اخلاصة بالوسائل السمعية والبصرية ناىيك عن مكتبة األفالم ادلصغرة وأقراص الكمبيوتر ..ناىيك عن شبكة
اتصاالت واسعة مع مراكز ادلعلومات واألحباث يف مجيع أضلاء العامل ،وكل ذلك غلعل من اليسَت عليها مجع وتبادل ادلعلومات
اخلاصة باالستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع الدول األعضاء ،وشلا سهل ىذه العملية يف الوقت احلاضر دخول شبكة
االنًتنت اخلدمة ولقد أنشأت تلك الوكالة نظام ادلعلومات النووي الدويل عام 1970م والذي مجعت وصنفت فيو ادلعلومات
اخلاصة بالطاقة النووية مث خزنت على شكل قواعد معلومات يف احلاسب اآليل حىت ؽلكن الرجوع إليها واالستفادة منها من قبل
الدول األعضاء ..وىذا النظام يستوعب أكثر من  %95من مجيع األحباث وادلواد ادلنشورة يف رلال الطاقة الذرية. ..

20

 -17لو ار غيل ،إدارة الموارد المائية :بوليفيا تكشف الغطاء عن أسرار مستودع مياه جوفية باستخدام التكنولوجيا النووية ،مجمة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ،سبتمبر

 ،2016ص.22.

 -18نوران طالب وشاش و لطفي حاتم ،العالقات الدولية وتدويل الطاقة النووية السلمية( ،عمان :مركز الكتاب األكاديمي ،)2015 ،ص.ص.110-108 .
 -19ميخائيل شوداكوف ،طاقة نووية من أجل المستقبل ،مجمة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ،سبتمبر  ،2016ص.16.

 -20وسام الدين محمد العكمة ،دور الوكالة الدولية لمطاق ة الذرية في الرقابة عمى استخدام الطاقة النووية لألغراض السممية -دراسة تطبيقية عمى الممف النووي
اإليراني في ضوء أحكام القانون الدولي  ،-أطروحة دكتوراه  ،جامعة دمشق ،2011 ،ص.302.
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 -6الطب النووي :تتعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع منظمة الصحة العادلية بغية تنشيط العمل واألحباث يف رلال تنمية
وتطوير الطب النووي باستخدام النظائر ادلشعة وغَتىا وقد جاء ذلك نتيجة النجاح ادلستمر والنمو ادلضطرد يف رلال استخدام
النظائر ادلشعة يف كل من عملييت ال تشخيص والعالج ،ومن ىذا ادلنطلق فقد قدمت الوكالة ادلشورة الفنية لعدد كبَت من الدول
األعضاء كل حسب حاجتو وإمكاناتو ومن أىم نشاطات التعاون بُت الوكالة والدول األعضاء يف ىذا اجملال زيادة االستيعاب
التقٍت وتدريب الكوادر البشرية يف رلال الطب النووي باإلضافة إىل تشجيع مشاريع البحوث اليت زبدم ىذا االذباه يف الدول
النامية،ومن اىتمامات الوكالة يف ىذا اجملال أيضا توحيد معايَت قياس اجلرعات اإلشعاعية يف الدول ادلختلفة ولتحقيق ذلك قامت
تلك ادلنظمة بتوصيل مركزىا الرئيسي يف فيينا بأكثر من  50مركزاً موزعة يف عدد من دول العامل لضمان توحيد ادلعايرة القياسية.
ومن بُت الدول اليت حصلت على دعم الوكالة يف اجملاالت الطبية صلد تونس اليت قطعت أشواطا كبَتة يف استخدام
التكنولوجية النووية للكشف والعالج دلرضى األورام السرطانية ،حيث أنشأت الدولة وبدعم من الوكالة العديد من مراكز العالج
اإلشعاعي يف تونس وصفاقس وسوسة رلهزة جبيل جديد من ادلعجالت اخلطية ،كما زودهتا الوكالة حبوايل  17جهاز عالج
إشعاعي وفق إحصائيات  ،201621كما أصبح اليوم دبقدور األطباء التنزانيون تقدمي عالج إشعاعي أكثر دقة دلرضى السرطان
مع أضرار أقل لألنسجة السليمة ،حيث أنو وبعد التدريب والدعم من الوكالة يف رلال زبطيط العالج اإلشعاعي الثالثي األبعاد
ستتاح للمرضى إمكانية احلصول على رعاية أكثر فعالية وأكثر أمانا يف معاجلة السرطان .

22

 -7في مجال األغذية والزراعة :تقوم الوكالة بتقدمي النصح واإلرشاد يف رلال استخدام التقنية النووية يف كل من األغذية
والزراعة للدول األعضاء وىذا يتم بالتعاون والتنسيق مع منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم ادلتحدة ،ويف ىذا الصدد قامت
الوكالة عام 1964م ،بإنشاء قسم خاص يعٌت بالتقنيات النووية يف كل من الغذاء والزراعة واليت قصد منها إغلاد حلول للمشاكل
اليت تعاين منها دول العامل الثالث يف رلال األغذية والزراعة واإلنتاج احليواين ..ويسعى ىذا القسم إىل ربسُت اإلنتاج وتقليل
اخلسائر الناذبة عن اإلصابات باآلفات باإلضافة إىل منع التلوث البيئي ..وقد وصل عدد ادلشروعات اليت تدعمها الوكالة يف الدول
األعضاء عام 1992م إىل أكثر من 400مشروع ومن ناحية أخرى تتعاون الوكالة مع منظمة الصحة العادلية يف رلاالت تشعيع
الغذاء ووضع النظم والتشريعات اليت ربكم ذلك23 ،وصلد يف ىذا الصدد أن التقنيات النووية تساىم يف دعم جهود احلكومة
التايالندية مثال حملاربة سوء التغذية من خالل مساعدة العلماء يف ربديد أفضل سبل زيادة مستويات ادلغذيات عند األطفال،
وأظهرت الدراسات اليت أجريت منذ عام  2009بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن األطعمة ادلعززة بفيتامينات ومعادن
مثل احلديد والزنك والفيتامُت ألف والكالسيوم تعزز األخذ الداخلي للمغذيات الدقيقة وتزيد مستويات ادلغذيات عند األطفال.

24

 -21آبها ديكسيت ،مكافحة السرطان في تونس :تغيير المفاهيم وتحسين فرص الحصول عمى الرعاية ،مجمة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ،سبتمبر  ،2016ص.7.
 -22نيكول جاويرث ،العالج اإلشعاعي الثالثي األبعاد يزيد فعالية وأمان عالج السرطان في تنزانيا ،مجمة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ،سبتمبر ،2016ص.8.
 -23حمد بن عبد اهلل المحيدان " ،الوكالة الدولية لمطاقة الذرية " ،تم تصفح الموقع بتاريخ 2017/11/21 :في:

http://www.alriyadh.com/23945

 -24لو ار غيل ،عمماء تايالندا يستخدمون التكنولوجيا النووية لمحاربة العبئ المزدوج لسوء التغذية ،مجمة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ،سبتمبر  ،2016ص.13.
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غَت أن كل ىذه االستخدامات ال تعٍت أن الطاقة النووية طاقة نظيفة وترقى إىل مستوى االستخدام مقابل صفر سللفات
ضارة ،فهناك العديد من ادلخاطر اليت تنتج عن استخدام الطاقة النووية وىي غَت مرتبطة دبسألة التحكم بالتقنية من عدمها بل
ترتبط يف ىذا النوع من الطاقة يف حد ذاهتا السيما ماتعلق بالنفايات ادلشعة ،وكذا سلتلف احلوادث اليت تنتج من جراء االستخدام
العادي للطاقة النووية:
-0النفايات المشعة :تعد النفايات ادلشعة الناذبة عن االستخدامات ادلختلفة للطاقة النووية سلميا من أىم مصادر التلوث بل
وأكثرىا وىي " :كل ماال يرجى استعمالو ويكون زلتويا على نويات مشعة ملوثة تزيد كما عن ادلستويات ادلسموح هبا" ،طبقا دلا
تقرره السلطة ادلختصة بكل دولة ( ، ) Exempted Levelsوتنص بعض القوانُت الداخلية اخلاصة حبماية البيئة على
مستويات معينة من اإلشعاع أو من درجة التلوث ال غلوز ذباوزىا وذلك ضمن قواعد قانونية ال تقل عن ادلعايَت الدولية من ذلك
ما تنص عليو ادلادة (  )47من قانون البيئة ادلصري من أنو " ال غلوز أن يزيد مستوى النشاط اإلشعاعي أو تركيزات ادلواد ادلشعة
باذلواء عن احلدود ادلسموح هبا واليت ربددىا اجلهات ادلختصة طبقا لالئحة التنفيذية ذلذا القانون ".

25

كما ينص القانون الفرنسي رقم  1245لسنة  1964على أنو " :ػلظر صرف إو إغراق ادلواد أيا كان نوعها يف مياه البحار
وخاصة ادلخلفات الصناعية والذرية اليت تؤدي إىل اإلضرار بالصحة العامة واحليوانات البحرية وإعاقة التنمية االقتصادية والسياحية
للمناطق الساحلية".

26

-6الحوادث النووية :ربدث ىذه احلوادث نتيجة للتقصَت يف ازباذ إجراءات األمن والسالمة شلا يؤدي حلدوث إنفجارات
كحادث تشرنوبل يف روسيا عام  1986الذي سبب تسرب اإلشعاع إىل الدول األوروبية اجملاورة لإلرباد السوفيايت السابق وىو ما
أدى إىل خسائر فادحة يف األموال واألرواح مل ؽلكن حصرىا على وجو الدقة ،باإلضافة إىل حدوث احلرائق ادلختلفة كما حدث يف
نفس ادلفاعل يف سبتمرب  ،1991وسبب آثارا مدمرة للبيئة يف االرباد السوفيايت سابقا  ،وأيضا األعطاب ادلختلفة مثل العطب
الذي أصاب أحد ادلفاعالت جبزيرة " ثري مايل إيزلند" شرق الواليات ادلتحدة األمريكية وادلعروف أيضا حبادث بنسلفانيا سنة
 1979شلا أدى إىل سلسلة من األخطاء الفنية كادت أن تؤدي إىل كارثة.

27

 -3اإلغراق :ونظرا خلطورة التلوث عن طريق اإلغراق فقد ألزمت اتفاقية جنيف لسنة  1958اخلاصة بالبحر العايل كل دولة
بازباذ اإلجراءات الالزمة دلنع تلوث البحار عن طريق إغراق النفايات ادلشعة وااللتزام جبميع القواعد واللوائح اليت تضعها ادلنظمات
الدولية ادلختصة ،كما ألزمت مجيع الدول بالتعاون مع ىذه ادلنظمات دلنع تلوث البحار واذلواء الذي يعلوىا نتيجة ألي نشاط
يستخدم ادلواد ادلشعة أو أي طاقة ضارة.

 -25قانون البيئة المصري ،المادة رقم .1994 ، 4

 -26عبد الواحد محمد الفار ،الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها (،القاهرة :دار النهضة العربية ،)1995 ،ص.400 ،399.

 -27محمد عبد اهلل نعمان ،ضمانات استخدام الطاقة النووية في األغراض السممية – دراسة قانونية في ضوء القواعد والوثائق الدولية ، -مذكرة ماجستير في
القانون الدولي العام ،جامعة القاهرة ،1999 ،ص.29.
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وبعض الدول تلجأ إىل دفن النفايات ادلشعة يف أماكن عميقة يف جوف األرض وىذا اإلجراء غَت كاف وغَت سليم من الناحيتُت
القانونية والفنية ،إذ البد من توافر منشآت خاصة لتصريف ىذه النفايات.
 -4المصادر اإلشعاعية المغلقة :وىي عبارة عن أجهزة خاصة بإجراء القياسات الصناعية ويف التشخيص والعالج الطيب وبرامج
البحوث والتطوير ،ويتم تصنيعها طبقا العتبارات وقائية تتضمن التشغيل اآلمن فيما خصصت ذلا من أغراض إال أنو يتم إعلال
متابعة أعمال الرقابة اإلشعاعية واإلجراءات الوقائية بالنسبة للمصادر اليت يتقرر عدم استعماذلا وتركها ،وتزداد مصادر اخلطورة
واحتماالت احلوادث لعدم االستدالل على تقارير مؤكدة تبُت عدد وأماكن ادلصادر ادلستعملة وادلصادر اليت يلزم التحفظ عليها
بعد انتهاء الغ رض من استعماذلا ويكون األشخاص ادلعرضون لإلشعاع على األغلب من ادلواطنُت العاديُت وأحيانا من العاملُت
على ىذه األجهزة.
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الخاتمة:
ويف األخَت نستنتج أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل على تلبية العديد من احلاجات التنموية يف رلاالت سلتلفة ،وىي
تسعى دائما إىل ربسُت خدماهتا ومساعداهتا عرب القيام الدائم بتطوير تقنياهتا وحبوثها العلمية ،وذلك دبا توفره ذلا مراكزىا
ادلتخصصة من قبيل مراكز البحوث ادلختصة يف السرطان وربلية ادلياه ومتابعة تغَتات ادلناخ  ،...وىي تعمل يف الوقت ذاتو على
تلبية حاجات التنمية يف مق ابل ضمان األمن الدائم وىو األمر الذي تفرضو الطبيعة اخلطرة للطاقة النووية واليت حاولنا من خالل
ىذا ادلقال التطرق إىل أبرز حيثياهتا ،وعليو ؽلكن القول أن الطاقة النووية ىي طاقة ادلستقبل بامتياز إذا ما مت ذباوز سلتلف النقائص
اليت تالزم استخداماهتا احلالية.
نتائج الدراسة:
 إن اخلطوات السامية اليت وضعتها الوكالة الدولية لتحقيق أىدافها يف حفظ السلم واألمن الدوليُت جعلها ادلنظمة األوىل عادليااليت ربضى هبذا القدر من اإلدلام والتكامل يف أنشطتها النووية ،وتوفَت سبل التعاون بُت الدول وتبادل ادلعارف العلمية والبحوث
ادلتعلقة بالطاقة النووية.
 منظومة األمن النووي ىي منظومة دولية متكاملة تسعى للحفاظ على أمن الدولة الناشطة يف ىذا اجملال ،باإلضافة إىل احلفاظعلى أمن الدول األخرى.
 تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تطوير وربيُت حبوثها الدائمة يف اجملال النووي ،كخطوة أساسية ضلو انتفاء ظهور سلاطرغَت متوقعة للطاقة النووية.
 -تستعمل الطاقة النووية يف العديد من اجملاالت احليوية السيما ادلتعلقة بالطب النووي ،توليد الكهرباء ،النقل....

 -28نفس المرجع السابق  ،ص.35-30.
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 للطاقة النووية سلاطر كربى ؽلكن أن ربدث حىت يف حاالت اإلستغالل العادي عند استخراج اليورانيوم ،كالضعف يف منظومةالرقابة وغياب متطلبات األمن النووي.
قائمة المراجع:
 -1الوكالة الدولية للطاقة الذرية" ،اخللفية التارؼلية لنشأة الوكالة الدولية للطاقة الذرية"  ،مت تصفح ادلوقع بتاريخ2017/11/15 :
يف:
http//: www.iaea.org/
 -2اجلزيرة نت " ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية " ،مت تصفح ادلوقع بتاريخ ،2017/11/15 :يف:
www.aljazeera.net/encyclopedia/organization sandstructures
 -3العكلة زلمد وسام الدين ،دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف الرقابة على استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية -دراسة
تطبيقية على ادللف النووي اإليراين يف ضوء أحكام القانون الدويل  ،-أطروحة دكتوراه  ،جامعة دمشق ،سوريا.2011 ،
 -4إمساعيل أماال زلمد اليوسف ،اقتصاديات اإلستخدام السلمي للطاقة النووية -إستعراض ذبارب دولية معاصرة ،-أطروحة
دكتوراه ،جامعة القاىرة ،مصر.2014 ،
 -5مهداوي عبد القادر  ،االستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات األمن الدولي ،أطروحة
دكتوراه يف القانون العام ،جامعة ايب بكر بلقايد تلمسان ،اجلزائر.2014/2013 ،
6- lodding jan and ribrrio bernardo,non – prolifiration of nuclear weapons and
nuclear security,IAEA, austria,vienna, june 2006, p.2.
 -7دراجي إبراىيم  " ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية"  ،مت تصفح ادلوقع بتاريخ 2017/12/02 :يف:
www.arab-ency.com/ar/
 -8زلمد زلمد عبد اللطيف ،اإلطار القانوين لألمن النووي ،ادلؤسبر العلمي السنوي الثاين عشر حول البًتول والطاقة :علوم عامل
واىتمامات أمة ،جامعة ادلنصورة،الكويت ،يومي 2و 3أفريل .2008
 -9ادلنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلوم ،ادلعجم العريب األساسي .1989 ،
-10

السامل عبد اهلل عبد الكرمي  ،رؤية أكادؽلية دلفهوم التنمية ادلستقلة وإمكانية ربقيقها يف العامل العريب يف ظل العودلة،

أعمال ادلؤسبر العريب السنوي اخلامس يف اإلدارة ،ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاىرة 29-27 ،نوفمرب .2004
-11

إعالن احلق يف التنمية الفقرة الثانية من الديباجة .1986 ،

 -12العكلة وسام الدين زلمد  ،دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف الرقابة الدولية على اإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية –
دراسة تطبيقية على ادللف النووي اإليراين يف ضوء أحكام القانون الدويل ،أطروحة دكتوراه ،جامعة دمشق،سوريا.2011 ،
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En quête d’un droit à l’assistance humanitaire
naturelle

en cas de catastrophe naturelle

en cas de catastrophe

.بحثا عن الحق في المساعدة اإلنسانيت في حالت وقوع كارثت طبيعيت
 وسيلة قنوفي.د
أس تاذة حمارضة لكية احلقوق و العلوم الادارية جامعة محمد ملني دابغني سطيف
cristalll_19@yahoo.fr

Résumé : A travers cette étude, nous avons essayé de mettre en évidence le droit à une
assistance humanitaire quand il s’agit d’une catastrophe naturelle .Et nous avons constaté que
le droit international n'a pas adopté ce droit et n'a pas fourni de cadre juridique clair, puisque
les Conventions de Genève de 1949 ne prévoyaient une protection que pour les victimes de
conflits armé. Et même en temps de paix, ce droit est combattu par le principe de la
souveraineté et le consentement préalable de l’Etat victime de la catastrophe naturelle, mais
ce droit est sur le point d’être concrétisé à travers les efforts de l’ONU, et de la fédération
internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge.
Mots clés : L’assistance humanitaire --catastrophes naturelles-- Les droits de l’homme –
Convention de Genève -- les résolutions de l’ONU-- la fédération internationale des Sociétés
de la Croix Rouge
et du Croissant Rouge.
:الملخص
 ولقد تبني لنا أن القانون الدويل مل، حاولنا تسليط الضوء على احلق يف املساعدة اإلنسانية عندما يتعلق األمر بكارثة طبيعية،من خالل ىذه الدراسة
 وحىت. مل توفر احلماية إال لضحايا النزاعات املسلحة9191  باعتبار أن اتفاقيات جنيف لسنة، و مل يوفر لو إطارا قانونيا واضحا، يتنب ىذا احلق
 لكن ىذا احلق ىو على وشك التجسيد. ال يزال كل من مبدأ السيادة و الرضا املسبق للدولة ضحية الكارثة الطبيعية يعرتضان ىذا احلق،يف زمن السلم
.من خالل جهود األمم املتحدة والعمل الذي يقوم بو االحتاد الدويل ملؤسسات الصليب األمحر واهلالل األمحر

 االحتاد الدويل-  قرارات األمم املتحدة- اتفاقيات جنيف-  حقوق اإلنسان- الكوارث الطبيعية-الكلمات المفتاحية املساعدة اإلنسانية
.ملؤسسات الصليب األمحر واهلالل األمحر
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Introduction :
Les dernières années ont vu le nombre de catastrophes naturelles augmenter
nettement, faisant toujours plus de victimes, et entrainant des dégâts matériels
toujours plus importants. En moyenne 211 millions de personnes sont
directement touchées chaque année par les catastrophes naturelles(1).
Ces tragédies ont soulevé des questions fondamentales quant au caractère
approprié du régime international qui régit actuellement la fourniture de
l’assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles .Il n’existe
aujourd’hui aucun traité multilatéral équivalent aux conventions de Genève de
1949_ applicable aux victimes des conflits armés _ qui garantisse aux victimes
des catastrophes naturelles le droit de bénéficier de l’aide humanitaire .Alors que
la décennie actuelle est sur le point de s’achever ,il est opportun de reconsidérer
le statut de l’assistance humanitaire dans les situations des catastrophes
naturelles et de l’assimiler à un droit fondamental de la personne humaine.
Le présent document essaie de répondre a la problématique suivante : est ce que l’évolution
du droit international reconnais l’existence d’un droit à l’assistance humanitaire pour les
victimes des catastrophes naturelles ? Et pour ce la, on propose trois hypothèses majeures :
1- L’absence d’un cadre juridique aux victimes des catastrophes naturelles est due à
l’inconscience de la société internationale des dangers de ce genre de catastrophes au
moment de l’élaboration des conventions de Genève.
2- L’évolution des règles du droit international n’a pas prit en considération l’importance de
protéger les victimes des catastrophes naturelles, en raison de la présence d’obstacles
juridiques dans les règles du droit international lui-même.
3- Le manque d'attention aux victimes des catastrophes naturelles ne va pas durer longtemps,
en raison des risques accrus de ces catastrophes et de leur impact sur la sécurité
internationale.

Et pour répondre à cette problématique et valider ces hypothèses, nous avons
adopté l'approche analytique et l'approche déductive, on commençant par
donner un cadre conceptuel de l’assistance humanitaire et de la catastrophe
naturelle, puis chercher à savoir s’il existe un cadre juridique pour les victimes
de ce genre de catastrophes, et les défis qui s’imposent. Et en fini par aborder

1

- Statistiques sur les catastrophes naturelles, disponible au :
https://www.notreplanete.info/terre/risques_naturels/catastrophes_naturelles.php . Consulté le 12/01/2018
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les efforts fournis au niveau des institutions internationales pour concrétiser un
vrai droit pour les victimes des catastrophes naturelles.
Section 1 : Le cadre conceptuel de "l’ assistance humanitaire" et de la
"catastrophe naturelle" :
Tout d’abord il faut cerner un cadre conceptuel des deux termes majeurs de
cette étude qui sont "l’assistance humanitaire" et "La catastrophe naturelle."
A/Qu’est qu’une assistance humanitaire :
L’assistance humanitaire est un terme trop utilisé de nos jours dans des
domaines différents, notamment en droit international. On doit donc donner une
définition a ce terme, puis essayer de donner des critères qui le distingue des
différents domaines dont il est utilisés.
1/Définition de l’assistance humanitaire
Le terme assistance humanitaire désigne la fourniture des produits et du
matériel nécessaire pour prévenir et soulager les souffrances humaines ,et
n’incluent pas la fourniture d’ armes , de systèmes d’armes , de munitions ou
d’autre équipements , véhicules ,ou matériels susceptibles d’être utiliser pour
blesser ou tuer des personnes.(2)
L’assistance humanitaire peut prendre plusieurs formes, (dont l’argent, envoi
de marchandises et équipements de première nécessité, l’envoi de personnel
faisant des interventions sur place, renforcement des acteurs locaux) et peut
provenir de plusieurs sources :
 Les associations et les ONG humanitaires ,qui sont financées soit sur
fond propre, soit par la subvention des municipalités, des gouvernements,
des organisations internationales ou tout autre organisme qui souhaite
soutenir l’action des ces ONG ou lui confier certaines taches.
 Les Etats et autres collectivités publiques.
 Les organisations internationales, notamment celles dépendantes de
l’ONU .
 Les entreprises internationales. ( 3)

2

- Adrian Hardcastle, Assistance humanitaire : pour un droit a l’accès aux victimes des catastrophes naturelles ,Revue
internationale de la Croix Rouge, No 823, 31/12/1998 , p 03.
3

- Voir : Michael Schloms , Le dilemme inévitable de l’action humanitaire , Revue Culture & Conflits ,No 60, 2016, p 98
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La multiplication des acteurs humanitaires, gouvernementaux,
intergouvernementaux, et non gouvernementaux est aussi un indicateur de cet
engouement pour l’action humanitaire. Si toutes les compétences et les
ressources disponibles devraient pouvoir être mobilisées pour protéger et
secourir les victimes de catastrophes naturelles, il n’en reste pas moins que
trop souvent cette prolifération d’acteurs peut nuire à l’efficacité de l’action
en raison du manque de professionnalisme ou d’indépendance de certains
d’entre eux et de la course à la couverture médiatique et aux ressources
financières. (4)
2/Les critères de l’aide humanitaire :
L’aide humanitaire a pour but d’apporter des secours immédiats dans une
situation d’urgence, elle est donc nécessaire pour la survie d’êtres humains,
mais le terme aide humanitaire ne peut pas être utilisé pour toutes les formes
de soutien .Il y’a un certain nombre de critères qui doivent être respectés
pour parler d’aide humanitaire :
 La détresse existentielle : les personnes sont menacées dans leur
existence même. L’aide est absolument indispensable pour la survie
matérielle et sociale des personnes atteintes.
 Le besoin d’être secouru : la population en détresse a besoin de
denrées de base (Protection, nourriture, assistance médicale,…) .que la
communauté solidaire concernée ne peut ou ne veut fournir de manière
suffisamment rapide et efficace.
 Le bénévolat : l’aide est fournie sans obligation et avec
désintéressement, les intervenants ne sont pas tenus par des normes
légales ou sociales à aider, ils ne doivent pas s’attendre à obtenir des
avantages ou échanges pour leurs engagements.
 L’institutionnalisation : l’aide est institutionnalisée, elle est fournie
par des
Organisations (5)
B/Qu’es qu’une catastrophes naturelle :
5- Jacques Forster, Les défis de l’action humanitaire, Analyses et positions | La Suisse et l'action humanitaire, Annuaire
Suisse de politique et de développement. No 18/1999 , p 05 .
5

- Philippe Reymond , Margot Jonas, Les limites de l’aide humanitaire , Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 20062007 .Disponible au : https://infoscience.epfl.ch/record/125461/files/ddns_humanitaire.pdf .Consulté le 15/01/2018.
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On doit donner une définition à la catastrophe naturelle puis montrer ses
conséquences désastreuses.
1/Définition de la catastrophe naturelle
On entend par catastrophe naturelle les épidémies ,tremblements de terre
,inondations ,tornades ,typhons ,cyclones avalanches ,ouragans ,éruptions
volcaniques , sécheresses ,et incendies .
Donc les catastrophes naturelles sont des catastrophes qui ne tirent pas leur
origine de l’action humaine, elles sont indépendantes de l’action ou l’activité
humaine .c’est ainsi que l’on observe des tremblements de terre, des
inondations, éruption volcanique….etc . (6). Un cas des plus spectaculaires est
celui du Tsunami en Asie du Sud. Il faut toutefois signaler que les catastrophes
naturelles ne sont pas toutes aujourd’hui véritablement naturelles, car la main de
l’homme se trouve parfois derrière les dégâts sensés être naturelles, tel est le cas
pour les catastrophes technologiques, qui créent aussi des crises humanitaires
sans pareilles, a cause de leurs ampleurs (marées noires, déchets toxiques,
déchets radioactifs). (7)
2/L es conséquences désastreuses des catastrophes naturelles :
Il existe un lien évident entre catastrophes naturelles et pauvreté : la
destruction des infrastructures et l'érosion des moyens de subsistance sont les
résultats directs des catastrophes. Les pertes dues aux catastrophes ont aussi des
liens avec d'autres crises, financières, politiques, sanitaires et
environnementales, de même qu'elles peuvent aggraver ces dernières. Ces pertes
peuvent aussi faire reculer les investissements sociaux visant à améliorer la
situation en matière de pauvreté et de famine (8), à fournir un accès à l'éducation
et aux services de santé ou à protéger l'environnement, ainsi que les
investissements économiques qui fournissent des postes d’emplois et des
revenus.

6

- M.-J DOMESTICI-MET, Aide humanitaire internationale : un consensus conflictuel ? , Paris, Economica, 1996, p 369.

7

- Jaque Necrain , les catastrophe naturelles et le facteur humain , disponible au : https://wol.jw.org/fr/wol/d/r30/lpf/102005532.pdf .Consulté le 12/12/2017.
8

- Adolphine Dibangui , Catastrophes naturelles et vulnérabilité des pays pauvres : le cas d’Haïti , Revue Libre Afrique
, Janvier 2018 ,p 95 disponible au : http://www.libreafrique.org/Dibangui_haiti_200109 .Consulté le 28/1/2018
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De plus, les catastrophes sont un obstacle à la nécessité universellement
reconnue de la lutte contre le sous développement. A ce sujet, le rapport mondial
du PNUD en 2004 intitulé la réduction des risques des catastrophes : un défit
pour le développement démontre que le risque de catastrophe naturelle est
intimement connecté aux processus de développement humain et de la
réalisation des objectifs de développement du millénaire (9).
Section 2 : L’absence d’un cadre juridique spécifique pour l’aide
humanitaire en cas de catastrophes naturelles.
Le droit international semble si impuissant à protéger les personnes durant
les catastrophes naturelles, c’est se qu’on va le constater en analysant les limites
du cadre juridique de l’action humanitaire.
A/ L’insuffisance des conventions de Genève pour couvrir les victimes des
catastrophes naturelles :
Il faut retenir qu’en principe, la résolution des problèmes nés de toute
catastrophe, qu’elle soit humaine ou naturelle relève d’abord et avant tout de la
compétence de l’Etat territorial au nom de la souveraineté, étant entendu que la
communauté internationale est appelée a intervenir de façon subsidiaire en cas
de difficulté. Cet Etat doit donc s’ouvrir a l’aide humanitaire lorsque l’ampleur
des dégâts écrase ses capacités, et le principe du libre accès aux victimes est à
consacrer. (10)
S’agissant d’une catastrophe résultant d’un conflit armé interne ou
international, les victimes sont couvertes par les conventions de Genève et leurs
Protocoles additionnels de 1977, dont les dispositions appropriées doivent être
mises en œuvre sans entrave, en vue d’une assistance générale (alimentaire,
médicales, vestimentaire) (11).

9

- Rapport mondiale « la réduction des risques de catastrophes: un défi pour le développement », Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) , Bureau pour la prévention des crises et du relèvement, 2004
10
- Adrian Hardcastle, Op ,Cit , p 05.
11
- Les quatre Conventions de Genève de 1949 sont l’expression du concept de l’assistance humanitaire dans un sens large ,
et son respect est assuré par le droit international humanitaire qui introduit dans l’article 1 ier commun aux quatre
conventions l’obligation pour les Etats parties a ces conventions de « respecter et de faire respecter le droit international
humanitaire en toute circonstances » dans le cadre du système de sécurité conforme à la Charte des Nations Unies , Adam
Dieng , Op, Cit p02.
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Mais si des obstacles venaient à surgir de la part de l’Etat territorial, le conseil
de sécurité de l’ONU agissant sur la base du chapitre 8 de la charte des Nations
Unies, que cet Etat soit lié ou non aux conventions de Genève.
La conduite à tenir en cas de catastrophe naturelle est autre, en ce sens que le
conseil de sécurité ne peut pas s’en autoriser en l’état actuel du droit
international pour intervenir par la force militaire
Le régime international qui régit actuellement la fourniture de l’assistance
humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles, reflète l’absence d’un traité
multilatéral équivalent aux conventions de Genève 1949 _ applicable aux
victimes des conflits armés_ qui garantisse aux victimes des catastrophes
naturelles le droit de bénéficier de l ‘aide humanitaire .alors que la décennie
internationale est sur le point de s’achever.
B/ Positionnement juridique de l’assistance humanitaire en cas de
catastrophes naturelles :
Pour considérer qu’un droit a atteint le statut de droit de l’homme
universellement reconnu , on doit examiner s’il est conforme au processus
d’élaboration des règles du droit international .Selon les sources traditionnelles
du droit international précisées dans l’article 38 du Statut de la cour
internationale de justice .Les règles du droit international découlent
principalement des traités, de la coutume internationale et des principes
généraux de droit reconnu par les nations civilisées.(12)
A l’heure actuelle, il n’existe aucun traité multilatéral qui fixe le droit des
victimes de catastrophes naturelles à recevoir une aide humaine. Dans la mesure
où la cour internationale de justice n’a jamais fait expressément référence aux
principes généraux du droit, ceux-ci ne constituent pas une base incontestable
pour instaurer de nouveaux droits de l’homme ainsi, a moins d’être incorporé
dans des traités, le droit a l’aide humanitaire découle plus vraisemblablement de
coutume internationale.
Donc reste à confirmer si les victimes des catastrophes naturelles ont le droit
de bénéficier de l’assistance humanitaire en vertu du droit coutumier
international, et pour ce la il faut chercher à analyser si ce droit proposé satisfait
aux exigences de la coutume internationale ?
12

- Adrian Hardcastle, Op, Cit , p 03.
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Selon la doctrine traditionnelle du droit coutumier international, un droit ne
devient contraignant pour un Etat que s’il existe une pratique des Etats étendue
et uniforme, manifestée de manière à établir une reconnaissance générale, du fait
qu’une règle de droit ou une autre obligation juridique est en jeu. Mais la
doctrine moderne du droit coutumier international reconnait l’apparition d un
nouveau concept qui reconnait que les acteurs qui ne sont pas des Etats (13) (Tel
que les organisations internationales et certaines organisations non
gouvernementales) ayant une incidence particulière et mesurable sur les affaires
internationales, ont eux aussi la capacité de créer la coutume
Mais le fait que les Etats ou les organisations internationales ou bien les
organisations non gouvernementales soient disposés à fournir une assistante
n’implique pas pour autant que le droit international reconnaisse aux victimes de
catastrophes naturelles le droit de recevoir une aide humanitaire .Dans les
affaires du plateau continental de la mer du Nord ,la Cour internationale de
Justice a estimé que la fréquence ou même le caractère habituel d’actes donnés
ne suffisaient pas en soi pour qu’une règle devienne un principe du droit
international coutumier(14) .Pour qu’un tel droit existe il faut que la fourniture de
l’aide humanitaire exprime la conviction que cette pratique est rendue
obligatoire par l’existence d une règle de droit .Donc un accord international
sous forme de convention multilatérale est nécessaire pour assurer un véritable
droit à l’aide humanitaire pour les victimes de catastrophes naturelles.
Section 3 : Les défis à l’assistance humanitaire pour les victimes des
catastrophes naturelle .
A/La souveraineté de l’ Etat :
La souveraineté de l’État est depuis la nuit des temps, l’obstacle central
auquel se heurtent l’élaboration et l’application du droit international. Ce
principe est doublement garanti et protégé, d’une part par le refus de
l’ingérence (Aucune disposition de la présente Charte et plus précisément
l’article 2 et 7, n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État), d’autre part par

13

- K .Beeckman & A. Miron., « Règles, lois et principes applicables aux actions internationales en cas de
catastrophes : les récentes initiatives », dans « La responsabilité de protéger », Colloque de Nanterre, Paris,
Pedone,2004,p 161.
14
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l’affirmation de l’indépendance politique, qui met l’État souverain à l’abri d’un
coup de force extérieur (comme l’expose l’article 2et 4de la Charte) .(15)
Donc L’Etat territorial peut valablement se retrancher derrière sa souveraineté
et le principe de non-ingérence, qui interdisent tout acte portant sur les «affaires
intérieures» d’un autre Etat, si cet Etat considère que la subvention aux besoins
des victimes d’une catastrophe naturelle est une affaire intérieure.
B/L’exigence préalable du consentement de l’Etat territorial :
L’obligation de réaction pèse en premier lieu à charge de l’Etat sur le
territoire duquel se trouve une population en détresse .Idéalement, cet Etat devra
fournir directement l’assistance nécessaire à toutes les personnes qui se trouvent
sous son contrôle. Ce rôle prioritaire de l’Etat territorial est abondamment
reconnu par les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies
instaurant ce qu’on appelle :" un nouvel ordre international humanitaire".(16)
Pour ne citer que les plus importantes d’entre elles, la résolution (43/131) de
l'ONU de 1988 reconnaît que, dans les situations de catastrophe naturelle,
l'action des ONG est utile pour sauver des vies. Mais cette résolution ne permet
pas d'imposer cette action aux Etats qui la refuseraient. Il n'y a qu'en situation de
conflit que le droit humanitaire reconnaît un droit d'accès aux victimes même
sans l'accord du gouvernement concerné(17.) ,la résolution46/182 adoptée le 17
Décembre 1991 sur le renforcement de la coordination de l’assistance
humanitaire d’urgence du systèmes des Nations Unies prévoit notamment que :
c’est à chaque Etat qu’il incombe au premier chef de prendre soin des victimes
de catastrophes naturelles et autres situations d’urgence se produisant sur son
territoire(18) .Le rôle premier revient donc à l’Etat touché dans l’initiative
,l’organisation ,la coordination et la mise en œuvre de l’aide humanitaire sur son
territoire. Et c’est seulement si les moyens de l’Etat sinistré ne permettent pas
de répondre efficacement à la catastrophe que peuvent intervenir les secours
internationaux.
15

- Aya Henriette Carvallo-Diomandé, L’action humanitaire en cas de catastrophes :droit applicable et limites , Pour
l'obtention du grade de Docteur en Droit public. de L'Université de Poitiers, Soutenue le 13 mai 2014 , p 101. Disponible
sur Internet http://theses.univ-poitiers.fr, Consulté le 15/01/2018.
16

- Olivier Corten et Pierre Klein , L’assistance humanitaire face a la souveraineté des Etats , Centre de droit
international de l'Université libre de Bruxelles , 1992, p 346.
17

- Dietrich Schindler, Thème 5 : Le droit à l’assistance humanitaire : droit ou obligation ou les deux ? , Colloque
international sur le droit a l’assistance humanitaire, Maison de L’UNESCO, Paris 25-27 janviers 1995. P 22
18

- A/RES 46/182, 19 décembre 1991 : Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisation
des Nations Unies.
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Cette résolution (46/182) réitère la nécessité du consentement de l’Etat pour
les opérations humanitaires .En effet si les secours internationaux doivent être
des compléments au secours nationaux, en aucun cas, l’aide extérieure ne peut
se substituer aux secours organisés par l’Etat territorial.
Et dés que l’Etat donne son consentement à l’aide international, il a
l’obligation de ne pas entraver la bonne marche des opérations de secours .Il se
doit alors de faciliter l’organisation, la fourniture et la distribution de l’aide
humanitaire.
Section4 : Vers une concrétisation d’un droit à l’assistance
humanitaire pour les victimes de catastrophes naturelles
Certains acteurs internationaux se sont particulièrement illustrés édictant des
normes de protection pour les victimes des catastrophes naturelles, il s’agit
notamment des efforts fournis par les nations unies et la fédération
internationale des Sociétés de Croix Rouge et du Croissant Rouge
A/Les efforts fournis par les Nations Unies :
Les efforts fournis par les Nations unies dans les trois dernières décennies ont
eu le mérite de consacrer le principe de "libre accès" aux victimes durant les
catastrophes naturelles à travers l’élaboration et la mise en place des
mécanismes institutionnelles, et aussi par des résolutions des Nations Unies qui
concrétisent le libre accès en matière des catastrophes naturelles.
1-Un rôle actif des Nations Unies dans l’élaboration de normes et dans la
mise en place de mécanismes institutionnels :
La première initiative date de 1965 avec la création par l’assemblée générale
et le conseil économique et social d’un fond d’assistance des Nations Unies en
cas de catastrophe naturelle, il s’agit de mettre en exergue la faculté pour les
Nations Unies de coordonner les efforts de « secours d’urgence en cas de
catastrophes naturelles ».(19)
En décembre 1969 l’assemblée générale de l’ONU a crée un Bureau des
coordonnateurs de secours en cas de catastrophes naturelles, l’UNDRO (United
Nations Disaster Relief Organisation), dont la compétence était circonscrite aux
catastrophes naturelles. (20)

19
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2-La concrétisation du principe du libre accès en matière de catastrophe
naturelle à travers les résolutions de l’ONU :
Un grand pas a été franchi par l’assemblée générale des Nations Unies, qui a
voté deux résolutions majeures en matière d’assistance humanitaire, il s’agit de
la resolution43/131intitulée « Assistance humanitaire aux victimes de
catastrophes naturelles et situations d’urgence de même ordre » (21 ), qui affirme
le principe de libre accès aux victimes et rappelle que les principes de neutralité
et d’impartialité devraient être pris en compte par ceux qui dispensent une
assistance humanitaire.
Les Etats sont invités à faciliter l’accès des secours et à apporter leur appui aux
organisations humanitaires. L’affirmation du principe de libre accès aux
victimes apparait ainsi comme la partie la plus révolutionnaire de ce texte qui
garantit que l’accès aux victimes ne saurait être entravé ni par l’Etat touché, ni
par les Etat voisins.
Le dispositif de la résolution 43/131 a été complété par celui de la résolution
45/100(22). Plus prospective, cette dernière se propose d’étudier l’établissement
de corridors humanitaires ou couloires d’urgence humanitaire.
Ces couloires d’urgence humanitaire vise a surmonter les difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre du principe de libre accès énoncé dans la
résolution précédente .Grace à cette résolution des corridors humanitaires ont été
récemment installés dans la crise en Lybie (2011) et en Syrie (2013).
Ces résolutions portant spécifiquement sur l’assistance humanitaire en cas de
catastrophe naturelle démontrent un intérêt croissant de la société internationale
pour les problèmes humanitaires découlant de ce type de catastrophe. Il est vrai
que ces résolutions n’ont pas de force contraignante, mais elles ont une portée
juridique symbolique, témoignant de la volonté de la société internationale
d’avoir un droit de regard sur la façon dont les Etats traitent leur concitoyens.
B/Le rôle de la fédération internationale des Société de le Croix Rouge et du
Croissant Rouge :

21

- A/RES/43/131, 8 décembre 1988 : Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations
d’urgence du même ordre.
22
- A/RES/45/100,14 décembre 1990 : Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations
d’urgence du même ordre.
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L’action de la fédération internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du
Croissant Rouge constitue le meilleur exemple de l’assistance apportée aux
victimes des catastrophes naturelles. Au terme de l’article 5 de l’Accord sur
l’organisation des activités internationales des composantes du mouvement de la
Croix Rouge et du Croissant Rouge , c’est la fédération qui exerce la fonction d
institution directrice en ce qui concerne les opérations internationales en cas de
catastrophe naturelle survenant en temps de paix , tandis que le comité
international de Croix Rouge(CICR) exercera la fonction d’institution directrice
dans la situation de conflit armé qui peuvent être concomitants de catastrophe
naturelle ,comme était le cas dans deux tragédies qui ont illustré l’efficacité et
l’ampleur des mesures prises par la Croix Rouge a la suite d’une catastrophe
naturelle .Il s’agit des tremblements de terre qui ont ravagé l’Afghanistan en
février 1998 et la Chine en janvier 1998 ou le Comite international de Croix
Rouge a fourni malgré le nombre de difficultés initiales , des secours
alimentaires et non alimentaires aux victimes de ces catastrophe naturelle dans
ces deux pays . Le Comité international de la Croix-Rouge, qui intervenait donc
en tant qu’institution directrice pour le Mouvement international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, a ainsi fourni des vivres, des couvertures, des
tentes, des bâches de plastique, des réchauds et du charbon. En raison du temps
particulièrement effroyable, la seule manière de faire parvenir rapidement et
efficacement les secours aux survivants étaient les largages ou l’acheminement
par hélicoptère. Malgré l’immensité de la tâche, tous les blessés victimes de ces
tremblements de terre avaient déjà bénéficié d’un traitement chirurgical
d’urgence, et même les villages les plus reculés avaient reçu des secours de
première nécessité. (23)

23

- Aya Henriette Carvallo-Diomandé, Op, Cit , p 107
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Conclusion :
Nous avons tenté tout au long de cette réflexion de donner naissance à un
nouveau droit qui s’impose avec force dans un monde caractérisé par le nombre
croissant de catastrophes naturelles. Nous avons noté l'absence d’une base
juridique internationale fiable pour imposer la protection aux victimes des
catastrophes naturelles, la souveraineté et l’exigence du consentement préalable
de l’Etat territorial sont les obstacles majeurs en droit international qui
empêchent de garantir un vrai droit à l’assistance humanitaire pour les victimes
des catastrophes naturelles.
Mais on a relevé des efforts entrepris par la société internationale en vue
d’assurer une meilleure protection pour les victimes lors des catastrophes
naturelles , ainsi l’ONU a consacré une part de ses délibérations et résolutions
qui affirment le principe de libre accès a ces victimes , et proposent
l’établissement de chemins humanitaires ou couloires d’urgence humanitaire
pour faciliter la mise en œuvre du principe de libre accès en cas de catastrophes
naturelles . Aussi l’action de la fédération internationale des Sociétés de la Croix
Rouge et du Croissant Rouge a renforcé et développé des mesures pratiques
pour secourir et garantir une aide humanitaire en cas de catastrophes naturelles.
Tout cela ouvre des perspectives pour la mise en place effective du droit à l'aide
humanitaire pour les victimes des catastrophes naturelles.
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12/01/2018
Thèse :
- Aya Henriette Carvallo-Diomandé, L’action humanitaire en cas de catastrophes :droit
applicable et limites , Pour l'obtention du grade de Docteur en Droit public. de L'Université
de Poitiers, Soutenue le 13 mai 2014.
Articles :
Adolphine Dibangui , Catastrophes naturelles et vulnérabilité des pays pauvres : le cas
d’Haïti , Revue Libre Afrique , Janvier 2018 ,pp 89-101 . Disponible au :
http://www.libreafrique.org/Dibangui_haiti_200109 .Consulté le 28/1/2018
- Adrian Hardcastle, Assistance humanitaire : pour un droit a l’accès aux victimes des
catastrophes naturelles ,Revue internationale de la Croix Rouge, No 823, 31/12/1998 , pp
03-21
- Jacques Forster, Les défis de l’action humanitaire, Analyses et positions | La Suisse et
l'action humanitaire, Annuaire Suisse de politique et de développement. No 18/1999 , pp 04 27.
- Michael Schloms , Le dilemme inévitable de l’action humanitaire , Revue Culture &
Conflits ,No 60, 2016, p 98
Colloques :
- Dietrich Schindler, Thème 5 : Le droit à l’assistance humanitaire : droit ou obligation
ou les deux ? , Colloque international sur le droit a l’assistance humanitaire, Maison de
L’UNESCO, Paris 25-27 janviers 1995.
- K .Beeckman & A. Miron., « Règles, lois et principes applicables aux actions
internationales en cas de
catastrophes : les récentes initiatives », dans « La responsabilité de protéger », Colloque de
Nanterre, Paris, Pedonne,2004 .
Rapport :
Rapport mondiale « la réduction des risques de catastrophes: un défi pour le
développement », Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Bureau
pour la prévention des crises et du relèvement, 2004
Résolution de l’ONU :
- A/RES/43/131, (8 décembre 1988 ) : Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes
naturelles et situations d’urgence du même ordre.
- A/RES/45/100,(14 décembre 1990) : Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes
naturelles et situations d’urgence du même ordre.
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En quête d’un droit à l’assistance humanitaire

en cas de catastrophe naturelle

- A/RES 46/182, (19 décembre 1991) : Renforcement de la coordination de l’aide
humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations Unies.

مالحظاث
.بالنسبت لقزاراث األمم المتحدة فهذه هي الطزيقت الصحيحت لتىثيقها في منهجيت القانىن الدولي
Pour le mot garantisse souligné en rouge (page 01) je parle d un seul traité donc ca reste au

singulier
( Page 07)Je voulais dire que la souveraineté a deux garanties fondamentales : le refus d’ingérence d’un coté et
l’indépendance politique d’un autre coté.
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المسؤولية القانونية الدولية للحرب الكيماوية في شمال المغرب
بين سنتي 1291 – 1291
The International Legal Responsibility of Using Chemical Weapons in the
)North of Morocco (1921-1927
محمد أمزيان
طالب باحث في سلك الدكتوراه
جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل
فاس  -المغرب
Amazian_master@hotmail.fr
ملخص
تعرضت منطقة مشاؿ ادلغرب خالؿ القرف ادلاضي بُت سنيت  1927 – 1921حلرب كيماوية من طرؼ القوى االستعمارية ،واستعملت ىذه
األخَتة سلتلف أنواع األسلحة الكيماوية احملظورة دوليا ويعترب خرقا سافرا للمواثيق الدولية ،خاصة ،اتفاقييت للسالـ  1907 - 1899اليت نصت على حظر
استخداـ القذائف اليت ربمل أي نوع من أنواع الغازات السامة ،وكذا معاىدة فرساي لسنة  1919وبروتوكوؿ جنيف لسنة  1925والقاضي حبظر اللجوء
إذل حرب الغازات واحلرب اجلرثومية ،وأف ىذا العدواف الكيماوي انعكس سلبا والزاؿ ينعكس على اإلنساف والبيئة بسبب االنتشار ادلفرط دلختلف األمراض
السرطانية.
كلمات مفتاحية :احلرب الكيماوية ،االتفاقيات الدولية ،ادلسؤولية الدولية.
Abstract
In twentieth century (1921-1927), the North of Morocco was bombed by colonial forcers,
using different types of the world prohibited Chemical Weapons. Such committed acts violated
largely the Hague International Law Conventions of 1899 and 1907 which prohibit the use of
missiles that carry toxic gases, as well as the Peace Treaty of Versailles signed on 1919 and the
Geneva Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other
Gases, adopted in 1925. Consequently, this chemical war had and still has negative effects on either
the environment or human health in the region because of the physical impacts of Cancer and
cancer-related diseases.
Keywords: the chemical warfare, International convention, the international responsibility.
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مقدمة
تعترب احلرب الكيماوية بشماؿ ادلغرب بُت سنيت  1927 – 1921من أىم احلروب الكيماوية يف تارؼلنا ادلعاصر ،من حيث
إدارهتا كما وكيفا من طرؼ القوى االستعمارية آنذاؾ ،وبتحايل تاـ على سلتلف أحكاـ ومقتضيات االتفاقيات الدولية خاصة اتفاقييت
للسالـ  1907-1899اليت نصتا على حظر استخداـ القذائف اليت ربمل أي نوع من أنواع الغازات السامة ،وكذا معاىدة فرساي
لسنة  ،1919حيث نصت بعض أحكامها على منع أدلانيا من إنتاج وتسويق وزبزين وتصدير واستَتاد األسلحة الكيماوية وما شاهبها
حسب الفصلُت  170و  171وكذا بروتوكوؿ جنيف لسنة  1925القاضي حبظر اللجوء إذل استعماؿ الغازات السامة واجلرثومية
أثناء احلرب ،وحرـ خالذلا سلتلف أنواع الغازات السامة وادلواد ادلشاهبة ذلا .ويف ىذا السياؽ ،صدرت عدة توصيات وقرارات من عصبة
األمم واجلمعية العامة لألمم ادلتحدة تؤكد فيها على منع استعماؿ األسلحة الكيماوية والغازات السامة أثناء النزاعات ادلسلحة .غَت أف
القوى االستعمارية وحلفائها ألقوا قنابل ذبريبية كيماوية زلاولة إلمخاد مقاومة مشاؿ ادلغرب.
أهمية الموضوع
يتجلى أعلية ىذا ادلوضوع يف كوف العدواف الكيماوي قد انعكس سلبا على احلياة العامة يف ادلنطقة ،1وأثر على اإلنساف والبيئة
بشكل عاـ ،لكوف األضرار دل تكن ظرفيا أو مؤقتا ،بل ازبذت طابعا مستمرا بسبب انتشار ادلفرط دلختلف األمراض السرطانية.
إشكالية البحث
لإلدلاـ والتوسع أكثر يف ىذا ادلقاؿ ،ؽلكن معاجلة اإلشكالية وىي على الشكل التارل :إذل أي حد ؽلكن اعتبار حرب مشاؿ
ادلغرب جرؽلة دولية يف إطار قواعد القانوف الدورل؟.
منهج البحث
ستتم معاجلة ىذه الدراسة من منظور تارؼلي ربليلي؛ أي باعتبار حرب الريف جزءا أساسيا من تاريخ ادلغرب ادلعاصر ،األمر
الذي يستدعي اخلوض يف الكشف عن احلقائق التارؼلية لتلك ادلرحلة ،مث دراستو من جانب قانوين ،الستخالص ادلبادئ العامة لقواعد
وأعراؼ احلرب ،انطالقا من النصوص القانونية لالتفاقيات الدولية ،وذلك قصد ربديد ادلسؤولية القانونية الدولية لألطراؼ ادلشاركة يف
احلرب.
ذلذه األسباب ،قسمت ىذه الدراسة إذل :
المحور األول /موقف القانوف الدورل من حرب مشاؿ ادلغرب بُت سنيت 1927-1921
المحور الثاني /التكييف القانوين للحرب الكيماوية يف مشاؿ ادلغرب

 -1مجموعة مف التصريحات لمسؤوليف كبار أنذاؾ تنصب حوؿ الخسائر البشرية والمادية جراء إستعماؿ القنابؿ الكيماوية ،حيث كتب الماريشاؿ ليوطي أف" :الطائرات
اإلسبانية أضرت بشكؿ كبير القرى المتمردة باستعماؿ غاز  Lacrymogèneوالغازات الخانقة ...وكثي ار مف األطفاؿ والنساء قصدوا طنجة لتمقي العالجات الضرورية".

حيث قاؿ مسؤوؿ بريطاني كاف قد زار منطقة الريؼ خالؿ يناير" : 1926عدد كبير مف الريفييف قتموا وعدد آخر قصد العالج ،معظميـ شبو عمي وجيازىـ التنفسي
مصاب".

 ماريا روسا ذي مادارياغا  : maria rosa de madariagaفي خندؽ الذئب ،معارؾ المغرب ،ترجمة :كنزة الغالي وتقديـ :عبد الغني أبو العزـ ،مؤسسة الغني لمنشر،الطبعة األولى  ،2010ص.300 .
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المحور األول /موقف القانون الدولي من الحرب الكيماوية في شمال المغرب بين سنتي 1291-1291
كانت احلروب قبل عهد عصبة األمم مقرونة بسيادة الدولية الداخلية يف إختيارىا ،لكن بعد تطور قواعد القانوف الدورل بدأت
رلموعة من االتفاقيات تراعي اجلوانب اإلنسانية واألخالقية يف العمليات القتالية ،خاصة إتفاقييت الىاي للسالـ لسنيت -1899
 1907ادلتعلقتُت بقوانُت احلرب وأعرافها 1.وتعد ىاتُت االتفاقيتُت النواة األساسية لفكرة اجلرؽلة الدولية ،باعتبارعلا أيضا مؤطرتُت
للعالقات الدولية ،وقد جرى الًتكيز على مقتضياهتما نظرا لطبيعتهما العرفية ،شلا جعل القواعد ادلنظمة للعمليات القتالية عرفية ذات
طابع عادلي ،وال ؽلكن للدولة التنصل من اإللتزاـ هبما حبجة غياب رابطة تعاقدية إزاءىا 2 ،حيث وردت رلموعة من االتفاقيات
والقرارات الدولية اليت ربظر استخداـ الغاز يف احلروب سواء قبل أو بعد احلرب الكيماوية يف مشاؿ ادلغرب.
الفقرة األولى :اتفاقيات حظر األسلحة الكيماوية قبل وأثناء حرب الريف بشمال المغرب
ذبدر اإلشارة إذل أف األعراؼ الدولية اليت ظهرت على شكل مواثيق واتفاقيات دولية ،كانت والزالت تؤكد على وجود ىذا
القانوف الذي ؽلثل اإلخالؿ ببنوده عدوانا على مصلحة اجلماعة الدولية ،ويهدد أمنها واستقرارىا ،األمر الذي يقتضي توقيع اجلزاء على
سلالفيو 3،ومن بُت ادلعاىدات والقرارات اليت تناولت ربرمي استعماؿ بعض األسلحة الكيماوية قبل وأثناء حرب مشاؿ ادلغرب:
 إتفاقية سًتاسبورغ لسنة  1674اليت سبت بُت فرنسا وأدلانيا ،يف زلتواىا" :ؽلنع أثناء احلروب استخداـ أي نوع من السموـ لتسميممصادر ادلياه والغذاء أو استخداـ األسلحة السامة"4؛
 إعالف سانت بطرسبورج  1868باعتباره أوؿ وثيقة دولية تقيد حرية الدوؿ يف استعماؿ السالح الذي ػلدث أضر ًار مفرطة يفجسم اإلنساف كاألسلحة احلارقة والغازات السامة5؛
 مؤسبر بروكسيل الذي انعقد يف ،1874/08/27وىو مؤسبر حبث قوانُت احلرب ،6ضمن ما اتفق عليو ىو عدـ استخداـ السموـواألسلحة السامة ،غَت أف ىذا االتفاؽ دل ينفذ من قبل ادلوقعُت؛
 مؤسبر الىاي األوؿ للسالـ  ،1899الذي انعقد بدعوة من روسيا ،وفيو تعهد ادلؤسبروف بعدـ استخداـ القذائف اليت ربمل أي نوعمن أنواع الغازات السامة ...وكذلك مؤسبر الىاي الثاين للسالـ  1907حيث جاء بعد عامُت من استعماؿ اإلصلليز للغازات اخلانقة
ضد الروس ،وقد وافق ادلؤسبروف على ما جاء من قرارات يف مؤسبر الىاي األوؿ وتعهدوا بتنفيذىا7؛

 -1المادة  22مف اتفاقية الىاي  " :1907ليس لممتحاربيف حؽ مطمؽ في اختيار وسائؿ إلحاؽ الضرر بالعدو".
 -2عبد القادر البقيرات ،العدالة الجنائية الدولية ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2005،ص.23 .

 -3محمد بو سمطاف ،مبادئ القانوف الدولي العاـ ،الجزء األوؿ ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1994 ،ص.75 .
 -4المندعي غالب العفيفي ،الحرب الكيماوية ،الطبعة األولى ،يناير  ،1991ص.26 .

 -5وتجدر اإلشارة الى أف إعالف سانت بطرسبورغ  1868أصدرتو الدوؿ األوروبية ،والذي نص عمى تحريـ إستعماؿ الرصاص المتفجر أو المقذوفات المتفجرة التي يقؿ
وزنيا عف  400غراـ .لممزيد أكثر راجع الرابط اإللكتروني لمجنة الدولية لمصميب األحمر .http://www.icrc.orga

 -7تجدر اإلشارة إلى أف مؤتمرات الىاي لمسالـ ( ،)1907 – 1899جاءت نتيجة امتداد ﺁثار "إعالف بروكسيؿ" المنعقد في  ،1874/08/27وتعني مقتضياتو

بالخصوص بتنظيـ أعراؼ وعادات الحرب البرية .غير أف مؤتمرات األوؿ لمسالـ لعاـ ( ) 1988أسفرت عف إتفاقيتي الحرب البرية والحرب البحرية ،تمخض عف توقيع
عدة إتفاقيات منيا :اإلتفاقية الثانية المتعمقة بقواعد وعادات الحرب التي ألحقت بيا الئحة الحرب البرية مستميمة مف "مشروع إعالف بروكسيؿ" ،واإلتفاقية الثالثة التي

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 93يونيو/حزيران - 9912المجمد – 99تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

749

َمحمد أمزيان

المسؤولية القانونية الدولية لمحرب الكيماوية في شمال المغرببين سنتي 1391 – 1391

 معاىدة فرساي  1919واليت نصت يف الفصل  170على مايلي" :ػلظر استَتاد األسلحة والذخَتة والعتاد احلريب من كافة األنواع،إذل أدل انيا منعا كليا ،ويسري نفس احلظر على صنع األسلحة والذخَتة والعتاد احلريب بلدلانيا ،مهما كانت نوعيتها ،وػلظر تصديرىا إذل
الدوؿ األجنبية" .أما الفصل  171فقد نص على أف ":إذا كاف إستعماؿ الغازات اخلانقة والسامة ،والغازات األخرى ،وما ؽلاثلها من
السوائل أو ادلواد ،إستعماال زلظورا ،فإف إنتاجها بلدلانيا ،أو إستَتادىا إليها ،شلنوع بشكل هنائي وقاطع"؛
 مؤسبر واشنطن  ،1922 – 1921الذي اتفق فيو الفرنسيوف والربيطانيوف واإليطاليوف واليابانيوف على عدـ إستخداـ الغازاتالسامة ،لكن الفرنسيوف أضعفوا الصفة القانونية لإلتفاقية بػامتناعهم على تنفيذه؛
 بروتوكوؿ جنيػﭪ  17يونيو ،1925والقاضي حبظر اللجوء إذل حرب الغازات ،واحلرب اجلرثومية 1،ويعد ىذا الربوتوكوؿ من أبرزالنصوص الذي حظر استعماؿ وتوظيف الغازات اخلانقة والسامة أو ادلماثلة والوسائل اجلرثومية خالؿ احلرب ،وربرمي ىذه األنواع من
األسلحة،

2

 -قرارات اجمللس ومجعية عصبة األمم الصادر بتاريخ  1938/05/14و .1938/08/30

3

إف ىذا التطور ادلطرد لإلتفاقيات الدولية حلظر استعماؿ الغازات السامة واألسلحة الكيماوية أثناء احلرب ،جاء نتيجة مظاىر
العنف والقتل واإلعدامات اجلماعية والتعذيب وادلعامالت الالإنسانية ،إزاء األسرى وقتل ادلدنيُت ،وكذا إستعماؿ األسلحة الكيماوية
والبيولوجية .ولتجنب إرتكاب ىذه اإلنتهاكات ،البد من اإلطلراط يف اتفاقييت الىاي  1899و ،1907وبروتوكوؿ جنيػﭪ لعاـ
 ،1925وإتفاقيات جنيػﭪ لعاـ 1949؛ حبكم أف ذلذه اإلتفاقيات نصوصا تلزـ األطراؼ ادلتعاقدة بعدـ اللجوء إذل تلك ادلمارسات
القتالية الوحشية.
جاءت بتعديالت لمبادئ إتفاقية جنيؼ المتعمقة بالجرحى ومرضى الحرب البرية لتالئـ حالة الحرب البحرية ،والى جانب ىذه اإلتفاقيات التي تـ ذكرىا ،فقد تـ إصدار
مجموعة مف التصريحات منيا * :حظر إلقاء المقذوفات مف البالونات؛

* حظر إستعماؿ المقذوفات التي تنشر الغازات الخانقة؛

* حظر إستعماؿ المقذوفات التي تنفجر داخؿ جسـ اإلنساف.

 -كما تضمنت أيضا المادة  : 23تحريـ إستخداـ السموـ واألسمحة السامة ،واستخداـ األسمحة والمقذوفات أو المواد التي مف شأنيا إحداث آالـ مفرطة.

أما مؤتمر الىاي الثاني لمسالـ ( )1907فبحث في حاالت الحرب البرية والبحرية ،نتج عف ىذه اإلتفاقية ثالثة عشر إتفاقية واعالف ،والتي تيـ النزاعات المسمحة سواء

في البر أو في البحر ،وحمت إتفاقية الرابعة ( )1907محؿ إتفاقية الىاي لعاـ ( .)1899لممزيد أكثر راجع محمد رضواف ،المبادئ العامة لمقانوف الدولي اإلنساني
والعدالة الدولية ،مطبعة افريقيا الشرؽ  ،2010ص.17 .

 -1تـ التوقيع عمى البروتوكوؿ حظر إستخداـ األسمحة الكيماوية ثالثوف دولة مجتمعة في جنيؼ  ، 1925الذي ينص عمى ما يمي " :انطالقا مف إدانة إجماع عمى ىذا

التحريـ ،والذي يشكؿ في نفس الوقت وثيقة تتمسؾ بيا المجتمع الدولي إلستخداـ الغازات المعدية أو السامة أو ما يماثميا مف المواد السائمة أو الصمبة أو إستخداـ أية

وسيمة مف وسائؿ إستعماؿ في الحروب ،وانطالقا مف ىذا المنع أو التحريـ إلستخداميا قد ورد في اإلتفاقيات والمعاىدات التي أقرتيا معظـ الدوؿ ورغبة في التوصؿ إلى

سائر الشعوب وتعتبر جزاء مف الحقوؽ الدولية ،يعمف الموقعوف عمى ىذه الوثيقة والمعتمدوف مف قبؿ حكوماتيـ مايمي :تقر األطراؼ الموقعة عمى ىذه الوثيقة بتحريـ ىذه
األسمحة وتعمف موافقتيا عمى أف يشمؿ ىذا الحظر وسائؿ الحرب البكترولوجية وتعتبر نفسيا ممزمة ...عمى الدوؿ الراغبة في إقرار ىذه الوثيقة إعالـ الحكومة

الفرنسية "...لممزيد أكثر راجع الدكتور المندعي غالب العفيفي ،الحرب الكيماوية ،الطبعة األولى ،يناير  ،1991ص.27 .

 -2يتميز بروتوكوؿ جنيػﭪ  1925بإشارتو إلى تحريـ الطرؽ والوسائؿ السامة أو الخانقة التي يمكف المجوء الى إستعماليا في العمميات القتالية سواء بواسطة المتفجرات
والمقذوفات ،أو المتفجرات الجوية والبرية والبحرية ،وكؿ الوسائؿ التي تؤدي إلى اإلختناؽ والتسمـ ،ونشر الدخاف أو السحب السامة ،والميزة الثانية توجيو إرادة كافة الدوؿ

بعدما كاف التحريـ ليذا السالح مقتصرﴽ عمى معاىدة فرساي  1919في مادتيا  171عف منع واستيراد الغازات الخانقة والسامة وكؿ السوائؿ والمواد المماثمة .لممزيد أكثر
راجع محمد رضواف ،المبادئ العامة لمقانوف الدولي اإلنساني والعدالة الدولية ،مطبعة افريقيا الشرؽ  ،2010ص 42 .و .43

 -3جاء في قرار  30شتنبر  1938تحت بند "حماية السكاف المدنييف مف القصؼ الجوي في حالة الحرب" و يؤكد مف جديد " ...إستخداـ الوسائؿ الكيماوية أو
الجرثومية خالؿ الحرب يعد مناقضا لمقانوف الدولي "...لممزيد أكثر راجع نفس المرجع أعاله ،ص.43 .
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ىكذا ،صلد قانوف الىاي لسنة  1907أوؿ من أشار إذل ادلسؤولية ادلدنية يف حالة إنتهاؾ دلقتضياتو وقواعده ،فحسب ادلادة
الثالثة من اإلتفاقية ،يتعُت على الدولة دفع تعويض عن الضرر أو الفعل غَت ادلشروع دوليا الذي تسبب فيو 1.لذلك ،ؽلكن إعتبار
األطراؼ اليت شاركت يف حرب مشاؿ ادلغرب مسؤولة عن األفعاؿ غَت ادلشروعة دوليا ،واليت ارتكبوىا جراء خرقهم دلعظم مقتضيات
اتفاقية الىاي .1907
قد شهد القانوف اجلنائي الدورل بعد هناية احلرب العادلية األوذل ،عدة تطورات ،مشلت ىي األخرى موضوع ادلسؤولية اجلنائية
الدولية واليت توجت باتفاقية فرساي لسنة  ،1919حيث تضمنت ىذه األخَتة مقتضيات صارمة بشلف سلالفة قواعد وأعرؼ احلرب
وتقييد اللجوء إليو ،واليت شكلت ىي أيضا ربوال مهما فيما يتصل بادلوقف من حق الدولة ادلطلق يف إعالف احلرب ،ومن ىذا القبيل،
تضمنت مقتضيات سبنع أدلانيا صنع وإستَتاد الغازات السامة و اخلانقة أو ادلواد ادلشاهبة ذلا ،وكل السوائل و ادلواد ادلماثلة.
شلا سبق يتضح؛ أف ربرمي األسلحة الكيماوية ال يتوقف على إستعماذلا أثناء احلرب فقط ،وإظلا يسري ىذا التحرمي حىت يف
حالة السلم ،أي أثناء ربويلها و تصديرىا واستَتادىا من أية جهة كانت .من ىنا يتبُت أف أدلانيا دل ربًتـ ادلقتضيات الواردة يف إتفاقية
فرساي وخاصة ادلادتُت  170و  ،171حيث قامت بتخزين وتصدير ادلواد اخلاصة ادلكونة لألسلحة البيولوجية اليت مشلها احلظر إذل
إسبانيا ،خاصة ضلو مدينة مليلية احملتلة يف فًتة احلرب ادلمتدة بُت  ،1927-1921وذلك من أجل دعم اجلي
هنج إسًتاتيجية "شتولسبورغ التلويثية" لشماؿ ادلغرب للقضاء على ادلقاومة.

اإلسباين يف إطار

2

يعد بروتوكوؿ جنيف أيضا ادلوقعة يف  7يونيو 1925من أىم البنود اليت شددت على منع إستعماؿ الغازات السامة واخلانقة
أو ادلماثلة والوسائل اجلرثومية خالؿ احلرب 3،جاء ىذا الربوتوكوؿ خالؿ حرب الريف ،واليت لعبت فيها فرنسا دورﴽ زلوريػﴼ يف إصلاح
مؤسبر جنيف ،إال أف األوضاع سارت يف اذباه معاكس ،حيث تعرضت ادلنطقة لوابل من الغازات السامة دبختلف أنواعها من قبل
إسبانيا وفرنسا رغم توقيعهما على معاىدة ربرمي األسلحة الكيماوية 4.ودل يتوقف توقيع معاىدات حظر األسلحة الكيماوية يف تلك
الفًتة فقط ،وإظلا امتدت حىت بعد احلرب.

 -1ستانيسالؼ نيميؾ :عرض موجز لمقانوف الدولي اإلنساني .المجمة الدولية لمصميب األحمر -يوليوز غشت  .1984ص .42 ،وأورده محمد رضواف ،المبادئ العامة
لمقانوف الدولي اإلنساني والعدالة الدولية ،مطبعة افريقيا الشرؽ  ،2010ص.162 .

" Hugo Stoltzenberg -2شتولسنبورغ" :ىو صيدالني وعالـ كيميائي ألماني المرتبط بجيات مف الحكومة األلمانية مكمفة باألسمحة الكيميائية السرية في أوائؿ

عشرينيات مف القرف الماضي ،حيث شغؿ منصب رئيس طاقـ الحرب الكيماوية بألمانيا ،و حصؿ في وقت الحؽ عمى الجنسية اإلسبانية .وساىـ في تأسيس الشركة
الوطنية لممنتوجات الكيماوية " "Fabrica Nacional de Productos Químicosبمدينة " "La Marañosaبالقرب مف مدريد بموجب اتفاقية بيف ستولتسنبورغ

واسبانيا يوـ  10يونيو  .1922لممزيد أكثر يراجع رودبيرت ورولؼ دبيتر مولر :حرب الغازات السامة بالمغرب ،عبد الكريـ الخطابي في مواجية السالح الكيميائي،
ترجمة عبد العالي األمراني ،منشورات فيدباؾ ،الطبعة األولى :الرباط  ،1996ص.64 .

 -3راجع محمد عزيز شكري ،تاريخ القانوف الدولي اإلنساني و ط بيعتو ،دراسات في القانوف الدولي اإلنساني ،دار المستقبؿ العربي ،الطبعة األولى ،2000 ،ص.36 ،

 -4حيث سجؿ التاريخ العسكري الحديث يقوؿ الدكتور عمى اإلدريسي « :بأف فرنسا واسبانيا الموقعتيف عمى معاىدة تحريـ إستعماؿ الغازات السامة في الحروب ،أصبحتا
أوؿ دولتيف في ا لعالـ تدشناف الحرب بالغازات الكيميائية عف طريؽ الجو بالطائرات ،وبشكؿ ممنيج يرمي إلى تمويث المنطقة تمويثػﴼ شامال بالغازات ،خاصة وأف
المختصيف في آثار الغازات وتأثيرىا ،أقنعوا القيادات اإلسبانية أوال ثـ القيادات الفرنسية ثانيػﴼ بأف منطقة الريؼ ذات التضاريس الوعرة ،ىي أكثر مالئمة إلستراتيجية
التمويث ،ألف مفعوؿ الغازات السامة بالوىاد والودياف يدوـ مدة أطوؿ مف تمؾ التي يستغرقيا بقاءه باألرض المنبسطة التي تبعدىا الرياح عنيا بسرعة» ،لممزيد اكثر راجع،

عمي االدريسي :عبد الكريـ الخطابي ،التاريخ المحاصر ،منشورات جريدة تفراز ،الطبعة األولى سنة 2007ـ ،مطبعة دار النجاح الجديدة بالدار البيضاء ،ص– 87 .
.86
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الفقرة الثانية :إتفاقيات حظر األسلحة الكيماوية بعد حرب الريف بشمال المغرب
إف احلديث عن اإلتفاقيات الدولية حلظر الغازات السامة واألسلحة الكيماوية قبل وأثناء حرب الريف كاف أمرﴽ ضروريػﴼ،
إلبراز األعلية القانونية للحروب الكيماوية ،قصد زبفيف من ويالت احلرب ومحاية للمدنيُت 1،حيث توجت بػاتفاقيات عدة كانت
جل مصادرىا إتفاقيات الىاي للسالـ  ،1907 – 1899وبروتوكوؿ جنيف  .1925وذلذا مت إصدار رلموعة من التوصيات
والقرارات ،تؤكد على ضرورة إحًتاـ قانوف احلرب – القانوف الدورل اإلنساين -واليت ؽلكن حصرىا فيما يلي:
 إتفاقيات جنيف األربع لعاـ  2،1949وبرتوكولُت ادلكملُت ذلا لعاـ  ،1977وأىم ماجاء بو الربوتوكوالف ىو إعتبار حروب التحريرالوطٍت حروبػﴼ دولية وليست داخلية كما كانت تدعي الدوؿ اإلستعمارية ،ونصا على عدد مهم من ادلقتضيات القانونية ادلتعلقة بتسيَت
العمليات احلربية وادلعروفة يف قانوف الىاي ،وبعض ادلبادئ اليت هتدؼ إذل تقييد حرية الدوؿ يف إختيار وسائل وطرؽ اإليذاء؛
 معاىدة حظر إنتاج وزبزين واستعماؿ األسلحة البيولوجية والسامة لعاـ 1971؛ إتفاقية األمم ادلتحدة لألسلحة التقليدية لعاـ  1980وبرتوكوالهتا األربعة ،وخاصة الربوتوكوؿ الثالث حوؿ حظر وتقييد إستعماؿاألسلحة احلارقة 1980؛
 توصية اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقم  1972/2932ورقم 1974/3255؛ ومن بُت التوصيات األخرى ادلهمة اليت ربظر إستخداـ األسلحة اخلانقة والسامة والغازات ادلشاهبة؛ توصية اجلمعية رقم ،1969/2603وتوصية رقم 1974/3318؛ ومؤسبر باريس لعاـ 1989؛
 توصية اجلمعية العامة رقم  2454/1969حلظر استعماؿ األسلحة البيولوجية أو اجلرثومية؛ اإلتفاقية الدولية حوؿ حظر إجراء دراسات وإنتاج وزبزين ونقل واستعماؿ األسلحة البيولوجية وتدمَتىا لعاـ 1972؛ القرار رقم  780ادلؤرخ يف  1992/10/06ازبذ رللس األمن خطوتو األوذل لفرض إحًتاـ القانوف الدورل اإلنساين ،حيث طلبفيو من األمُت العاـ لألمم ادلتحدة تلسيس جلنة غَت متحيزة من اخلرباء لفحص و ربليل ادلعلومات ادلثبة يف قراره رقم  771ادلؤرخ يف
 1992/07/13والذي أعرب فيو عن بالغ قلقو عن التقارير ادلتواصلة لإلنتشار الواسع إلنتهاكات القانوف الدورل اإلنساين السيما
يف البوسنة و اذلرسك.
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كل ىذه اإلتفاقيات والتوصيات ،ترتكز أساسػﴼ على نظاـ محاية األشخاص وشلتلكاهتم وبيئتهم الطبيعية ،فإذا كانت األحكاـ
السابقة ادلتعلقة بتحديد أو حظر بعض األسلحة أو وسائل القتاؿ تقوـ على فكرة إلتزاـ حدود الضرورة العسكرية دوف اللجوء اذل
أعماؿ مفرطة وعلجية ،فإف نظاـ احلماية يف القانوف الدورل ادلطبق يف النزاعات ادلسلحة يقوـ أساسػﴼ على األحكاـ اإلنسانية ومحاية
األفراد واجملموعات وسبكينهم بالتمتع باحلقوؽ األساسية؛ كاحلق يف احلياة والسالمة البدنية ...وتظل احلماية شرطﴼ أساسيػﴼ ومبدأ
1

- Mohamed Bedjaoui : La guerre aujourd’hui, défi Humanitaire. Collection mondes en devenir. Genève 1986.p,47

 -2وتجدر اإلشارة أف اتفاقيات جنيؼ األربع تطبؽ مبدئيا في الن زاعات المسمحة الدولية ،مع وجود مادة الثالثة مشتركة بيف اإلتفاقيات األربع تطبؽ في النزاعات المسمحة
الداخمية.

 -3األمـ المتحدة  ،الوثائؽ الرسمية لمجمس األمف ،السنة السابعة و األربعوف ،ممحؽ شير أكتوبر و نوفمبر ،الوثيقة (.)S/24657
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رئيسيػﴼ من مبادئ القانوف الدورل العاـ ،سواء يف حالة السلم أو احلرب ،والذي يعرؼ بشرط مارتنز 1.وحيث الدولة مسؤولة عن
أعماذلا وأعماؿ من ؽلثلها من السلطات اإلدارية والعسكرية يف حاؿ إنتهاؾ القانوف الدورل بػارتكاب إحدى ادلخالفات اليت تتعارض
مع حقوؽ اإلنساف األساسية ،سواء الفردية منها أو اجلماعية ،كاإلبادة وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وجرؽلة العدواف...
المحور الثاني :التكييف القانوني للحرب الكيماوية في شمال المغرب
ال ؼللو أي نظاـ قانوين ،سواء تعلق األمر بالقواعد العامة للقانوف الدورل أو بالنصوص التعاقدية بُت الدوؿ ،من مبدأ
ادلسؤولية ،ويكتسي ىذا ادلبدأ يف القوانُت الوطنية الداخلية للدولة أو القوانُت الدولية أعلية ،إذ ال ؽلكن تصور التشريع بدوف ادلسؤولية
القانونية ادلًتتبة على عدـ تنفيذه من قبل األطراؼ ادلعنية.
الفقرة األولى :األطراؼ المسؤولة عن الحرب الكيماوية في شمال المغرب
تعترب إسبانيا فاعلة وطرؼ أساسي يف استعماؿ األسلحة الكيماوية احملظورة دوليا ،وزلاولة منها شل قدرات ادلقاومة بعد معركة
أنواؿ  17يوليوز  ،1921وإعادة اإلعتبار للمملكة اإلسبانية أنداؾ يف تنفيذ سياستها التوسعية وضماف تواجدىا يف مشاؿ ادلغرب،
وذلك باستعماؿ ادلفرط للقوة وبشكل شلنهج ،دوف رد اإلعتبار للمتطلبات اإلنسانية ،وبدأت يف تنفيذ سلططها بشن حربػﴼ شاملة برﴽ
وحبرﴽ وجوﴽ ،دوف سبييز بُت ادلقاتلُت وادلدنيُت مع استعماؿ األسلحة احملظورة دوليا ،وكانت فكرة استخداـ الغازات السامة يف ادلنطقة
كسالح قادر على القضاء على العدو بفعالية وسرعة ،حيث اىتم ادللك الفونصو الثالث عشر اإلسباين بتجهيز اجلي
احلربية احلديثة جدا.

بالوسائل

2

بعدئذ ،أصبحت صفقات "شتولنسبورغ" كافية حلصوؿ إسبانيا على األسلحة الكيماوية والغازات اخلانقة ،ومت تشييد رلموعة
من ادلصانع يف إسبانيا ،3ومصنع يف مليلية .وبػاعتبار إسبانيا فاعل رئيسي يف حرب الريف ،سجل ألوؿ مرة يف التاريخ استخداـ
األسلحة الكيماوية عن طريق قذفها من اجلو من طرؼ القوات اإلسبانية ،شلا جعلت ادلنطقة مسرحا للتجارب دبختلف ادلنتجات
احلربية اجلديدة دبا يف ذلك الغازات السامة.

4

لعبت فرنسا أيضا ،دورﴽ مهمػﴼ يف التصدي لزحف ادلقاومة بعد معركة أنواؿ .حيث قامت بتعزيز القوات اإلسبانية باألسلحة
فمكنتها حينئذ من احلصوؿ على ادلواد الكيماوية اليت استعملتها إسبانيا بكثافة؛ بقصفها للمدنيُت العزؿ وبصمت تاـ من القوى
 -1ينسب ىذا الشرط إلى مارتينز ،وىو ديبموماسي وقانوني روسي برز خالؿ صياغة أحكاـ إتفاقيات الىاي ،واتفاقيات جنيؼ األربع والبروتوكوالف اإلضافياف ليما،
ومحتوى ىذا الشرط أف المقاتميف والمدنييف تحت حماية وسمطات مبادئ القانوف الدولي كما استقر بيا العرؼ والمبادئ اإلنسانية ،وما يميو الضمير العاـ .لممزيد أكثر

راجع:

-Voir, theodor meron: la protection de la personne humaine dans le cadre du droit relatif aux droits de l’homme et du droit

humanitaire. Bulletin des droits de lhomme 91/1. Nations unies, New york 1992, p, 40

 -2كما أورده أحمد الحمداوي :اإلنعكاسات النفسية واإلجرامية لمسالح الكيميائي عمى سكاف الريؼ أعماؿ الندوة الدولية حوؿ :إستعماؿ الغازات السامة ،حرب الريؼ
نموذجا ،الناظور  24فبراير ،2004ص. 243 ،

 -3إتفقا المبعوثيف اإلسبانييف واأللمانييف في مؤامرتيما بتشييد مصنع لممواد الكيماوية في ساف مارتيف دي الفيغا  ( martin de lavega sanالجنوب الشرقي لمدريد(،
وأماـ ضعؼ اإلنتاج تـ اإلتصاؿ بمجموعة "شتولسنبورغ  "Stolzenbergاأللمانية ،لممزيد أكثر أنظر خواف باندو :ا لتاريخ السري لحرب الريؼ ،ترجمة :سناء الشعيري،
سمسمة ضفاؼ ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى سنة 2008ـ ،ص.321.

 -4سعيد محمد عبد الكريـ الخطابي ،أعماؿ الندوة الدولية حوؿ :إستعماؿ الغازات السامة ،حرب الريؼ نموذجا ،الناظور  24فبراير  ،2004بإشراؼ ميموف شرقي ،رشيد
رخا ،أحمد الحمداوي ،الناشر :ايديسيوف امازيغ ،طبعة  ،2005ص.19 ،
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اإلستعمارية ،اليت شاركت يف احلرب مع اسبانيا .وقد ذبلت ىذه ادلشاركة باستدعاء فرنسا قائدىا العسكري "مارشال فيليب بيتان"
الذي دفع بتعزيزات عسكرية من باريس دعما إلسبانيا يف جرائمها ضد ادلنطقة.1
يف ىذا الصدد ،إقتنت إسبانيا من فرنسا ثالثة أنواع من األسلحة احملظورة دوليا وىي:
 غاز كلوروبيكرين :ذو مفعوؿ مسيل للدموع وخانق ،مصنف ضمن الغازات ادلسممة للرئة ،الذي يؤدي ادلدى البعيد إذل ادلوت؛ غاز الكلوريد :ىو خفيف جدﴽ وسريع التبخر ،فهو غاز الفوسجُت ،لو آثار سامة ىائلة ػلرؽ الرئتُت كل من إستنشقو يف أمدمخس أو ست ساعات ،فهو يتالشى بسرعة؛

2

 غاز :Xىو غاز من النوع الرىيب واجملهوؿ االسم ،بفعل آثاره ،ويتسم أيضا خبطورة ربضَته حىت بالنسبة للعماؿ.3ذلذا ،تبقى فرنسا طرفا أساسيا مع إسبانيا ومسؤولة عن جرائم احلرب اليت ارتكبت يف ادلنطقة (مرحلة ما بُت -1921
 )1927بشنهم ىجمات كيماوية سللفة ضحايا يف صفوؼ ادلدنيُت ،وجبانبهم فاعلُت ثانويُت ﺁخرين علا أدلانيا وبريطانيا.
منذ سنة  ،1918أحلﱠ ادللك اإلسباين "الفونصو الثالث عشر" على ضرورة احلصوؿ على األسلحة الكيماوية ،نظرا إلعجابو
بتقنيات أدلانيا يف صناعتها ،ورغبتو يف التعرؼ على نتائج التجارب الغازية اليت زاد تلثَتىا بعد معركة أنواؿ  ،1921وتفاديا للقرارات
اخلاصة بنزع األسلحة الكيماوية اليت أملتها معاىدة فرساي ،1919كلفت شركة "شتولسنبورغ" بإعادة إستغالؿ الغازات السامة
وربويلها وذلك بإقًتاح من الربوفيسور ''فريتس ىابَت''.4
وفرت أدلانيا إلسبانيا كميات مهمة من "اللوست" و"الفوسجُت" و"الكالرؾ" من مدينة "برولوه" األدلانية ومنها إذل اخلارج،
ومت تشييد معمل "اللوست" يف سنة  1923دبدينة مليلية ويف مناطق إسبانية أخرى لتقوية السالح اجلوي ،مثل شركة(،)LKW
وشركة (دورنيي ويونكرس) ادلختصة يف صنع الطائرات البحرية من نوع "ﭬ ػاﻝ" ،ذات اإلستعماؿ البحري ،فهذه الطائرات ترسو
بقاعدة "مارتشيكا"  MAR CHICAاحملادية دلدينة مليلية احملتلة ،وقامت بغارات استعملت من خالذلا القنابل الكيماوية.5

 -1حسب ما جاء في "النشرة الحربية األسبوعية" لمرابع مف يوليوز  1925ما يمي..." :فمتحقيؽ سالـ سريع وبأقؿ وسائؿ ،وبأقؿ عدد مف الضحايا يجب عمى فرنسا أف

تستعد ىي األخرى لعممية تستعمؿ فييا الغاز]الساـ[ عمى نطاؽ واسع كػﺁخر ورقة يمكف أف تمعبيا ،إذ لـ تتمكف مف حسـ الصراع بوسائؿ أخرى "...لممزيد أكثر يراجع

رودبيرت كونز و رولؼ ديير مولر :حرب الغازات السامة بالمغرب :عبد الكريـ الخطابي في مواجية السالح الكيميائي ،ترجمة عبد العالي االمراني ،منشورات فيدباؾ،

الطبعة األولى :الرباط  ،1996ص.18 ،

" -2الفوسجيف" ىو غاز ساـ ذو تشكيم ة مميتة ،فتأثيره جد خطير ،يستيدؼ باألساس الغشاءات المخاطية لمخاليا التنفسية فتدمرىا ،ويحدث إختناقات حادة تسبب الموت،
ويسبب أعراض أخرى ،كظيور قروح خطيرة عمى الجمد ،أو التسبب في العمى الجزئي أو الكمي .لممزيد أكثر يراجع خواف باندو :التاريخ السري لحرب الريؼ ،ترجمة:

سناء الشعيري ،سمسمة ضفاؼ ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى سنة 2008ـ ،ص.320 ،

 -3ماريا روسا ذي مادارياكا :محمد بف عبد الكريـ الخطابي والكفاح مف أجؿ اإلستقالؿ ،ترجمة ،محمد أونيا ،عبد المجيد عزوزي ،عبد اهلل الرايس ،منشورات تيفراز
 ،10الطبعة األولى  ،2013مطبعة النجاح الجديدة ،ص.245 .

 -4البروفيسور ''فريتس ىابير''ىو المستشار الخاص ،حاصؿ عمى جائزة نوبؿ ،والممقب بػ ػ ػ "أب حرب الغازات السامة" ،واعتبار شتولسنبورغ الساعد األيمف لػ"ىابير"
الذي كاف إسمو ضمف قائمة مجرمي الحرب في فترة معينة مف الحرب العالمية األولى .لممزيد أكثر راجع رودبيرت كونز و رولؼ ديير مولر :حرب الغازات السامة

بالمغرب :عبد الكريـ الخط ابي في مواجية السالح الكيميائي ،ترجمة عبد العالي األمراني ،منشورات فيدباؾ ،الطبعة االولى ،الرباط  ،1996ص.59 ،

 -5نفس المرجع أعاله ،ص.67 ،
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يعترب دور أدلانيا شليزﴽ عن باقي الدوؿ ،لكوهنا طرفػﴼ رئيسيػﴼ وأساسيػﴼ يف حصوؿ إسبانيا على ما يلزمها من أسلحة كيماوية مع
احلفاظ على السرية التامة ،ودل يقتصر التعاوف على رلاؿ صنع الغازات الكيميائية والعتاد احلريب فقط ،بل ذباوزىا إذل ذبنيد بعض
األدلانيُت يف قوات اللفيف األجنيب اإلسباين.1
دل تكن بريطانيا دبنلى عن احلرب الكيماوية بالريف ،فادلقاومة الريفية شكلت آنذاؾ خطرﴽ على مصاحل بريطانيا اليت كانت ذلا
نفوذ يف الشرؽ األوسط 2،فليس من مصلحة بريطانيا أف تنهزـ إسبانيا يف ادلغرب وانسحاهبا بشكل هنائي وترؾ اجملاؿ لفرنسا ،فادلصاحل
السرية الربيطانية اكتشفوا الصفقات اليت سبت بُت إسبانيا وأدلانيا ،غَت أهنا دائمػﴼ تسعى للحفاظ على توازف القوى 3،علما أف بريطانيا
دل تكتفي بػإلتزاـ الصمت ،بل ساعلت يف تدعيم تواجد إسباف بشماؿ ادلغرب عسكريػﴼ ،إذ تدخلت حلل مشكل يتعلق أساسػﴼ
بصناعة القنابل ،حيث مت تزويد إسبانيا بػ "مشعال" إصلليزي الصنع حساس للغاية ،ويف  26يونيو  1923مت إستعراض ]للمنجزات
العسكري [ بلرطلويس ،حيث مت التعريف بػ "مشعل اللغم اإلصلليزي" ،وذبريب قنبلتُت معبلتُت بغاز الكلوربكرين.4
كانت احلكومة الربيطانية على تواطئ تاـ مع إسبانيا وفرنسا من أجل حسم ادلعركة بكل الوسائل ،رغم الرسائل واإلحتجاجات
اليت كانت ترد على القنصلية الربيطانية حوؿ إستعماؿ إسبانيا وفرنسا للغازات السامة 5،إال أهنا دل ربرؾ ساكنػﴽ ،ودل تصدر أي بياف
تنديدي أو إستنكاري ،بػاعتبارىا مشاركة وموقعة على معاىدة فرساي  ،1919وأيضا على بروتوكوؿ جنيف  ،1925والذي جاء
فيو ،أف ادلوقعُت« :يعتربوف أف ا ستعماؿ الغازات اخلانقة أو السامة وكل ما شاهبهما من مواد سائلة أو معدات يف احلرب أمر يدينو
الرأي العاـ يف العادل ادلتمدف».

6

الفقرة الثانية :المسؤولية القضائية الدولية للحرب الكيماوية في المنطقة
أماـ ثبوت استخداـ األسلحة الكيماوية واذليدروجينية (الغازات السامة) احملرمة دوليا يف حرب الريف من طرؼ القوى
األساسية -إسبانيا وفرنسا -دبشاركة ومساعلة -أدلانيا وبريطانيا -على شعب مسادل وضد إقليم تابع لدولة ذات سيادة ،الشيء الذي
يًتتب عنو ادلسؤولية الدولية اجلنائية منها وادلدنية لكل األطراؼ عن عدواهنم الكيماوي ،7والذي ربقق صوره عندما مت تسخَت
 -1عبد العزيز باقية ،قراءة في كتاب "حرب الغازات السامة بالمغرب" عبد الكريـ الخطابي في مواجية السالح الكيميائي" ،أمؿ ،ع  ،1997، 12ص.176 ،
 -2عبد الحؽ ىاروشي ،الواليات المتحدة في مواجية جميورية الريؼ"،الخطابي وجميورية الريؼ" ،دوف ذكر إسـ المطبعة وتاريخيا ،ص.357 ،

 -3ىو ماعبر عميو الوزير الدائـ لمخارجية البريطانيا "السيراوتسف تشمبرليف" في نيساف  ..." :1926لسنا عمى إستعداد أف نرى الشاطئ المتوسطي لممغرب ،وخصوصا
الضفة الجنوبية لمضيؽ جبؿ طارؽ بيف أيدي قوة عظمى( ،)...واذا ما أدت النجاحات الريفية إلى طرد اإلسباف مف منطقة الريؼ المغربية ،مف ذلؾ سيؤدي إلى بروز
وضع محير( ،)...وأخيرا ،نحف لسنا عمى استعداد لرؤية الفرنسييف أو اإليطاليي ف يستقروف بيف سبتة ومميمية "...لممزيد أكثر يراجع عبد الحؽ ىاروشي ،نفس المرجع

أعاله ،ص.354 ،

 -4نفس المرجع أعاله ،ص.87 .

 -5تجدر اإلشارة أيضا إلى أف أوؿ خبر أورده القنصؿ العاـ البريطاني في طنجة 20 ،دجنبر  ،1924أرشيؼ و ازرة الخارجية البريطانيا  10585/317و  19أبريؿ
 . 11077/391 ،1925حوؿ القصؼ بالغازات السامة ،أنظر كذلؾ تقرير الماريشاؿ ليوطي ( )lyauteyورئيس المجمس ،الوزير الفرنسي لمشؤوف الخارجية 14 ،فبراير
 ،1925أرشيؼ فانساف ) ،) vincennesالمغرب اإلسباني  .133 ،H3أورده خواف باندو :التاريخ السري لحرب الريؼ ،ترجمة :سناء الشعيري ،سمسمة ضفاؼ ،مطبعة
النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى سنة 2008ـ ،ص.300 ،

 -6الموقع االلكتروني لمجنة الدولية لمصميب األحمر .www.icrc.org ،وأورده أيضا الدكتور محمد ياسيف اليبطي ،مساىمة في دراسة تاريخ المقاومة المغربية
لإلستعمار اإلسباني "مقاومة مدينة شفشاوف نموذجا" ،الناشر :المندوبية السامية لقدماء المقاوميف وأعضاء جيش التحرير ،الطبعة األولى ،ص.118 ،

 -7أوؿ معاىدة ميدت إلى تقرير المسؤولية الجنائية عمى رؤساء الدوؿ معاىدة فيينا سنة  ، 1815فقد ورد فييا أف نابميوف بونابرت وضع نفسو خارج العالقات اإلجتماعية
اإلجتماعية والمدنية كعدو لإلنسانية ،إذ انتيؾ سالـ العالـ وعرض نفسو لممسؤولية العقابية العمنية .ومف ثـ تعتبر اتفاقيات الىاي  1907 – 1899قد وضعت المبنة
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واستخداـ األسلحة احملظورة دوليػﴼ ،كاألسلحة الكيماوية واجلرثومية أو يف اإلعتداء أو الغزو من قبل القوات ادلسلحة التابعة للدولة
ادلعتدية أو الغازية ،ومن خاللو تعترب احلرب العدوانية جرؽلة دولية حسب بروتوكوؿ جنيػ ػػف  .1924وكما نص عليو عهد عصبة األمم
سنة  ،1919واإلتفاقيات الالحقة اخلاصة دبنع احلروب كإتفاقية لوكارنو ،1925وميثاؽ باريس (1928برياف كيلوج) ،1وميثاؽ
األمم ادلتحدة  ،1945فإف قياـ حبرب عدوانية من أية دولة اشًتكت يف إحدى ىذه اإلتفاقيات أو إنضمت إليها إنضماما الحقا
يعترب إخالال بإلتزاـ تعاقدي.2
عرفت مرحلة حرب الريف ،إستعماال مفرطا للقوة والغازات السامة والقنابل الكيماوية احملظورة ،ويعد عمال غَت مشروع يف
القانوف الدورل ،حيث ترتب عليو أضرارا مادية ومعنوية للدولة ادلغربية ولرعاياىا .فثبوت ادلسؤولية الدولية يفرض على عاتق األطراؼ
ادلخالفة لقواعد القانوف الدورل بالتعويض 3،ويقصد بالتعويض عامة جرب الضرر الناشئة عن ارتكاب فعل أو أفعاؿ سلالفة لقواعد
القانوف الدورل ،ىدفو إزالة األضرار.
من أىم اآلثار اليت تًتتب عن ثبوت ادلسؤولية الدولية على الدولة ىي دفع التعويض ادلناسب للمتضررين ،ويتمثل التعويض يف
القانوف الدورل العاـ يف إعادة احلاؿ إذل ما كاف عليو قبل وقوع الضرر أو تقدمي ترضية مناسبة يرضاه الطرؼ ادلتضرر أو تعويض عيٍت أو
نقدي .4إف جرائم اليت شهدهتا منطقة مشاؿ ادلغرب يصعب تقييم اخلسائر بشكل مادي لتحديد أرقاـ ثابتة حوؿ اخلسائر البشرية،
فمهما بلغ التقييم من الكماؿ ،فإنو ال ؽلكن إحاطة حرب الريف بكل جوانبها ،لكوف احلرب وقعت يف بداية العشرينات من القرف
ادلاضي ،فإعادة احلاؿ إذل ما كاف عليو قبل وقوع العدواف الكيماوي على ادلنطقة أمر صعب جدﴽ بسبب تفشي األمراض السرطانية
اليت تنتقل وراثيا وجينيا عرب تواتر األجياؿ ،ومن البيئة إذل اإلنساف بشكل الفت وسليف.
غَت أف ما يالحظ يف نصوص ىذه اإلتفاقيات الدولية وغَتىا ،ىو خلوىا من تعريف اجلرؽلة الدولية ،تاركة يف ذلك اجملاؿ
لإلجتهادات الفقهية ،ورغم إختالفهم يف ربديد مفهوـ اجلرؽلة ،فإف ادلسؤولية اإلجرامية واجلنائية يف حرب الريف تتجلى من خالؿ
العدواف الكيماوي الذي اقًتفتو إسبانيا وفرنسا ودبساعدة أدلانيا وبريطانيا ضد إقليم تابع لدولة ذات سيادة ،مع توفر نية القتل ،أو
تصفية ادلتمردين حسب زعمهم ،باعتباره ركنا معنويا للجرؽلة ،شلا نتج عن تلويث ادلنطقة بشكل شلنهج أسفرت عن عدد كبَت من
الضحايا واجلرحى من ادلدنيُت دبختلف الفئات ،ومع توفر الركن ادلادي ادلتمثل يف صورة السلوؾ اإلغلايب وىو القياـ بعمل ػلظره
األولى لفكرة الجريمة ا لدولية مف خالؿ إعتمادىا قواعد محددة لحقوؽ المدنييف والجرحى والمرضى واألسرى  ،لممزيد أكثر راجع عمى محمد جعفر ،مكافحة الجريمة مناىج
األمـ المتحدة والتشريع الجزائي ػ المؤسسة الجامعية لمنشر والتوزيع بيروت الطبعة األولى  1998ص.166 ،

 -1مف ضمف الجيود الدولية خالؿ ىذه الفترة نجد كذلؾ ميثاؽ برياف كيموج لعاـ ، 1928الذي أكد عمى نبذ الحرب بيف فرنسا و الواليات المتحدة األمريكية والمجوء إلى

الوسائؿ السممية لحؿ المنازعات التي تثور بينيما .لممزيد أكثر راجع ،منى محمود مصطفى ،الجريمة الدولية بيف القانوف الدولي الجنائي و القانوف الجنائي الدولي ،دراسة

تحميمية لمقوانيف بيدؼ فض اإلشتباؾ بينيما ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1989 ،ص.11 ،

 -2عبد القادر البقيرات ،العدالة الجنائية الدولية ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2005،ص.23 ،

 -3آثار الفقو الدولي جدال واسعا حوؿ تعويض األفراد عما يصيبيـ مف أضرار وأحقيتيـ في المطالبة بإصالح الضرر الواقع عمييـ ،ذلؾ أف الفقو التقميدي لـ يكف يعترؼ
بالشخصية الدولية لألفراد ،واستنادا ليذا الفيـ لـ يكف يحؽ لألفراد المطالبة بإصالح األضرار التي تصيبيـ مف مخالفة الدوؿ لمقواعد واإللتزامات الدولية ،وبما أف ضرر
الرعايا في األساس ضرر لمدولة نفسيا ،اتجو الفقو إلى األخذ بمبدأ تبني الدولة المطالبة بإصالح الضرر الواقع عمى رعاياىا مف جراء مخالفة دولة أخرى إللتزاماتيا

الدولية و أطمؽ عميو إصطالحا "مبدأ الحماية الدبموماسية" ،إال أف ىذا الحؽ الممنوح لدولة لـ تكف ممزمة لمدولة فميا الخيار بيف التدخؿ أو عدـ التدخؿ لحماية رعاياىا.
لممزيد أكثر راجع عبد الغني محمود ،المطالبة الدولية إلصالح الضرر في القانوف الدولي والشريعة اإلسالمية ،الطبعة األولى 1406ىػ1986/ـ ،ص.25 ،

 -4صالح عبد البديع شمبي ،حؽ اإلسترداد في القانوف الدولي دراسة مقارنة ػ الطبعة األولي 1983ـ ػ ص.209 .
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القانوف الدورل ويؤدي إذل جرؽلة دولية ،ومثالو استخداـ األسلحة احملظورة والقتل والتعذيب والتنكيل باألسرى وتدمَت ادلدف
واألثار...إخل .كلها أعماؿ سلالفة لقواعد القانوف الدورل اجلنائي ،1حيث ازبذ السلوؾ السليب أيضا يف منع تقدمي الدواء وادلساعدات
الطبية للجرحى وادلصابُت من السكاف ،ورفضت – على سبيل ادلثاؿ – تدخل اذليئة الدولية للصليب األمحر يف ادلنطقة خالؿ صيف
 ،1925رغم نداءات زلمد عبد الكرمي اخلطايب إذل اذليئة الدولية للصليب األمحر وإذل الرأي العاـ األورويب واإلسالمي ،2فادلسؤولية
الدولية اجلنائية يف حرب الريف تتوفر على مجيع عناصرىا ،كالعنصر ادلادي ،والعنصر ادلعنوي فمدلولو نفسي وشخصي يف اجلرؽلة ،أي
اإلرادة اليت يقًتف هبا السلوؾ ،والعالقة السببية اليت تربط بُت السلوؾ ادلادي والنتيجة.
ػلق للدولة ادلغربية مطالبة بالتعويض عن األضرار النفسية واألدبية واجلسمانية اليت أصابت سكاف مشاؿ ادلغرب من جراء
سلالفتهم وخرقهم للقانوف الدورل ،إذ أف اآلالـ النفسية اليت يعاين منها سكاف مشاؿ ادلغرب من جراء اإلعتداء عليهم وإنتهاؾ حقوقهم
وادلساس حبريتهم ،ﹸيعد سببػﴼ للمطالبة الدولية ،لكوف األضرار اليت تعرضت ذلا ادلنطقة مادية ومعنوية ،فيحق للدولة ادلغربية يف ادلطالبة
بالتعويض وجرب الضرر.
فقد ازبذ الضرر يف حرب الريف ثالث صفات أساسية:
* حصوؿ ضرر مباشر ،من خالؿ العدواف الكيماوي على ادلنطقة ،واإلعتداء على الدولة ووحدهتا الًتابية وانتهاؾ لسيادهتا الوطنية؛
* إخالؿ بواجب تفرضو قواعد القانوف الدورل ،حيث مت خرؽ معاىدات وإتفاقيات دولية من طرؼ األطراؼ الفاعلة وادلشاركة يف
حرب الريف؛
* إستهداؼ الضرر لرعايا الدولة ادلغربية يف تلك ادلرحلة ،شلا نتج ملساة إنسانية ال زالت مستمرة إذل يومنا ىذا ،حيث ازبذ الضرر
ب ػػعدين ادلادي وادلعنوي.
إف الفصل يف ادلطالبة يتم وفق ػﴼ دلبدأ القانوف الدورل ،فحق ادلطالبة يكوف للدولة ادلغربية دوف األفراد إال فيما ندر من
اإلتفاقيات اإلقليمية اليت أعطت لألفراد حقا دبباشرة اإلجراءات بلنفسهم ،أما التعويض إما أف يكوف نقدﴽ أو عينػﴼ كإعادة احلاؿ إذل
ما كاف عليو أو ترضية تقدـ للدولة ادلعتدى عليها.
أثار الفقو الدورل جدال واسعػﴼ حوؿ تعويض األفراد عما يصيبهم من أضرار وأحقيتهم يف ادلطالبة بإصالح الضرر الواقع
عليهم ،ذلك أف الفقو التقليدي دل يكن يعًتؼ بالشخصية الدولية لألفراد ،واستنادا ذلذا الفهم دل يكن ػلق لألفراد ادلطالبة
بإصالح األضرار اليت تػصيبهم من سلالفة الدوؿ للقواعد واإللتزامات الدولية ،ودبا أف ضرر الرعايا يف األساس ضرر للدولة نفسها،
حيث اذبو الفقو إذل األخذ دببدأ تبٍت الدولة ادلطالبة بإصالح الضرر الواقع على رعاياىا من جراء سلالفة دولة أخرى إللتزاماهتا الدولية

 -1عبد اهلل سميماف سميماف ،المقدمات األساسية في القانوف الدولي الجنائي ،مرجع سابؽ ،ص.113 .

 -2قاـ بتوجيو نداء الى الرأي العاـ األوروبي واإلسالمي جاء فيو...« :أييا االحرار في مقدرتكـ أف تأنبوا الحكومة اإلسبانية التي وضعت رجميا العرجاء عمى الشروط
التي انتخبتموىا وفرغتـ مجيودكـ في التحفظ عمييا ،ومنيا إ ستعماؿ الكاز الخانؽ سيما عمى النساء والصبياف والبيائـ ،أعجزت إسبانيا عف المقاومة بغير الكاز الخانؽ؟.
إف ىذا يمس بكرامتيا وكرامة األمـ المتمدنة .إف ليا القن ابؿ الجوية غير الكاز الخانؽ وليا المدافع الضخمة والمتوسطة ،وليا األسطوؿ الحربي وليا السالح الجديد أفال
كفاىا ىذا كمو؟ ...أحتج بكؿ قوة أماـ الحؽ وأماـ الدوؿ اإلسالمية واألوروبية »...راجع محمد ياسيف اليبطي ،مساىمة في دراسة تاريخ المقاومة المغربية لإلستعمار

ا إلسباني" مقاومة مدينة شفشاوف نموذجا" ،الناشر المندوبية السامية لقدماء وأعضاء جيش التحرير ،الطبعة األولى ،ص.119 .

- revista de estudio internacionales mediterranes. N°7, erero – mayo, 2009
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و أطلق عليو اصطالحا بػ"مبدأ احلماية الدبلوماسية" ،إال أف ىذا احلق ادلمنوح لدولة ودل تكن ملزمة ،فلها اخليار بُت التدخل أو عدـ
التدخل حلماية رعاياىا ،1وكما أكدتو أيضا احملكمة الدائمة للعدؿ الدولية يف قضية "مصنع كورازو" فقد جاء يف حكمها "أف ادلبدأ
األساسي الذي يستخلص من العمل الدورل ومن قضاء التحكيم ىو أف إصالح الضرر غلب أف يزيل بقدر اإلمكاف كافة اآلثار ادلًتتبة
عن الفعل غَت ادلشروع ويعيد احلاؿ إذل ما كاف عليو قبل إرتكاب ىذا العمل ،كما لو دل يرتكب ىذا العمل وذلك بالتعويض العيٍت أو
بدفع مبلغ يعادؿ التعويض العيٍت إذا دل يكن التعويض العيٍت شلكنا".
ىناؾ أمثلة أخرى للحروب اليت أخذ فيها بالتعويض ادلارل كاحلرب الًتكية الروسية ،واليت صدر فيها حكم زلكمة التحكيم
الدائمة بتاريخ  ،1912 /11/11واليت أدى إذل ربمل روسيا التعويضات ،وكذلك احلرب بُت نابليوف ودوؿ احللفاء واليت انتهت يف
سنة  1815وفرضت فيها غرامة حربية على فرنسا وكذلك احلرب الروسية الفرنسية واليت تقررت تعويضات بصلح فرانكفورت
سنة 1871واليت فرضت على فرنسا بالغرامة احلربية وكذلك تعويض أدلانيا خسائر رعايا دوؿ احللفاء دبوجب معاىدة فرساي سنة
 ،1919وربمل الياباف تعويض رعايا دوؿ احللفاء دبوجب معاىدة طوكيو.

2

إف اجلهات الرمسية ادلغربية ذلا صالحيات قانونية تؤىلها للبحث أكثر يف ىذه احلرب ،و الكشف عن عدد الضحايا ،و إزباذ
كل اإلجراءات القانونية الالزمة يف ربريك ادللف دوليا ،و طرحو أماـ أنظار األمم ادلتحدة قصد دراستو و سبحيصو إلثبات ادلسؤولية
اجلنائية وادلدنية على ما ارتكبوا من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ،و اليت ال تتقادـ ،فادلعلوـ أف التقادـ يًتتب عليو إنقضاء
الدعوى اجلنائية حيث يسقط حق الدولة يف توقيع العقاب على مرتكب جرؽلة ما ،إال أنو رغبة يف تضييق اخلناؽ على مرتكيب اجلرائم
الدولية ،فقد استقرت قاعدة" :عدـ سرياف أي مدة تقادـ خبصوص جرائم احلرب ،و اجلرائم ضد اإلنسانية".3
الشك أف الوصوؿ إذل تصنيف وذكر صور اجلرائم ادلرتكبة يف الريف ،يػػسهل عملية إختيار الوسائل الدبلوماسية والقضائية
ادلمكنة لتسوية قضية حرب الريف دوليا سواء لدى األمم ادلتحدة أو زلكمة العدؿ الدولية… بسبب توظيف سلتلف أنواع األسلحة
احملظورة دوليا ،األمر الذي يولد ادلسؤولية الدولية اجلنائية عما ارتكبوه من أعماؿ إجرامية أوقعها مسؤولوف عسكريوف وسياسيوف توفوا،
وكذا الضحايا ادلباشرين للحرب قد ىلكوا أيضا ،فوفاة اجلناة تسقط الدعوى العمومية ،شلا غلعل من تطبيق قواعد القانوف الدورل
اجلنائي أمرﴽ مستحيال يف وقتنا احلاضر ،لكن ال شيء ػلوؿ دوف متابعة األطراؼ ادلسؤولة ،الفاعلة منها وادلشاركة ،بكوف اجلرائم
ادلرتكبة كانت بفعل تعليمات رؤسائهم العسكريُت والسياسيُت ،وقرارات حكوماهتم ،األمر الذي يطرح ادلسؤولية ادلدنية الدولية ،والذي
يعٍت يف القانوف الدورل العاـ إلزاـ الدولة بلداء التعويض ادلادي وادلعنوي نتيجة ارتكاهبا بصفتها أو بلحد أشخاصها فعال أو عمال غَت
مشروع يف القانوف الدورل.
الخاتمة :
الشك ،أف استحضار مبادئ وأعراؼ احلرب ،وأيضا رلموعة من االتفاقيات الدولية اليت ربظر استخداـ األسلحة الكيماوية،
واليت أفرزت مواثيق دولية تعٌت باجلرائم الدولية ،األمر الذي يطرح ادلسؤولية الدولية حلرب الريف ،باعتبارىا جرؽلة دولية ،حيث تتضمن
1
2

 -أنظر :عبد الغني محمود ،مرجع سابؽ ،ص.25 .

 -لممزيد أكثر يراجع :أحمد سرحاؿ ،قانوف العالقات الدولية ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر بيروت ،الطبعة الثانية 1413ىػ1993/ـ ،ص.372 .

 -3شريؼ عتمـ ،المحكمة الجنائية الدولية ،منشورات المجنة الدولية لمصميب األحمر ،طبعة  ،2006ص.39 .
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مجيع األركاف الواجب توافرىا يف اجلرائم الدولية ادلتنوعة اليت يعرفها القانوف الدورل ادلعاصر ،وذلذا ؽلكن مساءلة األطراؼ الفاعلة
وادلساعلة يف جرائم مشاؿ ادلغرب.
خلصت ىذه الدراسة إذل عدة نتائج وخالصات نوردىا يف الذي يلي:
* إف خرؽ قواعد وأعراؼ احلرب ادلشار إليها يف معاىديت الىاي لعاـ  1899و  1907كقتل ادلدنيُت ،و التنكيل باألسرى ،وتدمَت
ادلدف و القرى...اخل ،تعترب جرائم حرب ،حسب ادلادة السادسة من ميثاؽ لندف ادلنشئ للمحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ لعاـ
1945؛
* إف سلالفة للمعاىدات أو لإلتفاقيات وادلواثيق الدولية ،كإتفاقييت الىاي للسالـ  1907 – 1899ومعاىدة فرساي 1919
وبوتوكوؿ جنيف  1925يشكل جرؽلة ضد السالـ حسب ادلادة السادسة من الئحة لنورمبورغ  ،1945فقصف الريف بالقنابل
الكيماوية يعترب عمال غَت مشروع وخرقا سافرا لإلتفاقيات واإللتزامات الدولية ،شلا يولد ادلسؤولية الدولية .حيث أف ميثاؽ طوكيو
ادلنشئ للمحكمة العسكرية الدولية يف الشرؽ األقصى لعاـ  1946تبٌت نفس التقسيم السابق -ادلادة السادسة حملكمة نورمبورغ؛
* عدـ اإلعتداد بتقادـ اجلرائم الدولية على سبيل ادلثاؿ جرائم احلرب وجرائم ضد اإلنسانية نظرﴽ خلطورهتما ومساسهما دبصاحل
جوىرية للجماعة الدولية ككل ،وىذا ما أكدتو اجلمعية العامة يف قرارىا رقم ( 2391د )3 -ادلؤرخ يف  26نوفمرب  ،1968ادلتضمن
اتفاقية عدـ تقادـ جرائم احلرب واجلرائم ادلرتكبة ضد اإلنسانية .وىذا يوحي إذل ضرورة دراسة مسؤولية الدولية حلرب الريف جنائيا
ومدنيا ،إذ اجلرائم ادلقًتفة يف ادلنطقة فهي جرائم احلرب؛
* توقيع العقاب على اجلرائم الدولية – بصرؼ النظر عن زماف ارتكاهبا -إذ يهدؼ إذل مالحقة و معاقبة من ارتكبوا تلك اجلرائم،
لذا فادلساءلة اجلنائية يف حرب الريف قائمة رغم سقوطها بسبب وفاة اجلناة ،إال أف ادلسؤولية الدولية ادلدنية ىي ادلسطرة الوحيدة اليت
ؽلكن للدولة ادلغربية ادلطالبة هبا وتبٍت قضايا رعاياه ،بسبب وجود الرابطة اجلنسية .لذا غلب تلىيل القانوف اجلنائي ادلغريب من أجل
النظر يف اجلرائم ادلرتكبة يف الريف وربديد ادلسؤوليات؛
* الدولة ادلغربية قادرة دوف األفراد على رفع دعوى أماـ زلكمة العدؿ الدولية ،نيابة عن الضحايا ،يف إطار ما يعرؼ دبمارسة دعوى
احلماية الدبلوماسية ،لكوف الضحايا مغاربة.
أخَتا ،نلمل أف تلخذ قضية حرب الكيماوية يف مشاؿ ادلغرب حصتها من الدراسة من طرؼ األكادؽليُت من أجل التعريف هبا
على ادلستوى الدورل ،وكشف مسؤولية مثَتي احلرب بكل الوسائل القانونية ادلمكنة بعيدا عن اإلعتبارات اجليوسياسية ،نظرا دلا تعانيها
ادلنطقة و إذل يومنا ىذا ،من إنتشار مفرط و بشكل واسع لألمراض السرطانية بسبب احلرب القذرة اليت شنتها القوى اإلستعمارية
على ادلنطقة.
قائمة المراجع
 /1أمحد سرحاؿ ،قانوف العالقات الدولية ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر بَتوت ،الطبعة الثانية 1413ىػ1993/ـ.
 /2أمحد احلمداوي :اإلنعكاسات النفسية واإلجرامية للسالح الكيميائي على سكاف الريف أعماؿ الندوة الدولية حوؿ :إستعماؿ الغازات السامة ،حرب
الريف ظلوذجا ،الناظور  24فرباير.2004
 /3ادلندعي غالب العفيفي ،احلرب الكيماوية ،الطبعة األوذل ،يناير .1991
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 /4خواف باندو :التاريخ السري حلرب الريف ،ترمجة :سناء الشعَتي ،سلسلة ضفاؼ ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األوذل سنة 2008ـ.
 / 5سعيد زلمد عبد الكرمي اخلطايب ،أعماؿ الندوة الدولية حوؿ :إستعماؿ الغازات السامة ،حرب الريف ظلوذجا ،الناظور  24فرباير  ،2004بإشراؼ
ميموف شرقي ،رشيد رخا ،أمحد احلمداوي ،الناشر :ايديسيوف أمازيغ ،طبعة .2005
 /6ستانيسالؼ هنليك :عرض موجز للقانوف الدورل اإلنساين .اجمللة الدولية للصليب األمحر -يوليوز غشت  .1984ص .42 ،وأورده الدكتور زلمد
رضواف ،ادلبادئ العامة للقانوف الدورل اإلنساين والعدالة الدولية ،مطبعة افريقيا الشرؽ.2010 ،
 /7سناء الشعَتي ،سلسلة ضفاؼ ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األوذل سنة 2008ـ.
 /8شريف عتلم ،احملكمة اجلنائية الدولية ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر ،طبعة .2006
 /9صالح عبد البديع شليب ،حق اإلسًتداد يف القانوف الدورل دراسة مقارنة ػ الطبعة األورل ،سنة 1983ـ.
 / 10رودبَتت ورولف دبيًت مولر :حرب الغازات السامة بادلغرب ،عبد الكرمي اخلطايب يف مواجهة السالح الكيميائي ،ترمجة عبد العارل األمراين ،منشورات
فيدباؾ ،الطبعة األوذل :الرباط .1996
 /11عبد اهلل سليماف سليماف ،ادلقدمات األساسية يف القانوف الدورل اجلنائي ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،طبعة.1992 ،
 /12عبد القادر البقَتات ،العدالة اجلنائية الدولية ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.2005 ،
 /13عامر الزمارل ،مدخل إذل القانوف الدورل اإلنساين ،منشورات ادلعهد العريب حلقوؽ االنساف.1993 ،
 /14علي صادؽ أبو اذليف ،القانوف الدورل العاـ .منشلة ادلعارؼ .االسكندرية.1993 ،
 /15علي اإلدريسي :عبد الكرمي اخلطايب ،التاريخ احملاصر ،منشورات جريدة تفراز ،الطبعة األوذل سنة  ،مطبعة دار النجاح اجلديدة بالدار البيضاء ،سنة
.2007
 /16عبد العزيز باقية ،قراءة يف كتاب "حرب الغازات السامة بادلغرب "عبد الكرمي اخلطايب يف مواجهة السالح الكيميائي" ،أمل ،ع .1997، 12
 /17عبد احلق ىاروشي ،الواليات ادلتحدة يف مواجهة مجهورية الريف"،اخلطايب ومجهورية الريف" ،دوف ذكر إسم ادلطبعة وتارؼلها.
 / 18على زلمد جعفر ،مكافحة اجلرؽلة مناىج األمم ادلتحدة والتشريع اجلزائي ػ ادلؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع بَتوت الطبعة األوذل ،سنة .1998
 /19علي اإل دريسي :عبد الكرمي اخلطايب ،التاريخ احملاصر ،منشورات جريدة تفراز ، ،مطبعة دار النجاح اجلديدة بالدار البيضاء .الطبعة األولة ،سنة
.2007
 /20ماريا روسا ذي مادارياغا  : maria rosa de madariagaيف خندؽ الذئب ،معارؾ ادلغرب ،ترمجة الدكتورة :كنزة الغارل وتقدمي :عبد الغٍت أبو
العزـ ،مؤسسة الغٍت للنشر ،الطبعة األوذل .2010
 /21ماريا روسا ذي مادارياكا  :زلمد بن عبد الكرمي اخلطايب والكفاح من أجل اإلستقالؿ ،ترمجة ،زلمد أونيا ،عبد اجمليد عزوزي ،عبد اهلل الرايس،
منشورات تيفراز  ،10الطبعة األوذل  ،2013مطبعة النجاح اجلديدة.
 /22زلمد بوسلطاف ،مبادئ القانوف الدورل العاـ ،اجلزء األوؿ ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.1994 ،

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 93يونيو/حزيران - 9912المجمد – 99تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

763

َمحمد أمزيان

المسؤولية القانونية الدولية لمحرب الكيماوية في شمال المغرببين سنتي 1391 – 1391

 /23زلمد ياسُت اذلبطي ،مساعلة يف دراسة تاريخ ادلقاومة ادلغربية لإلستعمار اإلسباين" مقاومة مدينة شفشاوف ظلوذجا" ،الناشر ادلندوبية السامية لقدماء
وأعضاء جي التحرير ،الطبعة األوذل.
 /24زلمد الاليف .نظرات يف أحكاـ احلرب والسلم ،دراسة مقارنة .دار "إقرأ" للطباعة والًتمجة والنشر واخلدمات اإلعالمية .طرابلس.
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ملخص:

بات الكثَت من الشعوب ال يؤمنوف بالقانوف الدويل ،خاصة تلك الشعوب اليت مل يقف القانوف الدويل ّتانبها ومل ينصفها؛ بل كاف حجر عثرة أو حاجزا
وعائقا يف طريق ٖتقيق العدالة ذلم ،حيث سحقت الدوؿ الكربى ىذه الشعوب الضعيفة باسم القانوف الدويل.
قد أصبح يدور احلديث كثَتا حوؿ سلوكيات أشخاص القانوف الدويل وأخالقيات اجملتمع الدويل ،خاصة بعد تزايد احلروب وأشكاؿ اخلراب والدمار ،شلا
يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليُت ،وباتت التساؤالت تطرح بشكل كبَت جدا ،خاصة فيما يتعلق بدور ادلنظمات الدولية يف حفظ األمن والسلم الدوليُت ،وٖتديدا
دور منظمة األمم ادلتحدة -احلضن األوسع ألشخاص القانوف الدويل وللمجتمع الدويل ،-وما حقيقة ميثاقها والذي بدأ ديباجتو بػ" :ضلن شعوب األمم ادلتحدة ،وقد
آلينا على أنفسنا ،أف ننقذ األجياؿ ادلقبلة من ويالت احلرب "...؟ ىل ظل حربا على ورؽ؟
الكلمات المفتاحية :القانوف الدويل ،اجملتمع الدويل ،األخالؽ ،الدوؿ العظمى ،الشعوب الضعيفة.
Abstract:

Many peoples do not believe in international law, especially those who international law has not stand by

their side or has been fair enough to them; but was an obstacle on their way to their justice. The Great Countries
overwhelmed these weak nations under the name of international law.
There has been a lot of talks regarding the behavior of the people of international law and the ethics of the
international community, especially after the increase of wars and forms of destruction and demolition, which
constitutes a threat to international peace and security.
Questions are raised considerably, especially with regard to the role of international organizations in the
maintenance of international peace and security, specially the role of the United Nations Organization - the widest
umbrella of the international law people and international law - and the reality of its convention, whose preamble
began: "We, the peoples of the United Nations, to save succeeding generations from the scourge of war..." Was it
?ink on paper
Keywords: International Law, International Community, Ethics, Great countries, weak people.
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مقدمة:
لن أستغرب لو وصف أحدىم القانوف الدويل بأنو قانوف األقوياء ،أو أنو شريعة غاب منظمة ،يتحكم يف وضع قواعده
األقوياء ليطبقوىا على الضعفاء فقط  ،ولعل ادلثاؿ األقرب لتأكيد ذلك ىو ٖتكم مخس دوؿ فقط يف مصَت العاملٔ ،تا يناسب
أطماعهم االقتصادية والسياسية والعسكرية وحىت تطلعاهتم الدينية واالجتماعية والعرقية.
اجملتمع الدويل ىو أشخاص القانوف الدويل من الناحية القانونية( ،)1وعلى الرغم من اخلالؼ الكبَت بُت فقهاء القانوف
الدويل حوؿ َمن يتمتع بالشخصية القانونية الدولية؛ إال إنو استقر أغلب الفقو الدويل احلديث حوؿ ٘تتع الدوؿ ،ادلنظمات الدولية
()1

يعرؼ أ .د .عبد الستار قاسـ –أستاذ العموـ السياسية والدراسات الفمسطينية في جامعة النجاح الوطنية في نابمس-

المجتمع الدولي مف خالؿ حمقات ،أي مف خالؿ ىيكمية ،وليس مف خالؿ بعد قانوني أو شرعي ،عمى النحو اآلتي:
 .1قمب المجتمع الدولي :الواليات المتحدة األميركية ىي قمب المجتمع الدولي في مختمؼ المجاالت ،لكف إسرائيؿ تشاركيا
في ذلؾ في مجاالت معينة مثؿ مجاؿ القضية الفمسطينية ،ومجاؿ انتشار األسمحة النووية ،ومجاؿ التطوير التقني

عمى المستوييف العربي واإلسالمي.
فعندما نقوؿ إنو مف المطموب طرح أفكار يرضى عنيا المجتمع الدولي؛ فإننا نعني باألساس الواليات المتحدة
واسرائيؿ ،ىذا القمب ىو الذي يتحكـ اآلف بصورة كبيرة في صياغة المصطمحات مثؿ :المقاومة واإلرىاب ،وفي كيفية
إدارة الصراعات ،وفي شف الحروب ،وعمؿ القالقؿ.

 .2غالؼ القمب :يمي القمب غالؼ يتكوف مف أغمب دوؿ أوروبا الغربية التي تشترؾ مع أميركا في كثير مف األسس
واألبعاد التاريخية والثقافية ،وكثير مف السياسات االقتصادية والسياسية.
ىذه دوؿ ذات تأثير ،لكنو ليس تأثي ار مستقال ،وال بد مف أف يتكامؿ مع تأثير الواليات المتحدة في الغالب ،ومع تأثير
أميركا واسرائيؿ في كثير مف األحياف.

 .3الحمقة الثالثة :ىي التي تتكوف مف دوؿ كبيرة وقوية لكنيا ليست صاحبة قرار ،ويبقى تأثيرىا محدودا جدا ،مثؿ:
روسيا ،الصيف ،الياباف ،الب ارزيؿ ،اليند وتركيا.
ىذه دوؿ ليا بعض االحتراـ ،لكنيا ليست مف الدرجة األولى التي تؤىميا لنفوذ ممموس عمى الساحة الدولية ،وىي
تعاني مف التردد والتشكؾ في قدراتيا.

 .4الدوؿ الطيعة :تقع أغمب دوؿ العالـ ضمف ىذا التصنيؼ ،وىي دوؿ ال تممؾ إال القميؿ مف أمرىا ،إلى درجة أنيا ال
تممؾ استقالال في إدارة شؤونيا الداخمية.
العديد مف ىذه الدوؿ تقع تحت سطوة السفير األميركي ،وغالبا تتطمع إلى مساعدات أميركية تعيف الحكـ فييا عمى
إدارة الدولة وسد حاجة الناس وصرؼ الرواتب ،وىذه دوؿ تتقف التصفيؽ والتبرير ،وتتقف الطاعة وفف اليزيمة مثؿ

أغمب الدوؿ العربية.

ويبيف الدكتور عبد الستار قاسـ بأف ىناؾ دوال خارج النظاـ حريصة عمى استقالليا ،لكنو يصنفيا إلى دوؿ ال تريد أف تكوف
جزءا مف النظاـ ،مثؿ :كوبا ،كوريا الشمالية وايراف ،ودوؿ مستعدة لممناورة ،مثؿ :سوريا وفنزويال ،وأكد عمى وجود شعوب
خارج النظاـ ،ومثؿ عمى ذلؾ بالشعب التونسي ،وكذلؾ تنظيمات خارج النظاـ ،مثؿ :حزب اهلل ،حماس ،طالباف ،القاعدة
والمقاومة العراقية .عبد الستار قاسـ ،مقاؿ :تونس وتعريؼ المجتمع الدولي ،موقع الجزيرة نت ،عمى االنترنت:
 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/1/18/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-
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واألفراد بالشخصية القانونية الدولية ،حيث تبُت قواعد القانوف الدويل ما لألشخاص من حقوؽ وما عليهم من واجبات؛ فالقانوف
الدويل ىو قانوف اجملتمع الدويل.
أصبح يدور احلديث كثَتا حوؿ سلوكيات أشخاص القانوف الدويل وأخالقيات اجملتمع الدويل ،خاصة بعد تزايد احلروب
وأشكاؿ اخلراب والدمار ،شلا يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليُت ،وباتت التساؤالت تطرح بشكل كبَت جدا ،خاصة فيما يتعلق
بدور ادلنظمات الدولية يف حفظ األمن والسلم الدوليُت ،وٖتديدا دور منظمة األمم ادلتحدة -احلضن األوسع ألشخاص القانوف
الدويل وللمجتمع الدويل ، -وما حقيقة ميثاقها والذي بدأ ديباجتو بػ" :ضلن شعوب األمم ادلتحدة ،وقد آلينا على أنفسنا ،أف ننقذ
األجياؿ ادلقبلة من ويالت احلرب "...؟ ىل ظل حربا على ورؽ؟
يف إحدى زلاضرات القانوف الدويل العاـ يف مرحلة ادلاجستَت ،حدثنا الدكتور زلمد نعماف النحاؿ -أستاذ القانوف
الدويل العاـ باجلامعة اإلسالمية بغزة -عن دور الواليات ادلتحدة األمريكية يف نشأة األمم ادلتحدة ،وحوؿ اخلالؼ الكبَت الذي
دار حوؿ حق النقض (الفيتو)( ،)1حيث خرج ادلندوب األمريكي غاضبا وأغلق الباب خلفو بقوة ،لكن قبل أف خيرج قاؿ للدوؿ
اجملتمعة " :بإمكانكم أف تشطبوا حق الفيتو من ادليثاؽ ،لكن عليكم أف تدركوا بأنو ليس ىناؾ أمم متحدة" ،وبعد خروجو توصلوا
إىل أنو وجود منظمة مع علة حق الفيتو أفضل من عدـ وجودىا.
وقد أهنى األستاذ أ .ج .ب .تايلور( )2مقالتو اليت بعنواف" :خرافة امسها األمم ادلتحدة" يف صحيفة ( SUNDAY
 ) EXPRESSبػ" :إف أقطاب العامل يفعلوف مع األسف عكس كل ما ىو معقوؿ وبديهي ،إنو ال خيطر ببايل أف أحدا منهم
يود أف ٖتل بالعامل كارثة احلرب ،ولكن يبدو إهنم مجيعا حيبوف اجلو ادلتوتر ادلليء باألزمات وحيبوف تعقيد األمور ليظهروا –
مقدرهتم -على مواجهتها"(.)3
أهمية البحث:
 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9.%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
()1

لـ يرد لفظ "فيتو" في ميثاؽ األمـ المتحدة؛ بؿ ورد لفظ "حؽ االعتراض" وىو في واقع األمر "حؽ إجياض" لمقرار وليس

مجرد اعتراض ،إذ يكفي اعتراض أي مف الدوؿ الخمس الدائمة العضوية في مجمس األمف ليرفض القرار وال يمرر نيائيا،
حتى واف كاف مقبوال لمدوؿ األربعة عشر األخرى.

()2

أ .ج .ب .تايمور :أالف جوف بيرسيفاؿ تايمور ( ،)Alan John Percival Taylorزميؿ األكاديمية البريطانية 25( ،مارس

1906ـ –  7سبتمبر 1990ـ) ،كاف أحد المؤرخيف البريطانييف الذيف تخصصوا في سرد تاريخ الدبموماسية األوروبية في
القرنيف التاسع عشر والعشريف ،اشتير بيف المالييف بكونو مراسال صحفيا ومذيعا مف خالؿ محاضراتو التي يمقييا في

التمفزيوف ،استطاع تايمور أف يجمع بيف الصرامة األكاديمية والجاذبية الشعبية مما جعؿ المؤرخ ريتشارد أوفري (
موقع

 )Overyيصفو بأنو" :ماوكمي ىذا العصر".
http://raffy.ws/author/10847/%D8%A3-%D8%AC-%D8%A8.%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1
()3

رفّي

لمتعة

القراءة،

عمى

Richard

االنترنت:

أ .ج .ب .تايمور ،مقاؿ :خرافة اسميا األمـ المتحدة ،مجمة المجالت العالمية (لجنة كتب سياسية) – مصر ،المجموعة

الثانية ،العدد الرابع ،يناير 1959ـ ،ص ،http://search.mandumah.com/Record/239526 ،18نقال عف صحيفة
( )SUNDAY EXPRESSالبريطانية ،حيث نشر المقاؿ بالصحيفة.
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تظهر أمهية ىذا البحث يف تناوؿ موضوع القانوف الدويل وأخالؽ اجملتمع الدويل من وجهة نظر قانونية ٗتصصية ،حيث
يتناولو اليوـ العديد من الناشطُت الشباب والسياسيُت وغَتىم من وجهات نظرىم دوف التعمق أو االطالع على اجلانب القانوين
بشكل جيد ،وأعتقد وأ٘تٌت أف يكوف لو أمهيتو العلمية والعملية؛ فنقطة ادلاء تشقق الصخور.
مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث يف االزدواجية والتناقض اليت يتعامل هبا اجملتمع الدويل؛ فمن الناحية النظرية ينشئ قواعد قانونية
دولية أقرب ما تكوف للعدالة ،أما من الناحية العملية فًتى ىذه القواعد رلرد حرب على ورؽ ،يضرب هبا عرض احلائط حينما
تتعارض مع مصاحلو وأطماعو ،فًتاه يعيث باألرض فسادا غَت آبو بالقانوف الدويل وال بقواعده ناىيك عن ٕترده من إنسانيتو
وأخالقو ،فتدور ادلشكلة حوؿ مدى أخالقية أشخاص اجملتمع الدويل والتزامو بقواعد القانوف الدويل.
وبالتالي يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيسي اآلتي" :ما مدى أخالقية أشخاص المجتمع الدولي

والتزامه بقواعد القانون الدولي؟".
فرضيات البحث:

 .1سلوكيات اجملتمع الدويل اليت ٗتص حفظ السلم واألمن الدوليُت بعيدة جدا عن االلتزاـ بالقواعد الدولية ادلقررة لذلك.
 .2سلوكيات اجملتمع الدويل اليت ٗتص العديد من اجملاالت الثقافية أو االجتماعية أو الصحية أو غَتىا فهي تكوف أقرب
للتعاوف والتشارؾ الدويل من أجل تلبية احتياجات اإلنساف يف تلك اجملاالت.
 .3عالقة اجملتمع الدويل بالقانوف الدويل مبٍت على مدى توافق ادلصاحل اخلاصة بأشخاص اجملتمع الدويل مع القواعد القانونية
الدولية.
أهداف البحث:
يهدؼ ىذا البحث إىل ٖتديد أخالقية أشخاص اجملتمع الدويل يف التعامل الدويل من خالؿ ادلمارسات الدولية،
ويهدؼ إىل بياف مدى التزاـ اجملتمع الدويل بقواعد القانوف الدويل.
منهج البحث:
يعتمد البحث بشكل كبَت على اتباع ادلنهج الوصفي التحليلي ،والذي يهدؼ إىل وصف عالقات أشخاص اجملتمع
الدويل مع بعضهم البعض ،وعالقتهم بقواعد القانوف الدويل ،والعمل على تقييمها ،وكذلك ٖتليل النصوص القانونية الدولية
ادلتعلقة ٔتوضوع البحث من سلتلف جوانبو وكافة أبعاده والعمل على تقييمها.
هيكلية البحث:
اقتضت طبيعة البحث أف يتم تقسيم موضوعو إىل مبحثُت ،على النحو اآليت:
المبحث األول :تنظير المجتمع الدولي لاللتزام بقواعد القانون الدولي

المبحث الثاني :تقييم سلوكيات المجتمع الدولي في العالقات الدولية

الخاتمة :النتائج والتوصيات
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المبحث األول

تنظير المجتمع الدولي لاللتزام بقواعد القانون الدولي
القانوف الدويل ال يسعى إىل توطيد العالقات الدولية وٕتسيد قيم التعاوف والتشارؾ بُت سلتلف الدوؿ من خالؿ رلموعة
من القواعد القانونية فقط ،وإمنا يعمل على إجياد أرضية مالئمة ومناسبة لذلك ،من خالؿ مأسسة القانوف الدويل وتوفَت ادلناخ
ادلناسب للتوافق ،وأيضا من خالؿ توفَت احلماية الالزمة لألمن والسلم الدوليُت ،للحفاظ على األمن اجلماعي والتوازف القائم بُت
سلتلف مكونات اجملتمع الدويل(.)1
لقد أرسى اجملتمع الدويل العديد من القواعد القانونية ،وقد أضفى على الكثَت منها صفة اإللزامية ،سواء كانت قواعد
أخالقية ٖتولت لقواعد قانونية ،أو قواعد عرفية ،أو قواعد تبُت حقوؽ وواجبات أشخاص القانوف الدويل العاـ ،أو تلك اليت ٗتص
العالقات بُت الدوؿ سواء يف زمن السلم أو احلرب ،وفيما يلي سنوضح ذلك باألمثلة.
المطلب األول :القانون الداخلي ال يعفي من تنفيذ القانون الدولي
ما زاؿ اجملتمع الدويل يقر العديد من القواعد القانونية الدولية وادلبادئ الدولية ،كما ويؤكد على ٘تسكو والتزامو هبا،
ويؤكد على إلزاميتها يف مواجهة أشخاص القانوف الدويل؛ بل وذىب أبعد من ذلك.
إنو من ادلبادئ ادلسلم هبا يف القانوف الدويل ،أف القانوف الداخلي ال يعفي من تنفيذ القانوف الدويل ،وال جيوز االحتجاج
بو ،وال جيوز التمسك بأحكاـ القانوف الداخلي من أجل التحلل والتنصل من التزاـ دويل أيا كاف ىذا القانوف الداخلي ،سواء كاف
دستورا أـ تشريعا أـ الئحة ،ورتب ادلسؤولية الدولية للدولة يف حاؿ إخالذلا بقواعد القانوف الدويل.
وىذا ما أكدتو اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف قرارىا رقم ( )375لعاـ 1949ـ ٓتصوص إعالف حقوؽ الدوؿ
وواجباهتا ،حيث جاء يف ادلادة ( )13منو أف" :كل دولة عليها واجب تنفيذ –وْتسن نية -التزاماهتا الناشئة عن ادلعاىدات أو
غَتىا من مصادر القانوف الدويل ،وال جيوز ذلا أف تتمسك بنصوص دستورىا أو قوانينها كعذر على فشلها يف تنفيذ ىذه
االلتزامات".
وإذا كانت مسألة القرار الصادر عن اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة –يدور اخلالؼ حوذلا إذا ما كانت تقنينا لعرؼ دويل
أو نشوءا جديدا لقاعدة دولية عرفية جديدة -ىي مسألة غاية الصعوبة؛ فإف اتفاقية فيينا لقانوف ادلعاىدات لعاـ 1969ـ قد
أغنت اجلميع عناء ىذا البحث ،وجاءت بنص صريح ذلذا ادلبدأ ،حيث نصت يف ادلادة ( )27منها على أنو" :ال جيوز لطرؼ يف
معاىدة أف حيتج بنصوص قانونو الداخلي كمربر إلخفاقو يف تنفيذ ادلعاىدة ،ال ٗتل ىذه القاعدة بادلادة (.)2(")46
()1

القانوف الدولي :ىو مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تنظـ العالقة بيف أشخاص القانوف الدولي ،وىي :الدوؿ،

المنظمات الدولية واألفراد.

()2

حيث نصت المادة ( )46مف اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات لعاـ 1969ـ عمى أنو:

" . 1ليس لمدولة أف تحتج بأف التعبير عف رضاىا االلتزاـ بالمعاىدة قد تـ بالمخالفة لحكـ في قانونيا الداخمي يتعمؽ
باالختصاص بعقد المعاىدات كسبب إلبطاؿ ىذا الرضا إال إذا كانت المخالفة بينة وتعمقت بقاعدة أساسية مف قواعد

القانوف الداخمي.
مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 90يونيو/حزيران - 8902المجلد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

733

القانون الدولي وأخالق المجتمع الدولي

عثمان يحيى أحمد أبو مسامح و عمران يحيى أحمد مسامح

وقد مت تأكيد ىذا ادلبدأ يف الكثَت من التطبيقات القضائية الدولية ،من أمهها :قضية أالباما عاـ 1872ـ ،حيث
رفضت ىيئة التحكيم الدولية احلجة اليت تقدمت هبا بريطانيا لتدفع عنها هتمة خرؽ احلياد ،بسبب قيامها بتجهيز السفينة أالباما
بادلؤف والذخائر العسكرية دلناصرة جيش الواليات ادلتحدة األمريكية اجلنوبية ضد احلكومة الفيدرالية األمريكية يف الشماؿ إباف
احلرب األىلية األمريكية ،بأف قانوهنا الداخلي ال دينعها من القياـ بذلك ،وقالت ىيئة التحكيم" :إف نقص القوانُت اإلصلليزية ال
يعفي احلكومة من االلتزاـ باتباع العرؼ الدويل ادلستقر وادلتعلق بواجبات احملايدين  ...إف وجود نصوص بالتشريع الوطٍت أو عدـ
وجود ىذا ال يعترب أساسا مقبوال للدفع بعدـ االلتزاـ بقواعد القانوف الدويل ،فالدولة حرة تفعل ما تشاء بقوانينها الداخلية؛ ألف
ىذا شأف داخلي من اختصاصها وال تستطيع دولة أخرى أف تطلب منها سن أو عدـ سن تشريعات معينة بشرط أال يؤدي ىذا
القانوف الداخلي إىل التأثَت يف التزاماهتا الدولية"(.)1
ويف قرار آخر للمحكمة الدائمة للعدؿ الدويل بتاريخ  25مارس 1925ـ يف القضية ادلتعلقة ببعض ادلصاحل األدلانية يف
سيليزيا العليا البولندية ،حُت أخضع قانوف بولوين مصاحل أدلانيا إلجراءات سلالفة ألحكاـ اتفاقية جنيف لعاـ 1922ـ ،وذكرت
احملكمة يف قرارىا" :إف القوانُت الوطنية ىي يف مواجهة القانوف الدويل ونظر احملكمة رلرد تصرفات عادية؛ بل ىي رلرد مظاىر
إلرادة ونشاط الدولة بنفس درجة القرارات القضائية والتدابَت اإلدارية  ...فمن ناحية القانوف الدويل العاـ –الذي تقوـ احملكمة
بتطبيقو -يعد القانوف الداخلي رلرد إظهار إلرادة الدولة ،أو نشاطها  ...فال ديكن للدولة أف تتنصل من التزاماهتا الدولية بواسطة
قوانينها الوطنية" ،واعتربت كذلك أف تصريح السلطات البولونية ببطالف بعض احلقوؽ ادلكتسبة للخواص ،سلالفا دلبدأ احًتاـ تلك
احلقوؽ يف حالة تغيَت السيادة ،ويبدو أف بولونيا خالفت تطبيق ىذا القرارْ ،تيث حكمت احملكمة الدائمة للعدؿ الدويل يف قضية
كورزو على بولونيا بتعويض الشركات األدلانية نتيجة الضرر الذي حلقها بسبب مصادرة مصنع تابع ذلذه الشركات ،وجاء قرار
احملكمة بتاريخ  13سبتمرب 1928ـٔ ،تعٌت بعد سنتُت من قرار قضية ادلصاحل األدلانية بسيليزيا العليا البولونية(.)2

 . 2تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية ألية دولة تتصرؼ في ىذا الشأف وفؽ التعامؿ المعتاد وبحسف
نية".
()1

مشار لمحكـ لدى :جماؿ عبد الناصر مانع ،القانوف الدولي العاـ ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى،

2010ـ ،ص .55محمد يوسؼ عمواف ،القانوف الدولي العاـ ،المقدمة والمصادر ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف،
الطبعة الثالثة2003 ،ـ ،ص .80محمد اسماعيؿ عمي ،القانوف الدولي العاـ ،دار وىداف لمطباعة والنشر ،القاىرة ،الطبعة
األولى1983 ،ـ ،ص 103وما بعدىا .ثقؿ سعد العجمي ،قواعد القانوف الدولي في القانوف الوطني ،الكويت نموذجا ،مجمة
الحقوؽ ،جامعة الكويت ،الكويت ،العدد األوؿ ،السنة الخامسة والثالثوف ،ربيع اآلخر 1432ىػ-مارس 2011ـ ،ص.37

()2

J.B. Moore, Digest of International Law, vol.7, 1908, P.1330.

مشار لمحكـ لدى :ثقؿ سعد العجمي ،قواعد القانوف الدولي في القانوف الوطني ،مرجع سابؽ ،ص .37محمد يوسؼ

عمواف ،القانوف الدولي العاـ ،مرجع سابؽ ،ص .96خير الديف زيوي ،إدماج المعاىدات الدولية في النظاـ القانوني الداخمي
الجزائري طبقا لدستور سنة 1996ـ ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر ،الجميورية الجزائرية الديمقراطية

االشتراكية2003-2002 ،ـ ،ص 103وما بعدىا.

David Ruzie, Droit International Public (Mementos), 14eme edition, Edition Dalloz, 1999, PP.220, 221, 207.
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وقد أكدت على ذلك أيضا يف  21فرباير عاـ 1925ـ بشأف النزاع الذي نشأ بُت اليوناف وتركيا بسبب موضوع تبادؿ
السكاف بينهما ،حيث قررت أنو" :من ادلبادئ ادلسلم هبا ،أف الدولة اليت تقيدت بالتزاـ دويل ،عليها أف تدخل على تشريعاهتا
التعديالت اليت تكفل تنفيذ ىذا االلتزاـ"(.)1
وأيضا ما أكدتو ذات احملكمة يف  7يوليو عاـ 1932ـ يف حكمها اخلاص بالنزاع الذي حدث بُت فرنسا وسويسرا
بشأف ادلناطق احلرة ،حيث قررت أنو" :ليس لفرنسا أف ٖتتج بتشريعها الوطٍت لتحد من نطاؽ التزاماهتا الدولية"(.)2
وأيضا ما أكدتو يف رأيها اإلفتائي عاـ 1932ـ ٓتصوص معاملة الرعايا البولنديُت فيما تُعرؼ بقضية دانزج احلرة ،حيث
قضت بأنو" :وفقا للمبادئ ادلسلم هبا بشكل عاـ  ...ال ديكن لدولة أف تتمسك قبل دولة أخرى بدستورىا للتخلص من
االلتزامات اليت يفرضها عليها القانوف الدويل أو ادلعاىدات ادلعموؿ هبا"(.)3
المطلب الثاني :قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني
لقد كانت احلروب تشن على مر التاريخ وفقا لقيود ظلت يف أغلبيتها أعرافا مل تدوف حىت عاـ 1864ـ ،تاريخ اعتماد
اتفاقية جنيف األوىل ،وتبُت أهنا أوؿ اتفاقية تقيد سَت العمليات القتالية من بُت ادلعاىدات العديدة ادلوضوعة(.)4
يغطي القانوف الدويل اإلنساين رلالُت رئيسُت ،مها :محاية األشخاص الذين ال يشاركوف أو كفوا عن ادلشاركة يف القتاؿ،
والقيود اليت تنظم استعماؿ وسائل احلرب وأساليبها كاألسلحة واالسًتاتيجيات التكتيكية.
تقع اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية يف صلب القانوف الدويل اإلنساين ،وىي جوىر وعصب القانوف الدويل
الذي ينظم النزاعات ادلسلحة ويسعى إىل احلد من تأثَتاهتا.
()1

مشار لمحكـ لدى :أحمد سرحاؿ ،قانوف العالقات الدولية ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،دوف

طبعة1990 ،ـ ،ص .37حسينة شروف ،موقؼ القضاء الدولي مف التعارض بيف االتفاقيات والقانوف الداخمي ،مجمة
المفكر ،مجمة عممية محكمة متخصصة في الحقوؽ والعموـ السياسية ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة محمد خضير
بسكرة ،الجزائر ،العدد الثالث ،فبراير 3338ـ ،ص .388عموي أمجد عمي ،الوجيز في القانوف الدولي العاـ ،أكاديمية
شرطة دبي ،دبي ،دوف طبعة2004 ،ـ ،ص .108عمي صادؽ أبو ىيؼ ،القانوف الدولي العاـ ،منشأة المعارؼ،
اإلسكندرية ،دوف طبعة ،دوف سنة ،ص .79محمد إسماعيؿ عمي ،القانوف الدولي العاـ ،مرجع سابؽ ،ص.104

()2

مشار لمحكـ لدى :عمي صادؽ أبو ىيؼ ،القانوف الدولي العاـ ،مرجع سابؽ ،ص 79وما بعدىا .ثقؿ سعد العجمي،

قواعد القانوف الدولي في القانوف الوطني ،مرجع سابؽ ،ص .37محمد إسماعيؿ عمي ،القانوف الدولي العاـ ،مرجع سابؽ،
ص.104

()3

مشار لمحكـ لدى :حسيف حنفي عمر ،التدخؿ في شئوف الدوؿ بذريعة حماية حقوؽ اإلنساف ،دار النيضة العربية،

القاىرة ،الطبعة األولى2004 ،ـ ،ص .248محمد إسماعيؿ عمي ،القانوف الدولي العاـ ،مرجع سابؽ ،ص .106ثقؿ سعد
العجمي ،قواعد القانوف الدولي في القانوف الوطني ،مرجع سابؽ ،ص .38عبد الكريـ بوزيد المسماري ،دور القضاء الوطني
في تطبيؽ وتفسير المعاىدات الدولية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى2010 ،ـ ،ص.57

()4

المجنة الدولية لمصميب األحمر ،القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي العرفي ،عمى االنترنت:

.https://www.icrc.org/ar/document/treaties-and-customary-law
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تعترب اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية معاىدات دولية تضم أكثر القواعد أمهية للحد من مهجية احلروب ،وتوفر
االتفاقيات احلماية لألشخاص الذين ال يشاركوف يف األعماؿ العدائية (ادلدنيوف ،عماؿ الصحة وعماؿ اإلغاثة) ،واألشخاص
الذين توقفوا عن ادلشاركة يف األعماؿ العدائية (اجلرحى ،ادلرضى ،اجلنود الناجُت من السفن الغارقة وأسرى احلرب).
تدعو االتفاقيات وبروتوكوالهتا إىل اإلجراءات اليت يتعُت اٗتاذىا منعا حلدوث كافة االنتهاكات أو وضع حد ذلا،
وتشمل قواعد صارمة للتصدي دلا يُعرؼ ب "االنتهاكات اخلطَتة" ،إذ يتعُت البحث عن األشخاص ادلسؤولُت عن "االنتهاكات
اخلطَتة" ،وتقدديهم إىل العدالة ،أو تسليمهم ،بغض النظر عن جنسيتهم.
ٖتمي اتفاقية جنيف األوىل لعاـ 1949ـ اجلرحى ،ادلرضى ،موظفي الصحة ،الوحدات الدينية ،الوحدات الطبية
ووسائل النقل الطيب ،كما تعًتؼ االتفاقية بالشارات ادلميزة ،وتضم ملحقُت اثنُت يشمالف مشروع اتفاؽ بشأف مناطق
ادلستشفيات ،وبطاقة منوذجية دلوظفي الصحة والدين(.)1
وٖتمي اتفاقية جنيف الثانية لعاـ 1949ـ اجلرحى ،ادلرضى واجلنود الناجُت من السفن الغارقة يف وقت احلرب ،كما
وتضم االتفاقية ملحقا حيوي منوذج بطاقة خاص بادلوظفُت الطبيُت والدينيُت(.)2
يف اتفاقية جنيف الثالثة لعاـ 1949ـ ،مت توسيع فئات األشخاص الذين ذلم احلق يف التمتع بوضع أسرى احلرب طبقا
لالتفاقيتُت األوىل والثانية ،ومت صياغة تعريف أدؽ لظروؼ االعتقاؿ ومكانو ،وخاصة ما يتعلق بعمل أسرى احلرب ،مواردىم
ادلالية ،اإلعانات اليت يتسلموهنا واإلجراءات القضائية ادلتخذة ضدىم ،وقد أقرت االتفاقية مبدأ إطالؽ سراح األسرى وإعادهتم إىل
وطنهم من دوف تأخَت بعد انتهاء األعماؿ العدائية ،وتضم االتفاقية أيضا مخسة مالحق تضم لوائح النماذج ادلختلفة ،بطاقات
التعريف وبطاقات أخرى(.)3
انصبت اتفاقيات جنيف اليت اعتمدت قبل 1949ـ على احملاربُت فقط دوف ادلدنيُت ،وقد أظهرت أحداث احلرب
العادلية الثانية العواقب الوخيمة اليت نتجت عن غياب اتفاقية حلماية ادلدنيُت يف زمن احلرب ،وعليو ،أخذت اتفاقية جنيف الرابعة
لعاـ 1949ـ يف اعتبارىا ٕتارب احلرب العادلية الثانية ،وتضم االتفاقية  159مادة قصَتة تُعٍت ْتماية للمدنيُت عموما من عواقب
احلرب ،لكنها مل تتصدى دلسألة األعماؿ العدائية يف حد ذاهتا إىل أف مت مراجعتها يف الربوتوكولُت اإلضافيُت لعاـ 1977ـ،
ويتناوؿ معظم مواد االتفاقية مسائل وضع األشخاص ادلتمتعُت باحلماية ومعاملتهم ،ودييز وضع األجانب يف إقليم أحد أطراؼ
النزاع من وضع ادلدنيُت يف اإلقليم احملتل ،وتوضح االتفاقية أيضا التزامات قوة االحتالؿ ٕتاه السكاف ادلدنيُت ،وتضم أحكاما
()1

اتفاقية جنيؼ األولى لتحسيف حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسمحة في الميداف المؤرخة في  12آب /أغسطس

 1949ـ .وتمثؿ ىذه االتفاقية النسخة المنقحة الرابعة التفاقية جنيؼ بشأف الجرحى والمرضى ،وتعقب االتفاقيات التي تـ
اعتمادىا في عاـ 1864ـ ،وعاـ 1906ـ ،وعاـ 1929ـ ،وتضـ  64مادة.

()2

اتفاقية جنيؼ الثانية لتحسيف حالة جرحى ومرضى وغرقى القوات المسمحة في البحار المؤرخة في  12آب /أغسطس

1949ـ .وقد حمت ىذه االتفاقية محؿ اتفاقية الىاي لعاـ 1907ـ تكييفا لمبادئ اتفاقية جنيؼ لتطبيقيا في حالة الحرب
البحرية ،وتشبو االتفاقية إلى حد كبير األحكاـ الواردة في اتفاقية جنيؼ األولى ىيكال ومحتوى ،وتضـ  63مادة.

()3

اتفاقية جنيؼ الثالثة بشأف معاممة أسرى الحرب المؤرخة في  12آب /أغسطس 1949ـ .وقد حمت ىذه االتفاقية محؿ

اتفاقية أسرى الحرب لعاـ 1929ـ ،وتضـ  143مادة ،في حيف اقتصرت اتفاقية 1929ـ عمى  97مادة فقط.
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تفصيلية بشأف اإلغاثة اإلنسانية يف اإلقليم احملتل ،كما تضم نظاما معينا دلعاملة ادلعتقلُت ادلدنيُت ،وثالثة ملحقات تضم منوذج
اتفاقية بشأف ادلستشفيات وادلناطق اآلمنة ،لوائح منوذجية بشأف اإلغاثة اإلنسانية وبطاقات منوذجية(.)1
أما ادلادة ( )3ادلشًتكة بُت اتفاقيات جنيف األربع فقد سجلت تقدما كبَتا ،حيث مشلت ألوؿ مرة حاالت النزاعات
ادلسلحة غَت الدولية ،وىذه األنواع من النزاعات تتباين تباينا كبَتا حيث تضم احلروب األىلية التقليدية ،والنزاعات ادلسلحة
الداخلية اليت تتسرب إىل دوؿ أخرى أو النزاعات الداخلية تتدخل فيها دوؿ ثالثة أو قوات متعددة اجلنسيات إىل جانب احلكومة،
وتنص ادلادة ( ) 3ادلشًتكة على القواعد األساسية اليت ال جيوز استثناء أي من أحكامها ،حيث ديكن اعتبارىا كاتفاقية مصغرة
ضمن االتفاقيات تضم القواعد األساسية التفاقيات جنيف يف صيغة مكثفة ،وتُطبق على النزاعات غَت الدولية ،حيث:
 .1تطالب ٔتعاملة إنسانية جلميع األشخاص ادلعتقلُت عند العدو وعدـ التمييز ضدىم أو تعريضهم لألذى وٖترـ على
وجو التحديد القتل ،التشويو ،التعذيب ،ادلعاملة القاسية ،الالإنسانية ،ادلهينة ،احتجاز الرىائن واحملاكمة غَت العادلة.
 .2تقضي بتجميع اجلرحى وادلرضى والناجُت من السفن الغارقة وتوفَت العناية ذلم.
٘ .3تنح اللجنة الدولية للصليب األمحر احلق يف توفَت خدماهتا ألطراؼ النزاع.
 .4تدعو أطراؼ النزاع إىل وضع مجيع اتفاقيات جنيف أو بعضها حيز التنفيذ من خالؿ ما يسمى "االتفاقات اخلاصة".
 .5تعًتؼ بأف تطبيق ىذه القواعد ال يؤثر يف الوضع القانوين ألطراؼ النزاع(.)2
وخالؿ العقدين اللذين عقبا اعتماد اتفاقيات جنيف ،شهد العامل زيادة يف عدد النزاعات ادلسلحة غَت الدولية وحروب
التحرير الوطٍت ،وكرد فعل على ذلك ،مت اعتماد بروتوكولُت إضافيُت التفاقيات جنيف األربع لعاـ 1949ـ يف عاـ 1977ـ،
ينص الربوتوكوؿ األوؿ لعاـ 1977ـ على محاية ضحايا النزاعات الدولية ادلسلحة( ،)3وحيكم الربوتوكوؿ الثاين الذي وضع يف
ذات السنة محاية ضحايا النزاعات ادلسلحة غَت الدولية( ،)4كما يفرضاف قيودا على طريقة خوض احلروب ،ويعد الربوتوكوؿ الثاين
أوؿ ادلعاىدات الدولية ادلكرسة بالكامل حلاالت النزاع ادلسلح غَت الدويل(.)5
()1
()2
()3

اتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف في وقت الحرب المؤرخة في  12آب /أغسطس 1949ـ.
المادة ( )3المشتركة مف اتفاقيات جنيؼ األربع.
النزاعات المسمحة الدولية :ىي تمؾ النزاعات المسمحة التي تثور بيف دولتيف أو أكثر ،وكذا تمؾ التي تحدث بيف القوات

التابعة لمنظمة دولية واحدى األطراؼ المتصارعة سواء في حاؿ تصدييا لمنزاعات المسمحة الدولية أو غير الدولية .مسعد
عبد الرحمف زيداف قاسـ ،تدخؿ األمـ المتحدة في النزاعات المسمحة غير ذات الطابع الدولي ،دار الجامعة الجديدة لمنشر،
اإلسكندرية2003 ،ـ ،ص.57

()4

النزاعات المسمحة غير الدولية :ىي تمؾ النزاعات التي تثور بيف طرفيف داخؿ الدولة ويحتكما فييا إلى القوة المسمحة

وتتميز ىذه الصراعات العمومية واالستمرار ،ويترتب عمييا آثار إنسانية وسياسية تعجز سمطة الدولة عف السيطرة عمييا،
مع إمكانية امتداد آثارىا إلى الدوؿ المجاورة .مسعد عبد الرحمف زيداف قاسـ ،تدخؿ األمـ المتحدة في النزاعات المسمحة
غير ذات الطابع الدولي ،مرجع سابؽ ،ص.57

()5

الممحؽ (البروتوكوؿ) األوؿ اإلضافي إلى اتفاقيات جنيؼ ،لعاـ 1977ـ .الممحؽ (البروتوكوؿ) الثاني اإلضافي إلى

اتفاقيات جنيؼ المعقودة في  12آب /أغسطس لعاـ 1949ـ المتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات المسمحة غير الدولية ،لعاـ
1977ـ.
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ويف عاـ 2005ـ ،مت اعتماد بروتوكوؿ إضايف ثالث وأُحلق إىل االتفاقيات ،يضيف شارة جديدة للحماية ،ىي
الكريستالة (البلورة) احلمراء إىل جانب الشارتُت ادلعموؿ هبما ومها الصليب األمحر واذلالؿ األمحر(.)1
ويتضمن القانوف الدويل اإلنساين أيضا سلسلة من ادلعاىدات اليت تنظم استخداـ أسلحة أو اسًتاتيجيات تكتيكية معينة
أو تتعلق باحلماية ادلمنوحة إىل األشخاص أو األعياف ،ومن بُت ىذه ادلعاىدات :اتفاقية عاـ 1954ـ بشأف محاية ادللكية الثقافية
خالؿ النزاعات ادلسلحة ،اتفاقية عاـ 1968ـ بشأف األسلحة النووية ،اتفاقية عاـ 1972ـ بشأف األسلحة البيولوجية ،اتفاقية
عاـ 1980ـ بشأف األسلحة التقليدية ،اتفاقية عاـ 1993ـ بشأف األسلحة الكيميائية ،اتفاقية أوترا لعاـ 1997ـ بشأف األلغاـ
ادلضادة لألفراد ،اتفاقية عاـ 2008ـ بشأف الذخائر العنقودية وغَتىا العديد من ادلعاىدات واالتفاقيات الدولية(.)2
()1
()2

الممحؽ (البروتوكوؿ) اإلضافي الثالث التفاقيات جنيؼ ،والخاص بتبني شارة مميزة ،لعاـ 2005ـ.
القانوف الدولي اإلنساني ينطبؽ في ظروؼ النزاعات المسمحة ،أما القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف فيو يحمي الفرد في

جميع األوقات ،في الحرب والسمـ عمى السواء ،لكف تتسـ آليات تنفيذ القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف بالتعقيد ،وتتضمف
عمى خالؼ القانوف الدولي اإلنساني نظاما إقميميا ،وتقوـ ىيئات إشرافية ،مف قبيؿ لجنة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف ،إما
عمى ميثاؽ األمـ المتحدة أو أحكاـ ترد في معاىدات محددة (عمى سبيؿ المثاؿ :لجنة حقوؽ اإلنساف المنصوص عمييا في
العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية لعاـ 1966ـ) ،وقد أنشأت لجنة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف وىيئاتيا الفرعية آلية
"المقرريف الخاصيف" واألفرقة العاممة ،المذيف تتمثؿ ميمتيـ في مراقبة أوضاع حقوؽ اإلنساف واإلبالغ عنيا ،سواء حسب

البمداف أو الم واضيع ،وتنص ست معاىدات لحقوؽ اإلنساف الرئيسية أيضا عمى إنشاء لجاف (مثؿ لجنة حقوؽ اإلنساف)
تتألؼ مف خبراء مستقميف مكمفيف بمراقبة تنفيذ تمؾ المعاىدات ،كما تنشئ بعض المعاىدات اإلقميمية (األوروبية واألمريكية)
محاكـ لحقوؽ اإلنساف ،وتؤدي مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف دو ار رئيسيا في حماية وتعزيز حقوؽ
اإلنساف ،ويتمثؿ دورىا في تعزيز فعالية أجيزة حقوؽ اإلنساف التابعة لألمـ المتحدة ،وزيادة القدرة الوطنية واإلقميمية والدولية

عمى تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف ونشر مواثيؽ حقوؽ اإلنساف والمعمومات المتعمقة بيا.

وم ف أىـ صكوؾ حقوؽ اإلنساف السارية اآلف :الصكوؾ الدولية :اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف الذي اعتمدتو الجمعية
العامة لألمـ المتحدة في عاـ 1984ـ ،اتفاقية عاـ 1984ـ لمنع جريمة إبادة األجناس والمعاقبة عمييا ،العيد الدولي
لمحقوؽ المدنية والسياسية لعاـ 1966ـ ،العيد الدولي لمحقوؽ االجتماعية واالقتصادية لعاـ 1966ـ ،اتفاقية القضاء عمى
جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة لعاـ 1981ـ ،اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو

الالإنسانية أو الميينة لعاـ 1984ـ ،اتفاقية حقوؽ الطفؿ وغيرىا .الصكوؾ اإلقميمية :االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف
لعاـ 1950ـ ،االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف لعاـ 1969ـ ،الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب لعاـ 1981
وغيرىا.
تتضمف الصكوؾ الدولية لحقوؽ اإلنساف بنودا تبيح لمدوؿ لدى مواجيتيا لخطر عاـ جسيـ أف توقؼ العمؿ بالحقوؽ الواردة
في ىذه الصكوؾ ،باستثناء حقوؽ أساسية معينة ،مبينة في كؿ معاىدة ،يجب احتراميا في جميع األحواؿ وال يجوز
المساس بيا بصرؼ النظر عف المعاىدة ،وتشمؿ ىذه الحقوؽ بصفة خاصة ،الحؽ في الحياة ،حظر التعذيب ،العقوبات،
المعاممة الالإنسانية ،حظر العبودية ،االسترقاؽ ،مبدأ الشرعية ،مبدأ عدـ رجعية القانوف وغيرىا ،ويطمؽ اسـ "الجوىر
الثابت" لحقوؽ اإلنساف عمى ىذه الحقوؽ األساسية ،التي تمتزـ الدوؿ باحتراميا في جميع األحواؿ بما في ذلؾ أوقات النزاع

أو االضطرابات .المجنة الدولية لمصميب األحمر ،ما ىو الفرؽ بيف القانوف الدولي اإلنساني وقانوف حقوؽ اإلنساف؟ ،عمى
االنترنت.https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5kzmuy.htm :
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المطلب الثالث :منظمة األمم المتحدة
األمم ادلتحدة ىي منظمة دولية أنشئت يف عاـ 1945ـ ،وتتكوف حىت اآلف من  193دولة عضو ،وتسًتشد األمم
ادلتحدة يف مهمتها وعملها األىداؼ وادلقاصد الواردة يف ميثاؽ تأسيسها.
ال شك أف إنشاء منظمة األمم ادلتحدة عاـ 1945ـ جاء بعد ادلآسي اإلنسانية واحلروب اليت جرت الويالت والدمار
للبشرية مجعاء ،حيث كلفت احلرب العادلية األوىل والثانية العامل ادلاليُت من القتلى واجلرحى ،ودمرت قدرا كبَتا من اقتصاديات
العامل.
وال شك أيضا أنو من ضمن أسباب قياـ منظمة األمم ادلتحدة فشل عصبة األمم يف ٖتقيق مهامها ،وعدـ قدرهتا على
احملافظة على األمن والسلم الدوليُت ،وفشلها يف حل ادلنازعات الدولية وٗتفيف حدة احلروب وآثارىا ،وكذلك الصراعات الدولية
بُت الدوؿ الكربى.
ويعترب ميثاؽ األمم ادلتحدة( )1أوؿ زلاولة لتحقيق فكرة األمن اجلماعي ،واعتبارىا الوظيفة األساسية للتنظيم الدويل
والدافع اجلوىري إلنشاء ادلنظمات الدولية ،إال أف تنفيذىا يتوقف على مدى فاعلية أجهزة التنظيم الدويل ،وعلى مدى قبوؿ
أعضاء اجملتمع الدويل للتنازؿ عن نزاعاهتم الفردية(.)2
وقد جاء يف ديباجة ميثاؽ األمم ادلتحدة ما يؤكد على أف اجملتمع الدويل قد حاوؿ بناء منظومة متكاملة من أجل
احلفاظ على األمن والسلم الدوليُت ،ومن أجل إنقاذ البشرية من احلروب وويالهتا ،وترسيخ احلقوؽ األساسية لإلنساف ،والعمل
على ترقية الشؤوف االقتصادية واالجتماعية والسياسية للشعوب مجيعها ،كذلك حل ادلنازعات الدولية بالطرؽ السلمية قدر
اإلمكاف ،وعدـ اللجوء إىل استخداـ القوة إال يف حاالت قليلة ومعينة.
و٘تثل األىداؼ وادلبادئ اليت قامت عليها األمم ادلتحدة أساسا جذريا للعالقات الدولية احلالية؛ بل تعترب القواعد
واألسس اليت يقوـ عليها اجملتمع الدويل ادلعاصر.
فقد نصت ادلادة ( )1من ميثاؽ األمم ادلتحدة على مقاصد األمم ادلتحدة ،وىي:

(ُ )1وقِّع ميثاؽ األمـ المتحدة في  26حزيراف /يونيو 1945ـ في ساف فرانسيسكو في ختاـ مؤتمر األمـ المتحدة الخاص
بنظاـ الييئة الدولية ،وأصبح نافذا في  24تشريف األوؿ /أكتوبر 1945ـ ،ويعتبر النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية
جزءا متمما لمميثاؽ.

وقد اعتمدت الجمعية العامة في  17كانوف األوؿ /ديسمبر 1963ـ التعديالت التي أدخمت عمى المواد ()27( ،)23
و( )61مف الميثاؽ ،والتي أصبحت نافذة في  31آب /أغسطس 1965ـ ،كما اعتمدت الجمعية العامة في  20كانوف
األوؿ /ديسمبر 1965ـ التعديالت التي أدخمت عمى المادة ( )109وأصبحت نافذة في  12حزيراف /يونيو 1968ـ.

()2

حيدر حسف حاج الصديؽ ،دور األمـ المتحدة في ظؿ النظاـ العالمي الجديد ،مجمة دراسات استراتيجية ،مركز

الدراسات االستراتيجية ،الخرطوـ ،العدد  ،6أبريؿ – مايو – يونيو 1996ـ ،ص.17
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حفظ السلم واألمن الدويل ،وٖتقيقا ذلذه الغاية تتخذ اذليئة التدابَت ادلشًتكة الفعالة دلنع األسباب اليت هتدد السلم
وإلزالتها ،وتقمع أعماؿ العدواف من وجوه اإلخالؿ بالسلم ،وتتذرع الوسائل السلمية ،وفقا دلبادئ العدؿ والقانوف
الدويل ،حلل ادلنازعات الدولية اليت قد تؤدي إىل اإلخالؿ بالسلم أو لتسويتها.
إمناء العالقات الودية بُت األمم على أساس احًتاـ ادلبدأ الذي يقضي بالتسوية يف احلقوؽ بُت الشعوب وبأف يكوف
لكل منها تقرير مصَتىا ،وكذلك اٗتاذ التدابَت األخرى ادلالئمة لتعزيز السلم العاـ.
ٖتقيق التعاوف الدويل على حل ادلسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى
تعزيز احًتاـ حقوؽ اإلنساف واحلريات األساسية للناس مجيعا والتشجيع على ذلك إطالقا بال ٘تييز بسبب اجلنس
أو اللغة أو الدين وال تفريق بُت الرجاؿ والنساء.
جعل ىذه اذليئة مرجعا لتنسيق أعماؿ األمم وتوجيهها ضلو إدراؾ ىذه الغايات ادلشًتكة.

وقد نصت ادلادة ( )2من ادليثاؽ على ادلبادئ اليت تعمل منظمة األمم ادلتحدة وأعضاؤىا يف سعيها وراء ٖتقيق ادلقاصد
ادلذكورة يف ادلادة السابقة ،وفقا للمبادئ اآلتية:
 .1تقوـ اذليئة على مبدأ ادلساواة يف السيادة بُت مجيع أعضائها.
 .2لكي يكفل أعضاء اذليئة ألنفسهم مجيعا احلقوؽ وادلزايا ادلًتتبة على صفة العضوية يقوموف يف حسن نية بااللتزامات اليت
أخذوىا على أنفسهم هبذا ادليثاؽ.
 .3يفض مجيع أعضاء اذليئة منازعاهتم الدولية بالوسائل السلمية على وجو ال جيعل السلم واألمن والعدؿ الدويل عرضة
للخطر.
 .4ديتنع أعضاء اذليئة مجيعا يف عالقاهتم الدولية عن التهديد باستعماؿ القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو
االستقالؿ السياسية ألية دولة أو على أي وجو آخر ال يتفق ومقاصد "األمم ادلتحدة".
 .5يقدـ مجيع األعضاء كل ما يف وسعهم من عوف إىل "األمم ادلتحدة" يف أي عمل تتخذه وفق ىذا ادليثاؽ ،كما ديتنعوف
عن مساعدة أية دولة تتخذ األمم ادلتحدة إزاءىا عمال من أعماؿ ادلنع أو القمع.
 .6تعمل اذليئة على أف تسَت الدوؿ غَت األعضاء فيها على ىذه ادلبادئ بقدر ما تقتضيو ضرورة حفظ السلم واألمن
الدوليُت.
 .7ليس يف ادليثاؽ ما يسوغ "لألمم ادلتحدة" أف تتدخل يف الشؤوف اليت تكوف من صميم السلطاف الداخلي لدولة ما،
وليس فيو ما يقتضي األعضاء أف يعرضوا مثل ىذه ادلسائل ألف ٖتل ْتكم ىذا ادليثاؽ ،على أف ىذا ادلبدأ ال خيل
بتطبيق تدابَت القمع الواردة يف الفصل السابع.
ويتضح شلا سبق ،أف الدوؿ ادلؤسسة لألمم ادلتحدة تعهدت ّتعل العامل أكثر أمنا ،وألقت على عاتقها تسليط الضوء
على أمهية حقوؽ اإلنساف واحًتاـ القانوف الدويل ،وأخَتا تعهدت األمم ادلتحدة بتعزيز التقدـ االجتماعي واالقتصادي.
وسعت منظمة األمم ادلتحدة من أجل ٖتقيق األىداؼ ادلنشودة يف اجملتمع الدويل إىل إنشاء العديد من ادلؤسسات
واذليئات وادلنظمات التابعة ذلا ،مثل :زلكمة العدؿ الدولية ،اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم ادلتحدة ،رللس حقوؽ
اإلنساف ،منظمة األغذية والزراعة ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،الصندوؽ الدويل للتنمية الزراعية ،منظمة العمل الدولية ،صندوؽ
النقد الدويل ،منظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلم والثقافة (يونسكو) ،ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية ،منظمة األمم ادلتحدة
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للطفولة (يونيسف) ،ادلفوضية السامية لألمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت (مفوضية الالجئُت) ،احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة وغَتىا
الكثَت ،ويالحظ من ذلك أف منظمة األمم ادلتحدة سعت لتأسيس العديد من ادلؤسسات الدولية يف سلتلف اجملاالت احلياتية اليت
ٗتص اإلنساف.
وقد عقدت األمم ادلتحدة العديد من االتفاقيات وادلعاىدات الدولية من أجل ٖتقيق أىدافها واحلفاظ على السلم
واألمن الدوليُت ،وأرست العديد من ادلبادئ اليت أوجبت على اجملتمع الدويل أف يلتزـ هبا ،منها :ففي عاـ 1948ـ ٘تخض عن
جهود جلنة حقوؽ اإلنساف التابعة لألمم ادلتحدة "اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف" ،أما يف عاـ 1966ـ فقد ٘تخض عن جهود
اللجنة عهدين جديدين حلقوؽ اإلنساف "العهد الدويل اخلاص باحلقوؽ ادلدنية والسياسية" و"العهد الدويل اخلاص باحلقوؽ
االقتصادية واالجتماعية والثقافية" ،ويركز العهداف على جوانب سلتلفة من اإلعالف الصادر عاـ 1948ـ ،ويُعرؼ إعالف عاـ
1948ـ إىل جانب العهدين الصادرين عاـ 1966ـ باسم "الشرعة الدولية حلقوؽ اإلنساف ،وشلا ال شك فيو أف ىذه ادلواثيق
٘تثل إصلازا مهما وثوريا ،حيث شكلت ىذه الوثائق الثالث معا ادلبادئ األساسية حلقوؽ اإلنساف اليوـ.
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المبحث الثاني

تقييم سلوكيات المجتمع الدولي في العالقات الدولية
تنظر العديد من الشعوب اليوـ للقانوف الدويل نظرة تشاؤمية ،حيث إف سلوكيات الدوؿ القوية اليت تنتهك قواعد
القانوف الدويل وتضرب هبا عرض احلائط ،ما ىو إال شريعة غاب منظم ،ورغم وجود العديد من القيم األخالقية واإلنسانية إال أهنا
تبقى حربا على ورؽ.
المطلب األول :فلسطين والمجتمع الدولي
لقد ٕتاوزت القضية الفلسطينية ما يقارب السبعُت عاما على احتالذلا من قبل االحتالؿ اإلسرائيلي ،وإذا ما ٖتدثنا عن
االحتالؿ الربيطاين فإننا نتحدث عن قرف من الزماف ،وما زالت التساؤالت مطروحة أماـ اجملتمع الدويل ،أين دور اجملتمع الدويل
من قضية فلسطُت؟ أليس ما قاـ بو االحتالؿ اإلسرائيلي عاـ 1948ـ ىو احتالؿ ٔتوجب القانوف الدويل ،ىو سيطرة فعلية غَت
مقبوؿ هبا على أر ٍ
اض فلسطينية ال ديلك االحتالؿ اإلسرائيلي حق السيادة فيها.
حيث تعرؼ ادلادة ( )42من الالئحة ادللحقة باتفاقية الىاي لعاـ 1907ـ حالة االحتالؿ ،بأنو" :يعترب اإلقليم زلتال
عندما يصبح فعال خاضعا لسلطة اجليش ادلعادي ،وال ديتد االحتالؿ إال إىل األقاليم اليت تقوـ فيها ىذه السلطة وتكوف قادرة على
تدعيم نفوذىا".
وتنطبق اتفاقيات جنيف األربع على حالة االحتالؿ اإلسرائيلي لفلسطُت ،حيث نصت ادلادة الثانية ادلشًتكة التفاقيات
جنيف األربع على انطباؽ االتفاقيات" :يف مجيع حاالت االحتالؿ اجلزئي أو الكلي إلقليم أحد األطراؼ السامية ادلتعاقدة ،حىت
لو مل يواجو ىذا االحتالؿ مقاومة مسلحة".
إف ما قاـ بو االحتالؿ اإلسرائيلي من احتالؿ األراضي الفلسطينية باطل من وجهة نظر القانوف الدويل ،فهو أيضا جردية
مكتملة األركاف ،وما زاؿ االحتالؿ اإلسرائيلي يرتكب أبشع وأفظع اجلرائم ْتق الفلسطينيُت ،من قتل للمدنيُت ،جرائم ضد
اإلنسانية ،تطهَت للمدف الفلسطينية ،جرائم حرب ،جرائم عدواف ،إبادة مجاعية ،استهداؼ ادلستشفيات ،استهداؼ ادلدارس
واجلامعات وادلمتلكات الثقافية ،قتل األطفاؿ ،قتل كبار السن ،استهداؼ اإلسعافات ،التهجَت القسري للسكاف ،االستيطاف،
الفصل العنصري ،التعذيب ،ادلعاملة الالإنسانية وادلهينة ،جرائم ْتق األسرى ،التجويع ،احلصار اجلوي والربي والبحري ،سلالفة
االتفاقيات وادلعاىدات الدولية ،واستخداـ األسلحة احملرمة دوليا.
واألمثلة على جرائم االحتالؿ اإلسرائيلي ال حصر ذلا ،لكن نذكر منها على سبيل ادلثاؿ :قتل الطفل زلمد الدرة (11
عاما) بتاريخ  30سبتمرب 2000ـ ،قتل الطفلة إدياف حجو ( 4شهور) بتاريخ  7مايو 2001ـ ،اغتياؿ الشيخ القعيد أمحد
ياسُت ( 67عاما) بتاريخ  22مارس 2004ـ ،احلرب على غزة 2008ـ2009-ـ ،احلرب على غزة 2012ـ ،احلرب على
غزة 2014ـ ،استهداؼ الصحفيُت والطواقم الطبية ،استهداؼ الوزارات ،االستيطاف ادلستمر يف الضفة الغربية ،وقبل شهور قليلة،
وٖتديدا بتاريخ  15ديسمرب  2017ـ قاـ االحتالؿ اإلسرائيلي بقتل الشاب القعيد إبراىيم أبو ثريا ،يف جردية بشعة سلالفة لقواعد
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القانوف الدويل اإلنساين  ،وغَت ذلك من األمثلة واليت توضح أيضا استخداـ االحتالؿ اإلسرائيلي األسلحة احملرمة دوليا يف حروبو
على غزة(.)1
يقوـ اجملتمع الدويل بدعم االحتالؿ اإلسرائيلي -على الرغم من اجلرائم اليت يرتكبها االحتالؿ اإلسرائيلي ْتق
الفلسطينيُت ،-فالواليات ادلتحدة األمَتكية ىي أكرب داعم لالحتالؿ اإلسرائيلي؛ ففي عاـ 2016ـ مت االتفاؽ رمسيا بُت
االحتالؿ اإلسرائيلي وأمريكا على منح األخَتة لالحتالؿ اإلسرائيلي مساعدات عسكرية بقيمة  38مليار دوالر يف السنوات
العشرة القادمة ،أي ما يعادؿ  55بادلائة من التمويل العسكري األجنيب الكلي ألمريكا بالعامل ،ويعترب ىذا ادلبلغ من أكرب ادلبالغ
الذي تلقاه االحتالؿ اإلسرائيلي من أمريكا منذ عاـ 1948ـ(.)2
يف مقابل ذلك ،ويف ظل وقوؼ اجملتمع الدويل ّتانب االحتالؿ اإلسرائيلي ،ويف ظل اعًتافو بدولة لالحتالؿ اإلسرائيلي
على األراضي الفلسطينية  ،غاضا الطرؼ عن حق الشعب الفلسطيٍت يف كامل أرضو ،وقف ىذه ادلرة ضد قرار الرئيس األمريكي
دونالد ترامب الذي أعلن فيو أف القدس عاصمة لالحتالؿ اإلسرائيلي وأعلن نقل السفارة األمريكية إليها ،حيث وقع مرسوما
بذلك بتاريخ  6ديسمرب 2017ـ ،لكن توالت ردود األفعاؿ الفلسطينية والعربية واإلقليمية والدولية وأدانت القرار واعتربتو سلالفا
للقانوف الدويل ،حيث أداف  14عضوا من أصل ٔ 15تجلس األمن ىذا القرار –أي باستثناء الواليات ادلتحدة األمريكية ،-وقد
صوتت األمم ادلتحدة باألغلبية الساحقة على مشروع القرار الرافض إلعالف الرئيس األمريكي ،حيث أيدت  128دولة القرار،
و 9دوؿ عارضت ،يف حُت اختارت  35دولة االمتناع عن التصويت ،و 21دولة التغيب عن جلسة التصويت.
المطلب الثاني :سوريا والمجتمع الدولي
يعيش العامل العريب ،منذ أواخر عاـ 2010ـ ،وسط موجة من االنتفاضات والثورات واحلراؾ الغٍت اذلادؼ إىل إسقاط
التسلط بنماذجو ادلتعددة ،والدخوؿ يف عملية انتقاؿ إىل أنظمة دديقراطية تتجاوز التسلط ،ولو بنجاحات نسبية وإخفاقات متوقعة
ومتعددة وسلتلفة حسب أوضاع ىذه البداف ومستوى قدرات اجلمهور والتكتالت االجتماعية والسياسية الطازلة إىل الدديقراطية(.)3
اندلعت االحتجاجات والتوترات الداخلية يف سوريا يف  15مارس 2011ـٖ ،تولت ىذه االحتجاجات إىل اضطرابات
مث إىل نزاع مسلح داخلي مث إىل نزاع مسلح دويل(.)1

()1

لممزيد :عثماف يحيى أحمد أبو مسامح ،اآلثار القانونية لممسئولية الجنائية الدولية عف الجرائـ اإلسرائيمية في غزة ،رسالة

دكتوراه ،كمية الدراسات العميا ،جامعة الزعيـ األزىري ،السوداف2016 ،ـ.

()2

خبر عمى موقع رأي اليوـ 38 :مميار دوالر حجـ المساعدات األمريكية إلسرائيؿ لضماف تفوقيا العسكري أي ما يعادؿ

 55بالمائة مف التمويؿ العسكري األجنبي الكمي لواشنطف بالعاـ ،موقع رأي اليوـ ،عمى االنترنت:
https://www.raialyoum.com/index.php/38-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA./%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%91%D8%A9
()3

حسف كريـ وآخروف ،بحث :الربيع العربي وعممية االنتقاؿ إلى الديمقراطية ،كتاب :الربيع العربي ثورات الخالص مف

االستبداد دراسة حاالت ،الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية ،لبناف ،الطبعة األولى2013 ،ـ ،ص.11
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تشكل سوريا حالة استثنائية بُت الثورات العربية ،فالثورة اليت بدأت يف مارس 2011ـ سلمية واعتمدت التظاىر
واالعتصامات أسلوبا رئيسيا لكسر حالة الطوارئ السائدة يف البالد منذ العاـ 1963ـ وللمناداة بإهناء حكم آؿ األسد القائم
منذ العاـ 1970ـٖ ،تولت ابتداء من سبتمرب 2011ـ إىل الكفاح ادلسلح حلماية نفسها بداية مث حملاولة إسقاط واحد من أكثر
األنظمة العربية استبدادا وقمعا دمويا ،وقد ترافق تطور األوضاع ادليدانية ادلرافق للثورة السورية ،نتيجة عوامل داخلية وخارجية ،إىل
صراع عسكري مفتوح تداخلت فيو عوامل مذىبية بأخرى مناطقية ،وعمدت دوؿ عدة إىل التدخل فيو حلسابات ٗتصها وٗتص
سياساهتا وزلاور االستقطاب يف منطقة الشرؽ األوسط(.)2
تدخل اجملتمع الدويل يف األزمة السورية تدخال سلبيا ،شلا زاد من حدة األزمة وفاقمها ،فقد أخرج احتجاج الشعب
السوري على نظاـ احلكم االستبدادي من طابعو السلمي إىل الصراع ادلسلح ،على صعيد اجلهات الداخلية أو على مستوى
التدخل الدويل.
تورطت العديد من الدوؿ األجنبية يف سوريا ،سواء على مستوى الدعم السياسي أـ العسكري أـ العمليايت لألطراؼ
ادلنخرطة يف احلرب السورية ،ومن ىذه الدوؿ على سبيل ادلثاؿ ال احلصر :إيراف ،الواليات ادلتحدة األمريكية ،روسيا ،فرنسا،
السعودية ،قطر ،األردف ،اإلمارات العربية  ،تركيا ،العراؽ ،الصُت ،بريطانيا وغَتىا العديد من الدوؿ ،كذلك ىناؾ بعض اجلهات
ادلقاتلة يف سوريا ،مثل :حزب اهلل اللبناين ،اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطُت – القيادة العامة ،االئتالؼ الوطٍت (ادلعارضة السورية)،
تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ،جبهة النصرة ،القوات السورية ،أحرار الشاـ ،لواء القدس (الفيلق اإليراين) وغَتىا الكثَت.
سبع سنوات على احلرب الشرسة الدائرة يف سوريا ،دوف أف حيرؾ اجملتمع الدويل غَت عبارات الشجب والتنديد ،أعداد
القتلى والضحايا وحجم الدمار واجملازر مهولة جدا ،وأعداد ادلشردين وادلهجرين وصلت إىل ادلاليُت ،استخدـ النظاـ السوري يف
ذلك األسلحة احملرمة دوليا ،مثل :الرباميل ادلتفجرة ،الذخائر العنقودية ،األسلحة الكيميائية وغَتىا ،دوف تدخل صريح من اجملتمع
الدويل ،غَت بعض اإلدانات غَت ادلسموعة؛ بل كاف األمر بدعم من بعض الدوؿ ادلوالية للنظاـ.

()1

التوتر الداخمي :حالة مف القمؽ السياسي أو االجتماعي ،أو ىما معا داخؿ الدولة ،ويتـ التعبير عف ىذا القمؽ بصورة

سممية مف خالؿ مظاىرات ،ومؤتمرات مناوئة لمسمطة العامة ،وقد يكوف في صورة تعبئة مف جانب فئات أو جماعات
عرقية ،أو سياسية ،أو دينية داخؿ الدولة ضد بعضيا البعض خارج إطار القواعد الدستورية.
أما االضطرابات :فيي مرحمة تالية عمى توترات الداخمية ،وقد تكوف مصاحبة ليا ،حيث تأخذ شكؿ استخداـ القوة بصورة
غير منتظمة أو عشوائية ،وغير مرتبطة بتنظيـ معيف بقصد العمؿ عمى زعزعة االستقرار واألمف الداخمي ونشر الفوضى

داخؿ الدولة ،عمى أنو يجب التعامؿ مع ىذه االضطرابات مف خالؿ السمطات الداخمية مع إمكانية تدخؿ الشرطة أو بعض
الوحدات التابعة لمجيش.
مسعد عبد الرحمف زيداف قاسـ ،تدخؿ األمـ المتحدة في النزاعات المسمحة غير ذات الطابع الدولي ،مرجع سابؽ ،ص85
وما بعدىا.

()2

ياسيف الحاج صالح وآخروف ،بحث :في الجذور االجتماعية والثقافية لمفاشية السورية ،كتاب :الربيع العربي ثورات

الخالص مف االستبداد دراسة حاالت ،مرجع سابؽ ،ص.211
مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 90يونيو/حزيران - 8902المجلد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

333

القانون الدولي وأخالق المجتمع الدولي

عثمان يحيى أحمد أبو مسامح و عمران يحيى أحمد مسامح

ٖتدثت ديانا مسعاف -الباحثة ادلعنية بسوريا ٔتنظمة العفو الدولية -عما حيدث يف سوريا ودور اجملتمع الدويل فيو(،)1
حيث قالت" :فمنذ ست سنوات ،وقف اجملتمع الدويل متفرجا يف الوقت الذي ارتكبت فيو احلكومة السورية جرائم ضد
اإلنسانية ،وجرائم حرب ،مع إفالهتا التاـ من العقاب".
وأضافت" :وجيب على رللس األمن التابع لألمم ادلتحدة أف ينفذ قراراتو اخلاصة اليت تدعو إىل إهناء احلصار على
ادلناطق ادلدنية ،ووضع حد للهجمات على ادلدنيُت ،والعمل على وصوؿ ادلساعدات اإلنسانية دوف عوائق ،وينبغي على أعضاء
رللس األمن الدائمُتٔ ،تا فيهم روسيا ،أال دينعوا التدابَت اليت هتدؼ إىل وقف الفظائع اجلماعية ،والتصدي ذلا".
وأضافت أيضا" :من الضروري أف يبعث رللس األمن برسالة قوية مفادىا أنو لن يكوف ىناؾ إفالت من العقاب دلرتكيب
جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية ،فهذه الكارثة الواقعة يف سوريا ما ىي إال مثاؿ حي على الثمن الباىظ الذي يدفعو ادلدنيوف
من جراء اإلفالت من العقاب على ما ارتُكب من فظائع مجاعية".
خالؿ حلظات كتابة البحث ،يرتكب النظاـ السوري بدعم سوري وإيراين رلزرة ْتق السوريُت ادلدنيُت يف الغوطة
الشرقية( ، )2ويف ذلك انتهاكا لقواعد القانوف الدويل اإلنساين ،حيث يستهدؼ من خالؿ قصفو العنيف وادلتكرر مناطق آىلة
بالسكاف ادلدنيُت وادلنشآت ادلدنية والطبية ،فيما يتم تكييفو بالقانوف الدويل بأنو جردية إبادة مجاعية.
ترتكب ىذه اجملزرة أماـ مرأى ومسمع العامل ،وخاصة رللس األمن ادلؤسسة الدولية ادلنوط هبا حفظ السلم واألمن
الدوليُت ،وكذلك ٔترأى ومسمع الدوؿ ادلعنية بادللف السوري ،اليت تعجز عن تبٍت موقف واضح وحازـ بشأهنا يضع حدا ذلا ،يف
حُت أف اجملتمع الدويل ال حيرؾ ساكنا سوى إبداء قلقو منها ،كما عرب عن ذلك األمُت العاـ لألمم ادلتحدة ،والدعوة إىل عقد
جلسة جمللس األمن بغية التصويت على مشروع قرار يدعو إىل ىدنة إنسانية لن ديررىا الفيتو الروسي ،الذي طالب بإجراء
تعديالت على مشروع القرار(.)3
وقد اعتمد رللس األمن ،يف جلسة عقدت بتاريخ  24فرباير 2018ـ ،قرارا بإمجاع األعضاء اخلمسة عشر يطالب
بوقف األعماؿ العدائية وىدنة إنسانية دلدة ثالثُت يوما على األقل ودوف تأخَت يف مجيع أضلاء سوريا ،غَت أنو بعد ساعات من قرار
رللس األمن تطبيق ىدنة إنسانية يف سوريا ،قامت قوات النظاـ باقتحاـ الغوطة الشرقية من زلاور عدة ٖتت غطاء ناري كثيف
شاركت فيو طائرات روسية.

()1

منظمة العفو الدولية ،سوريا :قصؼ المدنييف المتواصؿ في الغوطة الشرقية يشكؿ جرائـ حرب ،موقع منظمة العفو

الدولية ،عمى االنترنت:

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/02/syria -relentless-bombing-of-civilians-in-

./eastern-ghouta-amounts-to-war-crimes

()2
()3

الغوطة الشرقية :تحيط بمدينة دمشؽ مف الشرؽ والجنوب ،وتتبع دمشؽ وريؼ دمشؽ.
خبر :ماذا يقوؿ القرار  2401بشأف سوريا ،منشور عمى موقع الجزيرة نت ،عمى االنترنت:

 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/2/25/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1 -2401.%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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ٖتدث وزير اخلارجية الربيطاين بوريس جونسوف بتاريخ  26فرباير 2018ـ أماـ رللس العموـ الربيطاين حوؿ ٗتاذؿ
األمم ادلتحدة عن تقدمي العوف لضحايا رلزرة الغوطة الشرقية ،حيث قاؿ" :أود تذكَت اجمللس بأف مئات اآلالؼ من ادلدنيُت يعانوف
اجلوع يف الغوطة الشرقية اليت تبعد بضعة أمياؿ فقط عن سلازف األمم ادلتحدة يف دمشق ادلمتلئة بادلواد الغذائية".
يتضح من ذلك ،أف حدة األحداث تصاعدت حوؿ سوريا وداخلها ،فقد أصبح واضحا أف سوريا ىي مركز صراع
عادلي شرس بُت مكونات اجملتمع الدويل ،يستخدـ كل أنواع األسلحة النارية واإلعالمية وادلالية والدينية ،دوف أي احًتاـ لقواعد
القانوف الدويل اإلنساين ،فقد أصبحت ٘تثل سوريا أخطر هتديد دلعايَت حقوؽ اإلنساف.
وتعد األزمة السورية منذ سنة 2011ـ ٔتثابة مباراة تلعبها القوى الكربى على ادلسرح السوري ،وأظهرت ىذه األزمة
مدى النفاؽ السياسي على ادلستوى العادلي.
المطلب الثالث :مجلس األمن والمجتمع الدولي
أنشأ ميثاؽ األمم ادلتحدة ستة أجهزة رئيسية لألمم ادلتحدةٔ ،تا يف ذلك رللس األمن ،ويضع ادليثاؽ ادلسؤولية الرئيسية
عن حفظ السلم واألمن الدوليُت على عاتق رللس األمن ،وللمجلس أف جيتمع كلما ظهر هتديد للسلم.
إف قراءة متأنية لكل ما نتجت عنو اجتماعات رللس األمن وقراراتو ومواقفو الفعلية إزاء سلتلف القضايا العادلية تكشف
أف رللس األمن ىو ادلؤسسة احلقيقية اليت هتيمن على األمم ادلتحدة ،فقد كاف اذلدؼ األساسي لألمم ادلتحدة ىو محاية السلم
واألمن الدوليُت ،وإف ٖتقيق ىذا اذلدؼ مناط ٔتجلس األمن دلا ديلكو من حق اٗتاذ التدابَت واإلجراءات ضد أي دولة بدعوى
حفظ السلم واألمن الدوليُت وىو ما مل تتمتع بو أي ىيئة تابعة لألمم ادلتحد حىت اجلمعية العامة(.)1
نظريا؛ ال توجد سوى قيود قليلة ٖتد من سلطة رللس األمن؛ فنطاؽ عملو واسع ،وقراراتو ملزمة لكل أعضاء األمم
ادلتحدة ،وباختصار؛ إذا قرر رللس األمن شيئا –فرض عقوبات ضد دولة ما أو إنفاذ وقف إطالؽ النار بإحدى مناطق الصراع-
فمن ادللزـ تنفيذ ىذا األمر ،وبعبارة أخرى ،ليس ٔتقدور أحد ٕتاىل اإلرادة اجلمعية للدوؿ اخلمس دائمة العضوية اليت ٖتدد فعليا
قرارات رللس األمن ،لكن كثَتا ما كاف إجياد مثل ىذه اإلرادة اجلمعية أمرا عسَتا ،تأيت مسألة السيادة القومية على رأس قائمة
األسباب ،وىي شيء ٕتلو الدوؿ "األعلى ادلنزلة" –أي الدوؿ اخلمس دائمة العضوية -إجالال خاصا ،ورٔتا أف ذلا احلق يف نقض
أي قرارات ،فمن ادلرجح أف تفعل ذلك حاؿ تعارض أي قرار مع مصاحلها القومية(.)2
تسبب حق النقض( )3الذي ٘تلكو الدوؿ اخلمس دائمة العضوية يف إعاقة عمل رللس األمن أكثر من أي عامل آخر،
يف الواقع ،إف حقيقة ٘تتع ىذه الدوؿ اخلمس –من بُت إمجايل قدره  192دولةٔ -تكانة شليزة يبدو ضربا من السخف؛ فإذا
()1

ناجي البشير عمر القحواش ،تأثير الفيتو عمى ق اررات مجمس األمف الدولي (قضية فمسطيف نموذجا) ،رسالة ماجستير،

كمية اآلداب والعموـ ،جامعة الشرؽ األوسط2015 ،ـ ،ص.40

()2

يوسي إـ ىانيماكي ،األمـ المتحدة :مقدمة قصيرة جدا ،مؤسسة ىنداوي لمتعميـ والثقافة ،مصر ،الطبعة األولى،

2013ـ ،ص.56

()3

حؽ النقض (إجماع القوى العظمى) :كؿ دولة عضو بمجمس األمف ليا صوت واحد ،الق اررات المتعمقة باألمور

اإلجرائية (عمى سبيؿ المثاؿ :تحديد عرض قضية ما عمى مجمس األمف مف عدمو) تتطمب دعـ ما ال يقؿ عف تسعة مف
مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 90يونيو/حزيران - 8902المجلد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

333

القانون الدولي وأخالق المجتمع الدولي

عثمان يحيى أحمد أبو مسامح و عمران يحيى أحمد مسامح

استطاعت مجهورية الصُت الشعبية (بل ،األكثر سخفا ،جزيرة تايواف ادلعروفة ّتمهورية الصُت ،بُت عامي 1949ـ و1971ـ)
وفرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا والواليات ادلتحدة االتفاؽ على األمر عينو ،تستطيع األمم ادلتحدة العمل ،أما إذا مل حيدث ىذا
–أو لو قررت "دولة واحدة" فقط أف قرارا بعينو غَت مرغوب فيو -يصاب رللس األمن فعليا بالشلل(.)1
ويف األحداث األخَتة على الساحة الدولية ،نالحظ أف الواليات ادلتحدة قد استخدمت الفيتو إلحباط مشروع قرار
مصري يف رللس األمن يرفض اإلعالف الذي أصدره الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعًتاؼ بالقداس عاصمة لالحتالؿ
اإلسرائيلي ،رغم موافقة مجيع الدوؿ الػ  14األخرى على مشروع القرار.
وكذلك استخدمت روسيا الفيتو يف رللس األمن خالؿ األزمة السورية أكثر من  11مرة تقريبا ،كاف آخرىا يف نوفمرب
2017ـ ،حيث استخدمتو مرتُت يف يومُت متتالُت ،بتاريخ  16نوفمرب 2017ـ استخدمتو ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد
مهمة اخلرباء الدوليُت الذين حيققوف يف استخداـ األسلحة الكيميائية يف سوريا لسنة ،ويف اليوـ التايل بتاريخ  17نوفمرب 2017ـ
أيضا عطلت روسيا ٔتوجب حق النقض "الفيتو" للمرة الثانية خالؿ  24ساعة مشروع قرار ياباين ينص على ٘تديد مهمة جلنة
التحقيق الدولية حوؿ استخداـ األسلحة الكيميائية يف سوريا دلدة شهر واحد.
احلقيقة ،أف رللس األمن ادلنوط بو ٖتقيق السلم واألمن الدوليُت ،ىو حجر عقبة أماـ احلفاظ عليهما( ،)2خاصة يف ظل
استخداـ األعضاء اخلمسة الدائمُت ٔتجلس األمن حلق الفيتو "النقض" يف مسائل ونزاعات وصراعات هتدد السلم واألمن

األعضاء الخمسة عشر ،أما الق اررات المتعمقة باألمور الموضوعية (عمى سبيؿ المثاؿ :قرار يدعو التخاذ تدابير مباشرة
لتسوية نزاع دولي ،أو لفرض عقوبات) ،فتتطمب أيضا تسعة أصوات ،عمى أف يكوف مف بينيا أصوات الدوؿ الخمس دائـ
العضوية جميعيا ،ىذه ىي قاعدة "إجماع القوى العظمى" ،التي يشار إلييا عادة بػ "حؽ النقض".

نظريا ،تممؾ الدوؿ غير دائمة العضوية بمجمس األمف حؽ نقض جميعا ،فإذا ما صوتت سبع دوؿ عمى األقؿ ضد قرار ما
(سواء كاف إجرائيا أو موضوعيا) فبإمكانيا تجميد القرار ،حتى لو صوتت الدوؿ الخمس دائمة العضوية لمصمحتو ،ظير ما
يسمى حؽ النقض السادس ىذا لموجود منذ عاـ 1965ـ وحسب؛ حيف زاد عدد الدوؿ غير الدائمة العضوية مف ست إلى
عشر دوؿ ،ومع أف الدوؿ الخمس دائمة العضوية استخدمت حؽ النقض عمى نحو متكرر ،فإف حؽ النقض السادس لـ

يستخدـ قط .يوسي إـ ىانيماكي ،األمـ المتحدة ،مرجع سابؽ ،ص.57

ومف أشكاؿ ودوافع استعماؿ حؽ النقض (الفيتو) :استخداـ حؽ النقض ذاتو ،االمتناع عف التصويت ،الغياب عف اجتماع
مجمس األمف وعدـ حضور المناقشة أو التصويت ،االعتراض المزدوج واالعتراض المستتر أو غير المباشر .لممزيد مف
التفاصيؿ :ناجي البشير عمر القحواش ،تأثير الفيتو عمى ق اررات مجمس األمف الدولي ،مرجع سابؽ ،ص 50وما بعدىا.

()1
()2

يوسي إـ ىانيماكي ،األمـ المتحدة ،مرجع سابؽ ،ص.57

يقؼ جيمنا مشدوىا أماـ أييـ عمى صواب؟ كيؼ تقوـ أميركا باكتساح بمد عف طريؽ جيش آخر ،ثـ تقوـ نفس الدولة

بإعطاء منح وعطايا لعالج المرضى والمصابيف مف نفس الحرب؟ بالش  ..كيؼ تؤيد انقالبا عسكريا يقتؿ ويسجف ،ثـ
باليد األخرى تعطي معونة مدنية تؤيد فييا شركات "الستارت آب" و"التعميـ" بأميركا نفسيا؟!

يقؼ جيمنا مشدوىا ،كيؼ يمكف أف تنفؽ األمـ المتحدة أمواؿ المعونات لسوريا بيف بشار األسد وبيف معارضيو  ..وكأنيـ

سواء ،كيؼ يمكف لروسيا مثال أف تتبرع لنفس الناس التي حاصرتيـ وقتمتيـ في الغوطة؟
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الدوليُت ،فبدال أف يكوف حق النقض "الفيتو" السالح السلمي الذي تستخدمو الدوؿ الكربى يف ردع من حياوؿ هتديد السلم
واألمن الدوليُت ،أصبح الثغرة القانونية اليت تستخدمها الدوؿ الكربى يف ٖتقيق مصاحلهم وإف كانت هتدد السلم واألمن الدوليُت.
المطلب الرابع :المجاالت اإلنسانية المختلفة والمجتمع الدولي
لكي نكوف منصفُت؛ فإف الناظر من زاوية واحدة لسلوكيات اجملتمع الدويل ،جيد أف الدوؿ العظمى تسعى فقط لتحقيق
مصاحلها على حساب مصاحل اجملتمعات الضعيفة ،لكن يف حقيقة األمر ىناؾ زوايا أخرى يعمل من خالذلا اجملتمع الدويل على
تعزيز قيم التعاوف والتشارؾ بُت الشعوب ،وإرساء العديد من القيم وادلفاىيم للرقي باجملتمعات ادلختلفة ،وذلك من خالؿ العديد
من ادلنظمات وادلؤسسات والربامج الدولية اليت عمل اجملتمع الدويل على تأسيسها وإنشائها يف سبيل ٖتقيق ذلك.
أوال :منظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"
تعمل اليونيسف على محاية حقوؽ مجيع األطفاؿ ،وٖتسُت حياة األطفاؿ وعائالهتم ،وتكافح من أجل احلقوؽ العادلية
لألطفاؿ الباحثُت عن ادلأوى اآلمن والغذاء واحلماية من الكوارث والنزاعات ،وعن ادلساواة ،حيث تؤمن بأف" :لألطفاؿ مجيعهم
احلق يف البقاء على قيد احلياة واالزدىار وٖتقيق إمكانياهتم من أجل الوصوؿ إىل عامل أفضل"(.)1
ثانيا :منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة "الفاو"
هتدؼ منظمة األغذية والزراعة إىل ٖتقيق األمن الغذائي للجميع ،والتأكد من أف البشر حيصلوف بانتظاـ على ما يكفي
من الغذاء عايل اجلود لقياد حياة نشطة وصحية ،كما وتقود اجلهود الدولية للقضاء على اجلوع(.)2
ثالثا :منظمة الصحة العالمية
هتدؼ منظمة الصحة العادلية إىل بناء مستقبل أفضل وأوفر صحة للناس يف أضلاء العامل كافة ،كما وتسعى إىل مكافحة
األمراض ادلعدية ،مثل :األنفلونزا وفَتوس العوز ادلناعي البشري ،وكذلك األمراض غَت السارية ،من قبيل :السرطاف وأمراض القلب،
كما وهتتم بالصحة وسالمة اذلواء ومأمونية الطعاـ وادلاء واألدوية واللقاحات(.)3
رابعا :منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"
تعمل اليونسكو على إجياد الشروط ادلالئمة إلطالؽ حوار بُت احلضارات والثقافات والشعوب على أساس احًتاـ القيم
ادلشًتكة ،حيث تتمثل رسالتها يف اإلسهاـ يف بناء السالـ ،والقضاء على الفقر ،وٖتقيق التنمية ادلستدامة ،وإقامة حوار بُت
الثقافات ،من خالؿ الًتبية والعلوـ والثقافة واالتصاؿ وادلعلومات(.)1
يقؼ جيمنا في حالة مف "التناحة" أماـ تناقد اكتساح السعودي لميمف ،ومحاوالت السعودية لدفع بعض األمراض مف التفشي
في اليمف ،بينما كانت ىي أصال السبب فييا! يقؼ جيمنا يحاوؿ "التبرير" لحمفاء حمـ الثورة ولو كانوا عمى باطؿ فقط ألف
فيـ الواقع يستعصي عمى فيمنا  ..أحمد عبد الحميد ،مف مقاؿ :ال أردوغاف خميفة المؤمنيف وال بف سمماف المنقذ وال

اإلمارات صانعة البيجة  ..عف حقائؽ الدنيا التي يجب أف تعرفيا ،منشور عمى موقع ىاؼ بوست ،عمى االنترنت:
.http://www.huffpostarabi.com/ahmed-abdelhamid/story_b_19329158.html?ncid=tweetlnkarhpmg00000001

()1

الموقع الرسمي لمنظمة األمـ المتحدة لمطفولة "اليونيسؼ" ،عمى االنترنت:

()3

الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية ،عمى االنترنت:

()2

.https://www.unicef.org/ar

الموقع الرسمي لمنظمة األغذية والزراعة لألمـ المتحدة "الفاو" ،عمى االنترنت:

.http://www.fao.org/home/ar/

.http://www.who.int/ar/

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 90يونيو/حزيران - 8902المجلد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

333

القانون الدولي وأخالق المجتمع الدولي

عثمان يحيى أحمد أبو مسامح و عمران يحيى أحمد مسامح

يف حقيقة األمر؛ أف ادلنظمات الدولية السابق ذكرىا ،ما ىي إال بعض األمثلة على العديد من ادلؤسسات وادلنظمات
الدولية اليت أوجدىا اجملتمع الدويل ،لتحقيق األىداؼ ادلختلفة من وراء إجيادىا وتأسيسها ،حيث ىناؾ منظمات ومؤسسات
دولية أخرى ٔتجاالت سلتلفة أخرى ،مثل :منظمة العمل الدولية( ،)2صندوؽ النقد الدويل( ،)3برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي حوؿ
العامل( ،)4منظمة التجارة العادلية( ،)5ادلفوضية السامية لألمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت( ،)6برنامج األمم ادلتحدة للبيئة( ،)7ادلنظمة
العادلية للملكية الفكرية( )8وغَتىا الكثَت من ادلنظمات وادلؤسسات والربامج الدولية.

()1
()2

الموقع الرسمي لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة "اليونسكو" ،عمى االنترنت:
الموقع

الرسمي

لمنظمة

العمؿ

المكتب

الدولية،

لمدوؿ

اإلقميمي

./https://ar.unesco.org

العربية،

عمى

االنترنت:

.http://www.ilo.org/beirut/lang--ar/index.htm

()3
()4

الموقع الرسمي لصندوؽ النقد الدولي ،عمى االنترنت:
الموقع

الرسمي

لبرنامج

األمـ

المتحدة

.http://www.imf.org/external/arabic/index.htm

في

اإلنمائي

الدوؿ

العربية

"،"UNDP

عمى

االنترنت:

.http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home.html

()5
()6
()7
()8

الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية ،عمى االنترنت:

.http://www.wtoarab.org/?lang=ar

الموقع الرسمي لممفوضية السامية لألمـ المتحدة لشؤوف الالجئيف ،عمى االنترنت:

الموقع الرسمي لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة ،عمى االنترنت:

./http://www.unhcr.org/ar

.https://www.unenvironment.org/ar

الموقع الرسمي لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،عمى االنترنت:

./http://www.wipo.int/portal/ar
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الخاتمة
لقد حافظ اجملتمع الدويل نظريا على إرساء مبادئ القانوف الدويل وادلتمثلة يف ٖتقيق السلم واألمن الدوليُت بُت أشخاص
اجملتمع الدويل ،ومن خالؿ الدعوة إىل مواءمة التشريعات الداخلية للدوؿ مع مبادئ القانوف الدويل؛ إال أف ذلك متعذر من
الناحية الفعلية والتطبيقية؛ لذا فإننا صلد تغوؿ الدوؿ القوية الكربى على الدوؿ الضعيفة شلا حصلت ادلعضلة بأنو مت ٖتييد قواعد
القانوف الدويل الناظمة ألشخاصو.
ومن خالؿ ْتثنا حوؿ القانوف الدويل وأخالؽ اجملتمع الدويل؛ فقد توصلنا إىل النتائج والتوصيات اآلتية:

أوال :النتائج
.1

.2
.3
.4

مبادئ القانوف الدويل ٖتتم االحًتاـ ادلتبادؿ للقيم األخالقية واإلنسانية بُت أشخاص اجملتمع الدويل ،وتدعو إىل حفظ
السلم واألمن الدوليُت بُت أشخاص اجملتمع الدويل ،ومع ذلك فإف سلوكيات أشخاص اجملتمع الدويل ٖتيد عن ىذا
ادلبادئ.
إف استخداـ حق النقض "الفيتو" ما ىو إال ٖتقيق لرغبات وأىداؼ الدوؿ اليت تتمسك بو بغض النظر عن نصرة
ادلظلوـ وردع الظامل ،وىو ما ينايف ما يرنو إليو القانوف الدويل.
سلوكيات اجملتمع الدويل اليت ٗتص حفظ السلم واألمن الدوليُت بعيدة جدا عن االلتزاـ بالقواعد الدولية ادلقررة لذلك.
أما سلوكيات اجملتمع الدويل اليت ٗتص العديد من اجملاالت الثقافية أو االجتماعية أو الصحية أو غَتىا فهي تكوف أقرب
للتعاوف والتشارؾ الدويل من أجل تلبية احتياجات اإلنساف يف تلك اجملاالت.

ثانيا :التوصيات
.1
.2
.3
.4

نوصي بإلغاء حق النقض "الفيتو" والذي ديثل حجر عثرة يف طريق ٖتقيق العدالة وحفظ السلم واألمن الدوليُت ،ونصرة
ادلظلومُت وردع الظادلُت.
نوصي بتكاتف دوؿ اجملتمع الدويل من أجل القضاء على مجيع أشكاؿ الظلم السائدة من الدوؿ القوية ٕتاه الدوؿ
الضعيفة ،وإرساء مبدأ إحالؿ السلم واألمن الدوليُت.
نوصي بالتفعيل احلقيقي جمللس األمن الدويل ليقوـ ٔتهامو ادلوكلة إليو على أمت وجوْ ،تيث ال حيايب قويا على ضعيف.
نوصي اجملتمع الدويل بالعمل على ٖتقيق التعاوف والتشارؾ الدويل يف اجملاالت ادلختلفة ،من أجل احلفاظ على البشرية
من سلاطر هتديد السلم واألمن الدوليُت ،وكذلك ادلخاطر ادلًتتبة على هتديد أو عدـ االىتماـ باجملاالت األخرى
ادلختلفة.
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المراجع

 .1أمحد سرحاؿ ،قانوف العالقات الدولية ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بَتوت ،دوف طبعة1990 ،ـ.
 .2مجاؿ عبد الناصر مانع ،القانوف الدويل العاـ ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل2010 ،ـ.
 .3حسُت حنفي عمر ،التدخل يف شئوف الدوؿ بذريعة محاية حقوؽ اإلنساف ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،الطبعة األوىل،
2004ـ.
 .4عبد الكرمي بوزيد ادلسماري ،دور القضاء الوطٍت يف تطبيق وتفسَت ادلعاىدات الدولية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية،
الطبعة األوىل2010 ،ـ.
 .5علوي أرلد علي ،الوجيز يف القانوف الدويل العاـ ،أكادديية شرطة ديب ،ديب ،دوف طبعة2004 ،ـ.
 .6علي صادؽ أبو ىيف ،القانوف الدويل العاـ ،منشأة ادلعارؼ ،اإلسكندرية ،دوف طبعة ،دوف سنة.
 .7زلمد امساعيل علي ،القانوف الدويل العاـ ،دار وىداف للطباعة والنشر ،القاىرة ،الطبعة األوىل1983 ،ـ.
 .8زلمد يوسف علواف ،القانوف الدويل العاـ ،ادلقدمة وادلصادر ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،الطبعة الثالثة،
2003ـ.
 .9مسعد عبد الرمحن زيداف قاسم ،تدخل األمم ادلتحدة يف النزاعات ادلسلحة غَت ذات الطابع الدويل ،دار اجلامعة اجلديدة
للنشر ،اإلسكندرية2003 ،ـ.
 .10حسن كرمي وآخروف ،الربيع العريب ثورات اخلالص من االستبداد دراسة حاالت ،الشبكة العربية لدراسة الدديقراطية،
لبناف ،الطبعة األوىل2013 ،ـ.
 .11يوسي إـ ىانيماكي ،األمم ادلتحدة :مقدمة قصَتة جدا ،مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة ،مصر ،الطبعة األوىل،
2013ـ.
ثانيا :الرسائل العلمية
 .1عثماف حيِت أمحد أبو مسامح ،اآلثار القانونية للمسئولية اجلنائية الدولية عن اجلرائم اإلسرائيلية يف غزة ،رسالة دكتوراه،
كلية الدراسات العليا ،جامعة الزعيم األزىري ،السوداف2016 ،ـ.
 .2خَت الدين زيوي ،إدماج ادلعاىدات الدولية يف النظاـ القانوين الداخلي اجلزائري طبقا لدستور سنة 1996ـ ،رسالة
ماجستَت ،كلية احلقوؽ ،جامعة اجلزائر ،اجلمهورية اجلزائرية الدديقراطية االشًتاكية2003-2002 ،ـ.
 .3ناجي البشَت عمر القحواش ،تأثَت الفيتو على قرارات رللس األمن الدويل (قضية فلسطُت منوذجا) ،رسالة ماجستَت،
كلية اآلداب والعلوـ ،جامعة الشرؽ األوسط2015 ،ـ.
ثالثا :الدوريات والمجالت العلمية
 .1أ .ج .ب .تايلور ،مقاؿ :خرافة امسها األمم ادلتحدة ،رللة اجملالت العادلية (جلنة كتب سياسية) – مصر ،اجملموعة
ص،18
1959ـ،
يناير
الرابع،
العدد
الثانية،
 ،http://search.mandumah.com/Record/239526نقال عن صحيفة ( SUNDAY
 )EXPRESSالربيطانية ،حيث نشر ادلقاؿ بالصحيفة.
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 .2ثقل سعد العجمي ،قواعد القانوف الدويل يف القانوف الوطٍت ،الكويت منوذجا ،رللة احلقوؽ ،جامعة الكويت ،الكويت،
العدد األوؿ ،السنة اخلامسة والثالثوف ،ربيع اآلخر 1432ىػ-مارس 2011ـ.
 .3حسينة شروف ،موقف القضاء الدويل من التعارض بُت االتفاقيات والقانوف الداخلي ،رللة ادلفكر ،رللة علمية زلكمة
متخصصة يف احلقوؽ والعلوـ السياسية ،كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية ،جامعة زلمد خضَت بسكرة ،اجلزائر ،العدد
الثالث ،فرباير 2008ـ.
 .4حيدر حسن حاج الصديق ،دور األمم ادلتحدة يف ظل النظاـ العادلي اجلديد ،رللة دراسات اسًتاتيجية ،مركز الدراسات
االسًتاتيجية ،اخلرطوـ ،العدد  ،6أبريل – مايو – يونيو 1996ـ.
رابعا :االتفاقيات والمعاهدات الدولية
 .1اتفاقية فيينا لقانوف ادلعاىدات لعاـ 1969ـ.
 .2ميثاؽ األمم ادلتحدة لعاـ 1945ـ.
 .3اتفاقية جنيف األوىل لتحسُت حالة اجلرحى وادلرضى بالقوات ادلسلحة يف ادليداف ادلؤرخة يف  12آب /أغسطس
1949ـ.
 .4اتفاقية جنيف الثانية لتحسُت حالة جرحى ومرضى وغرقى القوات ادلسلحة يف البحار ادلؤرخة يف  12آب /أغسطس
1949ـ.
 .5اتفاقية جنيف الثالثة بشأف معاملة أسرى احلرب ادلؤرخة يف  12آب /أغسطس 1949ـ.
 .6اتفاقية جنيف الرابعة بشأف محاية األشخاص ادلدنيُت يف وقت احلرب ادلؤرخة يف  12آب /أغسطس 1949ـ.
 .7ادلادة ( )3ادلشًتكة من اتفاقيات جنيف األربع.
 .8ادللحق (الربوتوكوؿ) األوؿ اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف ،لعاـ 1977ـ.
 .9ادللحق (الربوتوكوؿ) الثاين اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف ادلعقودة يف  12آب /أغسطس لعاـ 1949ـ ادلتعلق ْتماية
ضحايا ادلنازعات ادلسلحة غَت الدولية ،لعاـ 1977ـ.
 .10ادللحق (الربوتوكوؿ) اإلضايف الثالث التفاقيات جنيف ،واخلاص بتبٍت شارة شليزة ،لعاـ 2005ـ.
خامسا :المواقع اإللكترونية
 .1ادلوقع الرمسي لربنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي يف الدوؿ العربية " ،"UNDPعلى االنًتنت:
.http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home.html
 .2ادلوقع الرمسي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،على االنًتنت.https://www.unenvironment.org/ar :
االنًتنت:
على
الدويل،
النقد
لصندوؽ
الرمسي
 .3ادلوقع
.http://www.imf.org/external/arabic/index.htm
 .4ادلوقع الرمسي للجنة الدولية للصليب األمحر ،على االنًتنت.https://www.icrc.org/ar :
 .5ادلوقع الرمسي للمفوضية السامية لألمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت ،على االنًتنت:
./http://www.unhcr.org/ar
 .6ادلوقع الرمسي للمنظمة العادلية للملكية الفكرية ،على االنًتنت./http://www.wipo.int/portal/ar :
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والزراعة

لألمم

ادلتحدة

"الفاو"،

على

االنًتنت:

 .7ادلوقع الرمسي دلنظمة األغذية
.http://www.fao.org/home/ar/
 .8ادلوقع الرمسي دلنظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلم والثقافة "اليونسكو" ،على االنًتنت:
./https://ar.unesco.org
 .9ادلوقع الرمسي دلنظمة األمم ادلتحدة للطفولة "اليونيسف" ،على االنًتنت.https://www.unicef.org/ar :
 .10ادلوقع الرمسي دلنظمة التجارة العادلية ،على االنًتنت.http://www.wtoarab.org/?lang=ar :
.11ادلوقع الرمسي دلنظمة الصحة العادلية ،على االنًتنت.http://www.who.int/ar/ :
 .12ادلوقع الرمسي دلنظمة العفو الدولية ،على االنًتنت.https://www.amnesty.org/ar/ :
 .13ادلوقع الرمسي دلنظمة العمل الدولية ،ادلكتب اإلقليمي للدوؿ العربية ،على االنًتنت:
.http://www.ilo.org/beirut/lang--ar/index.htm
ريف دلتعة القراءة ،على االنًتنت./http://raffy.ws :
 .14موقع ي
 .15موقع اجلزيرة نت ،على االنًتنت.http://aljazeera.net/portal :
 .16موقع رأي اليوـ ،على االنًتنت./https://www.raialyoum.com :
 .17موقع ىاؼ بوست ،على االنًتنت.http://www.huffpostarabi.com/ :
سادسا :المراجع األجنبية
1. David Ruzie, Droit International Public (Mementos), 14eme edition,
Edition Dalloz, 1999.
2. J.B. Moore, Digest of International Law, vol.7, 1908.
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السياسة الخارجية التركية تجاه المشرق العربي بعد الحرب الباردة :المحددات واألبعاد

محمد العربي الدمي

السياسة الخارجية التركية تجاه المشرق العربي بعد الحرب الباردة:
المحددات واألبعاد
Turkish Foreign Policy towards the
The Arab Middle East after the Cold War:أ .ؿبمد عريب الدمي
معهد اغبقوؽ والعلوـ السياسية
determinants and dimensions
اؼبركز اعبامعي سبنراست اعبزائر
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ملخص:
تقوـ ىذه الدراسة دبعاعبة موضوع التحوؿ يف توجهات السياسة اػبارجية الًتكية منذ هناية اغبرب الباردة ،حيث تتناوؿ أىم ؿبددات السياسة اػبارجية
الًتكية،وتوجو البعد الواحد الذي انتهجتو تركيا خالؿ تسعينيات القرف اؼباضي ،والتطرؽ ألىم األسس اؼبتبعة خاللو،وعرض مساعي انضماـ تركيا لالرباد
األورويب كهدؼ لو،كما تتطرؽ الدراسة إىل التوجو اعبديد الذي عرفتو السياسة اػبارجية الًتكية بعد وصوؿ حزب العدالة والتنمية اإلسالمي التوجو
للحكم يف تركيا هناية عاـ،2001وانتهاجو سياسة متعددة األبعاد يف السياسة اػبارجية الًتكية.
الكلمات اؼبفتاحية :السياسة اػبارجية الًتكية  ،احملددات ،االبعاد  ،اؼبشرؽ العريب  ،سياسة صفر مشاكل
Summarry:
The study is to deal with the topic of the shift in the orientation of the Turkish foreign policy
since the end of the cold war, where the most important determinants of the Turkish foreign
policy, headed one dimension of the approach adopted by Turkey during the 1990s of the last
century, addressing the most important basis which, the endeavors of the Accession of
Turkey to the European Union as its primary goal, as the study address to the new orientation
of the emancipation of Turkish foreign policy after the arrival of the Islamic Justice and
Development Party head of government in Turkey at the end of 2001 and following a multi
dimensions policy in the Turkish foreign policy.
Keywords: Turkish foreign policy، specifications, dimensions, the Arab Mashreq, the
policy of zero problems.
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مقدمة
شهدت السياسة اػبارجية الًتكية ربوال كبَتا بعد هناية اغبرب الباردة ،وذلك بانتقاؿ تركيا من صفة اغبارس الشرقي للحدود
الغربية ألوروبا و اغبصن اؼبتُت ضد اؼبد الشيوعي يف منطقة الشرؽ األوسط،إىل صفة الشريك االسًتاتيجي للغرب،من خالؿ
إصرارىا على مواصلة مسعاىا لتحقيق ىدفها التارىبي_منذ تأسيس اعبمهورية الًتكية اغبالية 1923ـ _ وىو اكتساب العضوية
يف االرباد األورويب ،وتوطيد العالقات مع كل من الواليات اؼبتحدة األمريكية و إسرائيل و ابتعادىا عن الدوؿ العربية
واإلسالمية،من خالؿ سياسة خارجية ذات البعد الواحد انذاؾ.إال أف التغَتات اليت عرفها العامل بعد أحداث 11سبتمرب
/أيلوؿ،2001والتحوالت الكربى اليت عرفتها تركيا على اؼبستوى الداخلي  ،جعلها تعيد حساباهتا يف سياستها اػبارجية و ربديد
موقعها من النظاـ الدويل اغباؿ0ي،جعلها تعيد النظر يف أىدافها واسًتاتيجياهتا،وتتبٌت سياسة خارجية ـبتلفة سباما عن السياسة
السابقة.
من خالؿ ما سبق  ،يبكن طرح االشكالية التالية :
اىل اي مدى اررت هناية اغبرب الباردة على ؿبددات وابعاد السياسة اػبارجية الًتكية ذباه دوؿ اؼبشرؽ العريب
من اجل اإلجابة عن اإلشكالية التالية سنتحقق من الفرضية التالية :
 سيطرت النخبة االتاتوركية على اغبكم قبل  2001دفع بًتكيا اىل التوجو كبو االرباد االورويب
 سيطرت النخبة االسالمية على اغبكم بعد 2001ادى اىل ربوؿ تركيا اىل تطبيع العالقات مع دوؿ اؼبشرؽ العريب
اؼبقاربة اؼبنهجية والنظرية :
ترتكز الدراسة بصورة أساسية على منهج ربليل النظم ويبكن تعريفو على انو يعٌت بتحليل اؼبدخالت وعالقاهتا
دبخرجات النظاـ السياسي ،باإلضافة إىل دراسة بيئة النظاـ وتأرَتىا على أدائو ،ويركز اقًتاب النظم على دراسة العالقة
بُت العناصر واؼبتغَتات يف النظاـ ويساعد ىذا االقًتاب يف إعطاء صورة أكثر وضوحا ودقة لواقع وحقيقة الظاىرة
اؼبدروسة باإلضافة إىل انو يساعد يف التنبؤ دبستقبل الظاىرة اؼبدروسة .ويقوـ اقًتاب ربليل النظم على مفاىيم
أساسية،منها:النظاـ،البيئة،اؼبخرجات،التحويل،وعملية التغذية االسًتجاعية.
كما تعتمد كذلك على اؼبنهج التارىبي اؼبقارف  ،الذي يتالئم وطبيعة موضوع الدراسة .
 وستتناوؿ ىذه الورقة ىذا اؼبوضوع من خالؿ احملاور التالية :
احملور األوؿ :ؿبددات السياسة اػبارجية الًتكية ،يعرض ىذا اؼببحث أىم ؿبددات السياسية اػبارجية سواء الداخلية او
اػبارجية.
احملور الثاين :السياسة اػبارجية الًتكية ذات البعد الواحد ،يوضح ىذا احملور أسباب ىذا التوجو يف السياسة اػبارجية الًتكية
 ،واؼببادئ اليت اعتمدهتا تركيا يف سياسة البعد الواحد،باإلضافة إىل تناوؿ مسعى انضماـ تركيا لالرباد األورويب.
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احملور الثالث  :السياسة اػبارجية الًتكية ذات البعد اؼبتعدد.وتناوؿ ىذا احملور أسباب التحوؿ يف السياسة اػبارجية الًتكية من
البعد الواحد إىل البعد اؼبتعدد وكذالك أسس السياسة اػبارجية الًتكية اعبديدة باإلضافة إىل مفهوـ القوة يف السياسة الًتكية
اعبديدة ويف األخَت يتناوؿ اىداؼ السياسة الًتكية اعبديدة واليات تنفيذىا.
احملور الرابع :الدور الًتكي اإلقليمي األسباب واؼبالمح:تناوؿ ىذا احملور أسباب تبلور الدور الًتكي و مالؿبو .
المحور االول  :محددات السياسة الخارجية التركية في الشرق االوسط
ربكم السياسة اػبارجية الًتكية عدة ؿبددات متباينة أررت على طبيعتها وتوجهاهتا كما سانبت يف تبلورىا بوضوح سواء
كبو التفاعل السليب مع القضايا اإلقليمية والدولية ،أو بالتفاعل االهبايب والذي طبعها من مرحلة إىل أخرى ذباه العديد من الدوؿ
ومن بينها الدوؿ العربية ودوؿ اؼبشرؽ العريب باػبصوص.وأىم ىذه احملددة.
أ_المحددات الداخلية:
يعترب توفر الدوؿ على موارد طبيعية وافرة وحجم إقليم كبَت ووجودىا يف موقع جغرايف متميز واسًتاتيجي ،باإلضافة إىل
اؼبقدرات الوطنية األخرى(اإلمكانات االقتصادية والبشرية والعسكرية) ،عامال كافيا لقوة الدولة و يبكنها من القياـ بدور فاعل يف
النسق الدويل(.)1
_1الموقع الجيوستراتيجي:
وقد لعب اؼبوقع اعبغرايف اعبوسًتاتيجي لًتكيا دورا مهما يف تبلور سياستها اػبارجية عرب عدة قروف وبتغَت األوضاع الدولية.
تبلغ مساحة تركيا حوايل 780567كم،ويبلغ طوؿ حدودىا 2753كم،وتتوفر على سواحل بطوؿ8333كم.كما
يتمتع موقعها ببعض اؼبميزات اليت لعبت وال تزاؿ تلعب دورا كبَتا يف العالقات الدولية كمضايق البوسفور والدردنيل اليت تربط مياه
البحر األسود دبياه البحر اؼبتوسط عرب حبر مرمره ،وتفصل طرؼ أوروبا يف جنوهبا الشرقي عن طرؼ أسيا الغريب .وتركيا
قسماف،األوؿ يف آسيا الغربية،ووبده البحراالسود وأرمينيا مشاال واؼبضايق وحبر مرمره وحبر اهبة غربا،وسوريا(877كم) والبحر
التوسط والعراؽ(330كم) جنوبا وإيراف (454كم)شرقا،ويقع القسم الثاين يف أوروبا وربده من جهة اليابسة أراضي اليوناف
وبلغاريا(269كم) ومن الغرب حبار اهبة ،مرمره واألسود(. )2فاؼبوقع اعبغرايف اؼبتميز لًتكيا جعلها تقوـ بدور فاعل أرناء اغبرب
الباردة،كما خوؽبا بالقياـ بدور فعاؿ يف حرب اػبليج الثانية،كما كاف ؽبا موقف مهم من اغبرب على العراؽ .واػبريطة التالية
توضح حدود تركيا مع جَتاهنا:

( -)1لويد جونسن ،تفسَت السياسة اػبارجية (.تر:ؿبمد بن اضبد مفيت،ؿبمد السيد سليم).الرياض:عمادة شئووف اؼبكتبات جامعة اؼبلك
سعود،1989،ص244
( )2عبد الوىاب الكيالين وآخروف ،موسوعة السياسة.ج .1بَتوت:اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشرودار اؽبدى للنشر والتوزيع،1985،ص709
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شكل(:)1خريطة توضح اؼبوقع اعبغرايف اؽباـ لًتكيا وحدودىا مع دوؿ اؼبشرؽ العريب.

المصدرhttp://www.turkey.sea7htravel.com/2011/01/map-of-turkey-in-:
arabic.html
_2الموارد المائية:
تعترب اؼبياه احد احملددات األساسية للسياسة اػبارجية للدوؿ خاصة يف العصر اغبايل ،وذلك ؼبا سبتلكو الدولة من قوة عند
توفرىا على منابع األهنار باإلضافة إىل شاطئها مع البحار واحمليطات وتوفرىا على مضايق إقليمية ودولية.وكل ىذه العناصر توفر
للدولة قوة ذبعلها تتبٌت سياسة خارجية فبيزة وفاعلة.
كما سانبت اؼبوارد اؼبائية يف توجيو السياسة اػبارجية الًتكية ،وذالك ألف تركيا تعترب من أغٌت دوؿ العامل باؼبوارد اؼبائية،فبا
جعلها تستخدـ ىذه اؼبوارد كورقة ضغط على الدوؿ العربية اجملاورة ؽبا واليت لديها معها أهنار مشًتكة هبدؼ إضعاؼ ىذه الدوؿ
وإذعاهنا ؼبا ىبدـ اؼبصاحل الًتكية ووبقق أىدافها.وىذا ما جعل العالقات الًتكية مع سوريا والعراؽ تتميز بالتوتر منذ أواخر
الثمانينات،وازدادت حدة ىذا التوتر عندما عبأت تركيا خالفا لالتفاؽ اؼبعقود بينها وبُت كل من العراؽ وسوريا عاـ ،*1946
إىل تنفيذ مشروع جنوب شرؽ األناضوؿ** (.)1
تعترب عملية ربكم تركيا يف اؼبوارد اؼبائية لنهري دجلة والفرات من احملددات األساسية للسياسة اػبارجية الًتكية ذباه كل من
سوريا والعراؽ،والزالت تركيا تصرح بُت اغبُت واألخر بأف ىذين النهرين نبا هنراف تركياف.فرئيس اغبكومة األسبق للجمهورية الًتكية
السيد "سليماف ديبَتؿ "صرح يف مايو/ايار«:)2(1990إف لًتكيا السيادة التامة على مواردىا اؼبائية وال هبب أف زبلق السدود اليت
*_ىو اتفاؽ مت دبوجبو حل مشكلة مياه دجلة والفرات بُت كل من تركيا وسوريا والعراؽ حبيث اتفقوا على توزيعها بشكل يرضى األطراؼ الثالرة.
**_ىو مشروع تضمن إقامة 21سدا منها  17سد على الفرات وسدود على دجلة ،إضافة إىل إقامة  17ؿبطة توليد كهرباء
()1عوين عبد الرضبن السبعاوي،عبد اعببار مصطفى النعيمي«،العالقات اػبليجية –الًتكية:معطيات الواقع وآفاؽ اؼبستقبل».ؾبلة دراسات
إسًتاتيجية:العدد ،43،2000ص49
 )2(2ؿبمد صاحل العجيلي »،متغَت ااؼبياه يف العالقات العربية_الًتكية « .ؾبلة الفكر السياسي:السنة .03العدد،08شتاء ،2000ص 258متحصل عليو
من  http://www.awu-dam.org/index.htmlيف 2010/11/06على 10:15
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تشيدىا على هنري دجلة والفرات أي مشكلة دولية.وهبب أف يدرؾ اعبميع أف هنري دجلة والفرات نبا هنراف تركياف حىت النقطة
اليت يغادراف فيها اإلقليم الًتكي».
ىذا التصريح أكد على أنبية اؼبوارد اؼبائية يف السياسة اػبارجية الًتكية،وذالك من خالؿ استغالؽبا للضغط على سوريا
والعراؽ ومساومتهما خاصة فيما تعلق باهتامها لسوريا ولبناف بدعمهما لقيادات حزب العماؿ الكردستاين ()pkkاؼبتمرد.وبالتايل
عملت تركيا على تسييس ىذه الثروة الطبيعية فيما ىبدـ مصاغبها لتحقيق أىدافها اؼبستقبلية.
يبكن حصر أىداؼ ىذا التسييس يف النقاط التالية (:)1
أ_ استخداـ اؼبياه كورقة ضغط ضد سوريا ما يقضي إىل إضعافها واستجابتها ؼبطالب الكياف الصهيوين بشاف القضية
الفلسطينية ولبناف واألراضي السورية احملتلة،لينسجم ذالك مع االتفاؽ األمٍت والعسكري بُت تركيا وإسرائيل والذي يرمي إىل خلق
ؿبور اسًتاتيجي واقتصادي شرؽ أوسطي،ودبا يتالءـ مع مصاغبهما يف اؼبنطقة.
ب_ استخداـ اؼبوارد اؼبائية كورقة ابتزاز ضد دوؿ اعبوار النفطية وخاصة العراؽ ،لتحقيق ىدفها االسًتاتيجي اؼبعلن يف
معادلة اؼبياه_النفط .فضال عن اغبصوؿ على النفط اػبليجي ،مستغلة بذالك قلة اؼبوارد اؼبائية يف تلك الدوؿ.
ج_ رغبة تركيا بأف تصبح قوة إقليمية فاعلة يف اؼبنطقة  ،وكذلك إلنعاش اقتصادىا اؼبتدىور يف بداية التسعينيات من القرف
اؼباضي،وبتلك السياسة اؼبائية ربسن االقتصاد الًتكي بعد إقامة مشروعات التعاوف اإلقليمي حيث اقًتحت مشاركة الكياف
الصهيوين يف ىذه اؼبشاريع وربطو بتحقيق السالـ يف اؼبنطقة.
د_ ربقيق اإلسًتاتيجية اؼبشًتكة بُت تركيا وإسرائيل واليت تقضي باستغالؿ اؼبسألة اؼبائية لتهديد األمن اؼبائي العريب وفقا
لتصورات وخطط إسرائيلية ىيأت مكانة خاصة لًتكيا يف إطار عدة مشاريع إقليمية ،كمشروع الشرؽ أوسطية(،)2ومشروع الشراكة
االورومتوسطية واؼبشروع األخَت االرباد من اجل اؼبتوسط.وذالك لربط إسرائيل بالدوؿ العربية عرب تركيا.سواء استعملت تركيا
اؼبسألة اؼبائية كورقة ضغط على العرب أو استعملتها كورقة تعاونية تدخل هبا إسرائيل يف حالة تطبيع غَت مباشر مع الدوؿ العربية.
كما أف اؼبوارد اؼبائية الًتكية يف بداية التسعينات سانبت بشكل كبَت يف حل مشكلة نقص اؼبياه يف إسرائيل وذالك على
حساب القضايا العربية اؼبركزية .)3(.وأىم مشروع مياه قدمتو تركيا ىو مشروع مياه السالـ ،الذي يهدؼ إىل نقل كبو ستة ماليُت
مًت مكعب يوميا من مياه هنري سيحاف وجيحاف الًتكياف عرب أنبوبُت إىل دوؿ اػبليج وسوريا واألردف والضفة الغربية
وإسرائيل،ويبلغ طوؽبما كبو طبسة أالؼ كيلومًت.ىذا اؼبشروع يهدؼ إىل بيع اؼبياه إىل الدوؿ العربية اجملاورة مقابل حصوؿ تركيا
على مكاسب يف ىيئة نفط خاـ وغاز طبيعي بأسعار تفضيلية وقروض واستثمارات عربية وخليجية ميسرة)4(.أما بالنسبة إلسرائيل
()1اؼبرجع نفسو،ص263
()2اؼبرجع نفسو،ص264
( )3عوين عبد الرضباف السبعاوي،عبد اعببار عبد مصطفى االنعيمي،مرجع سابق ،ص49
( )4نفس اؼبرجع  ،نفس الصفحة
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فإهنا تقدـ صفقات أسلحة مناسبة لًتكيا كما تدعمها بالتقنيات العالية واػبرباء العسكريُت لتحديث اعبيش الًتكي على صبيع
األصعدة.
_3المقدرات االقتصادية :تتميز تركيا باقتصاد قوي وذالك منذ منتصف التسعينات،واحتلت منذ 2002اؼبرتبة "السادسة
عشر "عاؼبيا ،وبلغ الدخل القومي اإلصبايل 410بليوف دوالر ،وسانبت يف التجارة العاؼبية بػ66مليار دوالر ،كما انو يعد اكرب
اقتصاد يف البلقاف والشرؽ االوسط( .)1حيث بلغ الناتج القومي عاـ 750 2008مليار دوالر كما ارتفع متوسط معدؿ النمو
االقتصادي اىل ، %6.8كما ارتفع معدؿ الدخل الفردي يف الفًتة بُت 2008_2002من 3300اىل10000دوالر،واستمر
البفاض معدؿ التضخم،وقابلها زيادة متسارعة يف حجم االستثمارات (،)2وبفضل ىذه اؼبكانة االقتصادية اليت بلغتها انتهجت
سياسة خارجية فعالة ومنفتحة على صبيع الدوؿ.
_4هوية النخب السياسية الحاكمة:
لطاؼبا كانت مسالة اؽبوية مثار جدؿ كبَت بُت النخب يف اجملتمع الًتكي خاصة بعد عودة التيار اإلسالمي إىل اغبياة
السياسية يف تركيا منذ شبانينات القرف اؼباضي،وكاف للصراع بُت النخب اإلسالمية والنخب العلمانية(اعبيش)انعكاس واضح على
السياسة اػبارجية الًتكية.فالعلمانيوف ومنذ تأسيس اعبمهورية الًتكية 1923أحبروا بًتكيا إىل الشاطئ األورويب والغريب على العموـ
مبتعدين هبا عن اؼبرفأ الشرقي اإلسالمي على وجو اػبصوص الذي رست فيو أكثر من أربعة قروف.
واشتد الصراع بُت العلمانيُت واإلسالميُت يف منتصف التسعينات عندما أعلن "قبم الدين اربكاف"زعيم التيار اإلسالمي يف
تركيا يف أوؿ تصروباتو بعد توليو رئاسة اغبكومة الًتكية عاـ ،1997أف حكومتو ستدعم عالقاهتا بالدوؿ اإلسالمية ،ووعد
بتحسُت العالقات مع كل من إيراف وسوريا وليبيا،وانو سيقوـ دبراجعة االتفاؽ العسكري الًتكي_اإلسرائيلي،وإجراء تعديالت يف
اتفاؽ االرباد اعبمركي مع أوروبا.وبأنو سيطالب برفع العقوبات االقتصادية اؼبفروضة على العراؽ،وإهناء عمل قوات اؼبطرقة
األمريكية_الربيطانية_الفرنسية يف مشاؿ العراؽ،معتربا أهنا قوات صليبية ىدفها تقسيم العراؽ واإلضرار باؼبصلحة الًتكية بإقامة دولة
()3

كردية.

( )1شفيعة حداد ،مرجع سابق،ص 16
( )2ابراىيم ازتوروؾ«،التحوالت االقتصادية الًتكية بُت ( .»2008_2002تر :مصطفى السيتييت) ،يف مؤلف :علي حسن باكَت وآخروف ،تركيا بُت
ربديات الداخل ورىانات اػبارج .الدوحة :مركز اعبزيرة للدراسات،2009 ،ص 175
متحصل عليو من
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/169F17B1-047E-4B91-8532-1BC5F2CE60E3.htmيف
2011/04/13على08:45
( )3رضا ىالؿ،السيف واؽبالؿ:تركيا من أتاتورؾ إىل أربكاف الصراع بُت اؼبؤسسة العسكرية واإلسالـ السياسي.بَتوت:دار الشروؽ للنشر
والتوزيع،1999،ص166
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وتعترب اؽبوية ؿبددا أساسيا يف السياسة اػبارجية الًتكية،واتضح ذلك بشكل ال يبكن الشك فيو بعد صعود حزب العدالة
والتنمية وتوليو اغبكم  ،إذ ربولت السياسة اػبارجية الًتكية من توجو واحد كبو الغرب إىل توجو متعدد األبعاد كبو الدوؿ اإلسالمية
والعربية ودوؿ آسيا الوسطى والقوقاز .
_5المقدرات العسكرية:
تتوفر تركيا على راين اكرب جيش يف حلف مشاؿ األطلسي،ويعترب من أقوى اعبيوش حجما وكفاءة ،وتقدر القوة العددية
للقوات اؼبسلحة الًتكية ب1.206.700جندي منهم 639الف من القوات العاملة و387الف يف االحتياطي و180الف من
القوات شبو عسكرية(درؾ وحرس وطٍت )و30الف جندي يف قربص الشمالية( ،)1واكتسب تركيا ىذه القوة العسكرية اؼبميزة ارر
ربالفها االسًتاتيجي مع الواليات األمريكية وإسرائيل خاصة خالؿ فًتة اغبرب الباردة وما كاف لًتكيا من دور أساسي يف ردع اؼبد
الشيوعي إىل الشرؽ األوسط.وقد استعملت تركيا جيشها يف خدمة سياستها اػبارجية خاصة بعد حسم توجهها كبو الغرب
،فانضمت اىل اغبلف األطلسي،والذي أصبحت احد أىم أركانو.
ب_ محددات خارجية:
 _1النظرة السلبية المتبادلة بين العرب واألتراك
وذالك بسبب التأصيل ؼببادئ العلمانية يف تركيا منذ قياـ اعبمهورية العلمانية واستبداؿ اغبرؼ العريب باغبرؼ الالتيٍت ،وىذا
مل يسر العرب،ما جعلهم ينظروف إليها بشيء من الريبة .باإلضافة إىل التحالف االسًتاتيجي بُت تركيا وإسرائيل(العدو التارىبي
للعرب).ومن ناحية األتراؾ فإهنم ينظروف إىل العرب على أهنم خانوىم وتأمروا عليهم مع الغرب إباف اغبكم العثماين ما أدى إىل
()2

تفكيك اإلمرباطورية العثمانية1923ـ.

إال أف ىذا احملدد ليس رابت وىو نسيب ،إذ يتغَت حسب اؼبصاحل الوطنية لكال الطرفُت وذلك ما يالح يف التغَت الواضح
يف السياسة الًتكية ذباه القضايا العربية خالؿ العشر سنوات االخَتة..
 _2المشاكل الحدودية مع الدول العربية المجاورة :
واؼبقصود ىنا مشكلتاف حدوديتاف رئيسيتاف.األوىل تتمثل يف اغبدود بُت تركيا والعراؽ حوؿ وضع اؼبوصل.والثانية تتمثل بُت
تركيا وسوريا وتركزت حوؿ منطقة لواء اسكندرونة(ىاتاي).
أ_الموصل :منذ خسارة تركيا قضية دمج اؼبوصل ضمن أراضيها حبجة أف أكثرية سكاهنا أكراد أماـ اؼبملكة اؼبتحدة اؼبنتدبة
على العراؽ آنذاؾ بتوقيعها معاىدة التسوية يف حزيراف/جواف 1926ـ ودمج اؼبوصل ضمن العراؽ ربت االنتداب
الربيطاين(، )3الزالت مشاعر الندـ تطفو على القادة األتراؾ منذ ذالك اغبُت،فقد أشار رئيس الوزراء الًتكي األسبق "تور غوت
( )1شفيعة حداد ،مرجع سابق،ص13
) (2ؿبمد عبد القادر »،تركيا والعرب...اؼبستقبل ال ينفصل عن اؼباضي ».مقاؿ يف نافذة أخبار وربليالت وأراء
متحصل عليو  www.islamonlin.net/arabic/politics/index.shtml :يف  2011/01/08على 9:50
( )3فيليب روبينس،تركيا والشرؽ األوسط (.تر :ميخائيل قبم الدين) .قربص:دار قرطبة للنشر والتوزيع،1993،ص30
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أوزاؿ" يف تشرين الثاين/اكتوبر1986ـ يف معرض النفي القاطع بأف لدى بالده أي مطامع خبصوص كركوؾ،وأف" :أنقرة
باستطاعتها أف تعتمد هنجا أكثر فعالية إذا ما تعرض أمنها للخطر"( )1وىنا اإلشارة ضمنيا بالتهديد باؼبطالبة باؼبوصل.
إف مثل ىذه اػبطابات العنيفة وخاصة عند التدقيق يف توقيتها الزمٍت وظروفها كاغبرب بُت العراؽ وإيراف ،وغزو العراؽ
للكويت وبعده ضرب اغبلفاء للعراؽ وما نتج عن كل ذالك من تفكك للعراؽ ولو بشكل غَت رظبي.إمبا تدؿ على مشاعر الرغبة
يف التدخل يف العراؽ بعد سقوط نظاـ حسُت بشكل مباشر أو سري،ويتضح ذلك جليا من خالؿ الزيارات الرظبية لوزراء أتراؾ
ؼبناطق ـبتلفة من مشاؿ العراؽ(.)2رغم أف تركيا وقفت اؼبوقف اؼبشرؼ مقارنة ببعض مواقف الدوؿ العربية ذباه الغزو األمريكي
للعراؽ عاـ .2003
ب_ لواء اسكندرونة(:)3حصلت تركيا على لواء اسكندرونة(ىاتاي) عرب تسوية عقدهتا مع فرنسا اليت كانت منتدبة على
سوريا،ودبوجب ىذه االتفاقية اعًتفت فرنسا بأنبية ميناء اسكندرونة لًتكيا ودبنفذىا الصاحل للعمل على ساحل البحر
اؼبتوسط،وبذالك دمج إقليم اسكندرونة ضمن أقاليم تركيا سنة  1939باسم "ىاتاي".
رفضت سوريا القبوؿ خبسارة االسكندرونة ،وىذه القضية ولدت لدى القوميوف العرب السوريوف شعور قوي بالرغبة يف
استعادة ىذا اإلقليم ،ويبقى ىذا اإلقليم يشكل سببا الستياء العرب من تركيا.
إال أنو بعد تطور العالقات الًتكية_السورية وانتقاؽبا إىل مستوى الصداقة والتعاوف يف بداية القرف اغبايل،مل تعد ىناؾ رغبة
لدى النخبة اغباكمة يف سوريا يف إرارة مسألة اسًتجاع لواء اسكندرونة،وذلك ما ساىم يف امتصاص تلك النظرة السلبية اؼبًتاكمة
ذباه تركيا لدى العرب منذ العقد الثاين من القرف العشرين.
 -3العالقات التركية_ اإلسرائيلية:
تعترب العالقات الًتكية اإلسرائيلية احد أىم ؿبددات السياسة اػبارجية الًتكية ذباه الدوؿ اإلسالمية والعربية منها
خاصة،وذلك بسبب االحتالؿ اإلسرائيلي لفلسطُت منذ إعالف قياـ دولة إسرائيل.إذ تعترب تركيا أوؿ من اعًتؼ بإسرائيل يف
اؼبنطقة عاـ1949ـ مباشرة بعد اعًتاؼ الواليات اؼبتحدة األمريكية هبا.ومنذ ذلك اغبُت عرفت العالقات الًتكية –اإلسرائيلية نوعا
من التقارب وصل إىل حد التحالف والتعاوف يف الكثَت من اجملاالت خاصة قبل مرحلة التسعينات من القرف اؼباضي وتأصل
التحالف يف أواخر التسعينات،وكانت البداية منذ توقيع تركيا وإسرائيل اغبلف العسكري السري بينهما يف شهر
أغسطس/اوت1958ـ،ردا على قياـ الوحدة العربية بُت مصر وسوريا(.)1961-1958

)(4

( )1اؼبرجع نفسو ،ص31
( )2ؿبمد نور الدين «،ىل زبلت تركيا عن سياسة اغبياد »  .2010 /11/20مقاؿ ضمن نافذة "واحة اللقاء" متحصل عليو من
 http://www.asharqalarabi.org.uk/m-w/b-waha.htmيف 2010/11/21على 13:30
( )3فيليب روبينس،مرجع سابق،ص32
( (4عوين عبد الرضبن السبعاوي «،تركيا والكياف الصهيوين ».ؾبلة الفكر السياسي:السنة الرابعة.العدد،2000 ،15ص152متحصل عليو
من http://www.awu-dam.org/index.htmlيف2010/11/06على 10:20
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وأىم ميادين التعاوف الًتكي اإلسرائيلي ىو اؼبيداف العسكري واألمٍت .إذ مشل االتفاؽ اؼبوقع عاـ 1958التعاوف الشامل بُت
اؼبخابرات اإلسرائيلية )اؼبوساد(واؼبخابرات الًتكية والذي تطور إىل اتفاؽ رالري باسم » ترايدنت « بانضماـ اؼبخابرات اإليرانية )
السافك( إىل ىذا االتفاؽ(1).وذالك رغم بعض الومضات االهبابية اليت ازبذهتا تركيا ذباه العرب يف بعض اؼبواقف خاصة اغبرب
اإلسرائيلية-العربية  1967اليت أدانت فيها تركيا إسرائيل.
ونظرا لرغبة تركيا يف االنفتاح على الغرب وااللبراط يف اؼبنظومة األوروبية،باإلضافة إىل مشاكلها مع كل من سوريا والعراؽ
ولبناف فيما ىبص قضية األكراد وتوزيع مياه دجلة والفرات،وطدت عالقاهتا مع إسرائيل بشكل كبَت خالؿ سبركز العلمانيوف يف
السلطة وربكم اؼبؤسسة العسكرية يف زماـ األمور يف تركيا .فقد وقع الطرفيُت اتفاؽ للتعاوف العسكري يف 23فيفري/شباط
.1996وأكد رئيس الوزراء األسبق نتنياىو يف 13ماي /أيار  1997أرناء زيارة وزير الدفاع الًتكي إلسرائيل على أنبية التعاوف
العسكري بُت البلدين من اجل مواجهة التهديد اإلرىايب وتأمُت استقرار اؼبنطقة كلها،ويف آذار/مارس  1996وقع الطرفاف اتفاقية
للتجارة اغبرة.مث اتفاؽ للنقل الربي الذي وقع يف أنقرة يف 9ايلوؿ/سبتمرب .1997

()2

ويف فًتة التسعينات من القرف اؼباضي كاف التوجو الًتكي للتعاوف مع الكياف الصهيوين ؿبددا أساسيا للسياسة اػبارجية الًتكية
ذباه اؼبنطقة العربية واليت كانت تتسم بالتصعيد يف أغلب األحياف وعدـ الوضوح.ويف اؼبقابل يرقى التنسيق يف العالقات
الًتكية_األمريكية إىل أعلى مستوياتو.
_4المؤسسات اإلقليمية والدولية :
إف انضماـ تركيا للعديد من اؼبنظمات الدولية واإلقليمية واكتساهبا فيها مكانة ىامة ذبعلها تقوـ بدور فاعل على مستوى
سياستها اػبارجية،إذ تنتمي تركيا إىل حلف مشاؿ األطلسي(عسكري_غريب)و منظمة اؼبؤسبر اإلسالمي ،كما أهنا أصبحت عضوا
مراقبا يف االرباد اإلفريقي وعضوا مراقبا يف جامعة الدوؿ العربية(،)3وىذا ساعد تركيا يف ربقيق توجهها اعبديد يف سياستها اػبارجية
المحور الثاني :السياسة الخارجية التركية والبعد الواحد
حرص األتراؾ يف سياستهم اػبارجية على إتباع مبدأ مؤسس اعبمهورية الًتكية العلمانية عاـ  1923مصطفى كماؿ
أتاتورؾ"سالـ يف الوطن سالـ يف العامل"(،)4والذي دبوجبو أعطت تركيا األولية للقضايا الداخلية على القضايا اػبارجية ،والذي
يفًتض"أف الدوؿ تتفاعل يف نسق فوضوي ،فهي تنتهج مبدئيا سياسات خارجية بالطريقة اليت قوامها االعتماد على الذات (متغَت
) (1حسُت غازي«،تركيا والعرب وإسرائيل».ؾبلة الفكر السياسي:السنة الثانية.العدد  ،5-4شتاء،1999-1998ص 137متحصل عليو من
 http://www.awu-dam.org/index.htmlيف 2010/11/06على 10:10
( )2وليد رضواف،تركيا بُت العلمانية واإلسالـ يف النصف الثاين من القرف العشرين 2000-1950ـ .بَتوت:شركة اؼبطبوعات للنشر والتوزيع2005،
،ص ص300 ،299
( (3اضبد داوود اوغلو ،العمق االسًتاتيجي :موقع تركيا ودورىا يف الساحة الدولية(.تر:ؿبمد جابر رلجي وطارؽ عبد اعبليل).الدوحة :مركز اعبزيرة
للدراسات والدار العربية للعلوـ ناشروف،2010،ص615
()4عوين عبد الرضباف السبعاوي،عبد اعببار عبد مصطفى االنعيمي،مرجع سابق ،ص90
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الواقعية اؼبستقل) ،وكفواعل موحدة… وؼبا كاف الصراع على القوة ميزة مالزمة لتفاعالت الدوؿ ضمن النسق فاف الواقعية تعامل
()1

القوة كوسيلة ضرورية لوصوؿ الفاعل ؽبدؼ ربقيق أمنو وبقائو ( متغَت الواقعية التابع)".

كما أف السياسة اػبارجية الًتكية عرفت ولفًتة طويلة منذ تأسيس اعبمهورية حالة العزلة،وذلك وفقا لنظرية الواقعية
الدفاعية()2واليت تفًتض أف الدولة تعطي األولوية الستقالؽبا ،وأف الدوؿ تضع خيارات سياستها اػبارجية بناءا على أسوء
السيناريوىات اؼبمكنة ،فحقيقة وجود دوؿ وأحالؼ أقوى تستلزـ أف الدوؿ زبشى باستمرار على أمنها ،وذلك ينطبق على اغبالة
الًتكية خاصة بعد اغبرب العاؼبية الثانية.باإلضافة إىل اؽبوية اليت أقرىا مصطفى كماؿ أتاتورؾ على األمة الًتكية حبيث طبعها
()3

بالصبغة الغربية بدؿ اإلسالمية

وأخرجها من ؿبيطها القيمي اعبغرايف الواقعي إىل ؿبيط قيمي افًتاضي وىو أف تركيا أوروبية

وليست أسيوية ،وبالتايل فالسياسة اػبارجية الًتكية منذ ذلك اغبُت وحىت اآلف،ومهما اختلفت توجهاهتا فاف ربديدىا كاف وفق
منظور البنائية يف السياسة العاؼبية ،وىذه األخَتة تفسر السياسة اػبارجية على أساس األفكار واؽبويات واػبطاب السائد وكيف
يبكن ؽبذه العوامل اؼبعيارية أف تفهم.
()4

ف البنائية تؤكد أف فواعل بيئة اجتماعية ما يشكلوف ويعيدوف تشكيل العامل االجتماعي الذي يتفاعلوف معو

وىذا ما

يفسر بالفعل سلوؾ السياسة اػبارجية الًتكية سواء يف عهد اغبكومات العلمانية أو اإلسالمية.
ﺃ -سياسة البعد الواحد:
انتهجت تركيا يف أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرف اؼباضي سياسة االذباه الواحد يف سياستها اػبارجية وذلك
غبصوؽبا على عضوية االرباد األورويب،وذلك انطالقا من النظرية الواقعية من أجل ربقيق اؼبصلحة الوطنية واؼبتمثلة أساسا يف القوة
وربقيق األمن واالستقرار ولو على حساب جَتاهنا خاصة العرب منهم.
كاف اؽبدؼ األساسي ؽبذا التوجو يف السياسة الًتكية ىو االنضماـ إىل النادي األورويب ما جعلها تبتعد عن ؿبيطها اغبقيقي
وتتنصل من تارىبها وترارها وىويتها وترسبي يف أحضاف الغرب،وقدمت كل التنازالت و حققت معظم الشروط اليت أمالىا عليها
الغرب لَتضى عنها ويقبل هبا عضوا يف السوؽ األوربية اؼبشًتكة( ،)5كما رأت تركيا أف قبوؽبا يف النادي األورويب يستوجب عليها
االبتعاد عن العرب وتقدمي الدعم إلسرائيل ولذلك كانت أوؿ من اعًتؼ بإسرائيل يف اؼبنطقة سنة .1949
رغم التحوالت اليت عرفها العامل بعد اهنيار االرباد السوفيايت إال أف النخبة اليت سانبت يف بلورة السياسات الًتكية سواء
كانت الداخلية أو اػبارجية فحىت هناية التسعينات ترى أف تركيا أوروبية غربية علمانية.ىذه النخبة اليت تتمثل أحزاب يبٍت الوسط (
تشيلرتانسو ،مسعود يلماظ)ويسار الوسط (أجاويد ،بيكاؿ) ترفض مطلقا طرح االختيار بُت نادي الغرب ونادي الشرؽ األوسط
( )1رابح زغوين « ،تفسَت السياسة اػبارجية الفرنسية ذباه العراؽ منذ حرب اػبليج الثانية :فحص للمقًتبات النظرية  ».مذكرة ماجستَت (.جامعة اغباج
ػبضر_باتنة .كلية اغبقوؽ .قسم العلوـ السياسية، )2008 .ص 21
( )2اؼبرجع نفسو ،ص 27
( )3رضا ىالؿ،مرجع سابق ،ص 92
( )4رابح زغوين،مرجع سابق ،ص4
( )5حسُت غازي  ،مرجع سابق .ص .144
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الذي يضم دوؿ عربية وإسالمية يربطها مع تركيا ارث تارىبي وحضاري  ،معتربة أف تركيا حسمت أمرىا يف أف تكوف غربية عضوا
يف الناتو ومنتسبة إىل التحاد األورويب( ،)1بل إهنا ترى أف ارتباطها بالغرب يقوي دورىا اإلقليمي يف الشرؽ األوسط .وعرب عن
ذلك رئيس اغبكومة الًتكي األسبق"مسعود يلماظ" يف سبتمرب ،1991عندما قاؿ(« :)2إف أماـ تركيا أحد اػبيارين ،اػبيار
األورويب أو خيار الدخوؿ يف عصر القروف الوسطى».
إف سياسة البعد الواحد يف السياسة اػبارجية الًتكية ليست وليدة فًتة الثمانينات والتسعينات من القرف اؼباضي وإمبا ىي يف
األساس نتيجة لتوجهات "كماؿ مصطفى أتاتورؾ"مؤسس اعبمهورية الًتكية اغبديثة  ،كما أف مبادئ ىذه السياسة مل تتناقض مع
مبادئ أتاتورؾ األربعة اليت أعلنها يف اؼبؤسبر األوؿ غبزب الشعب يف  15أكتوبر  1927وأضاؼ ركناف إليها فيما بعد وىي(:)3
 -1اعبمهورية :النظاـ اعبمهوري و إلغاء النظاـ السلطٍت
-2اؼبلية (القومية) :ألغى أتاتورؾ الرابطة السياسية الدينة واستبدؽبا بالرابطة السياسية الوطنية.
-3الشعبية :تعٍت ضرب نفوذ االرستقراطية السلطانية  ،العثمانية ،اؼبالؾ اإلقطاعيُت ورجاؿ الدين.
-4الدولتية :أي تكوف الدولة ىي أداة علمنة وتغريب تركيا يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
 -5االنقالبية :الثورة من على األفكار واؼبؤسسات واألوضاع اليت اعتربت تقليدية ومتخلفة من طرؼ النخب اغباكم.
 -6العلمانية :واليت تعٍت يف السياسات الًتكية سيطرت الدولة على اجملاؿ الديٍت وليس ؾبرد الفصل بُت الدولة والدين.
ب -مبادئ السياسة الخارجية ذات البعد الواحد(:)4
سبثلت اؼببادئ اليت انتهجتها تركيا خالؿ سياسة البعد الواحد يف :
 1عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول منطقة (الجوار)*  ،وذلك حىت تتمكن من بناء الدولة بعيدا عن مشاكل
دوؿ اعبوار وحىت ال تنتقل تلك اؼبشاكل إىل الداخل الًتكي الذي ىو يف حد ذاتو مكبل دبشكلة رئيسية وىي حزب العماؿ
الكردستاين.
 2عدم التدخل في النزاعات بين دول المنطقة خاصة فيما يتعلق بالدوؿ العربية اليت كانت منقسمة إىل تيارات
متعددة حبيث تعمدت تركيا على عدـ التدخل يف النزاعات العربية -العربية حىت ال يؤرر ذلك على مصلحتها مع الدوؿ العربية اليت
ليست ؽبا مشاكل معها كمصر.
 3العمل على استمرار انقسام العرب :وذلك حىت ال تكوف الدوؿ العربية كتلة واحدة منسجمة ومنسقة خاصة يف
اجملاؿ األمٍت ،وفيما تضعف نفوذ العرب على اؼبستويُت اإلقليمي والدويل وحىت ال تكوف أي دولة عربية كربى دبفردىا أكرب من
تركيا.
( ) 1رضا ىالؿ،مرجع سابق،ص 185
( )2ؿبمد نور الدين 75 «،عاما على اعبمهورية الًتكية:نظرة عامة على إشكالية األوربة ».ؾبلة شؤوف األوسط :العدد . 73جواف  ،1998ص 94
( )3رضا ىالؿ ،مرجع سابق .ص87
( )4فليب روبينس ،مرجع سابق ،ص ص 83،85
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  4فصل الشرق األوسط عن دور تركيا في التحالف الغربي :خالؿ اغبرب الباردة كاف دور تركيا مواجهة امتداد اؼبد
الشيوعي للشرؽ األوسط ،وبعد اهنيار االرباد السوفيايت تسعى تركيا إىل أف ال يفسر دورىا على أهنا أداة لتنفيذ أىداؼ الدوؿ
الغربية.
 5توازن دقيق في موقفها من القضية الفلسطينية :بعد اعًتاؼ تركيا بإسرائيل  1949وتطور األحداث مرورا حبرب
 1967و 1973عملت تركيا على ازباذ موقفا أكثر سبيز من الغرب اذباه حساسية حياؿ بعض تصرفات إسرائيل اؼبثَتة مراعاة
للعامل العريب.
 6تطوير عالقات ثنائية تركية_عربية  :إف اغبديث عن العالقات الثنائية بُت تركيا والدوؿ العربية منفردة ال يعٍت اكبراؼ
تركيا عن التوجو ذو البعد الواحد يف سياستها اػبارجية،إمبا ىو زبطيط لعدـ إعطاء الفرصة للدوؿ العربية بأف تكوف قوة ؾباهبة
لًتكيا،من خالؿ توحيد اعبهود والسياسات العربية يف اؼبنطقة.
باالضافة اىل ىذه اؼببادئ انتهجت تركيا اؼببدأين التاليُت بعد هناية اغبرب الباردة:
 1مأل الفراغ( : )1وىذا اؼببدأ يعٍت أف تركيا بعد حسمها يف اػبيار الغريب سعت إىل أف ذبد ؿبيطا أخر يف انتظار عضوية
االرباد األورويب حبيث سعت إىل تكوين ربالفات مع دوؿ أرويا الشرقية وأسيا الوسطى ودوؿ البلقاف خاصة بعد اهنيار االرباد
السوفيايت وذلك لتعويض الفراغ يف اوروبا الشرقية ،اسيا وؿبيطها العريب يف الشرؽ األوسط .
 2سياسة المساومة:باعتبار أف فن اؼبساومة ىو حكمة سياسية حبيث وبق للدوؿ اف تنتقي الوسائل اليت ربقق عن
طريقها أىدافها يف التعامل اػبارجي(،)2وىذا ما اعتمدت عليو من خالؿ استخدامها لورقة اؼبياه للضغط على الدوؿ العربية
خاصة سوريا والعراؽ ومواجهتها فيما يتعلق باؼبشكلة الكردية أو حىت مشكلة االسكندرونة والتدخل الًتكي يف مشاؿ العراؽ.
ركزت تركيا من خالؿ سياسة االذباه الواحد على ربقيق عضوية االرباد األورويب  ،وذلك من خالؿ توطيد عالقاهتا بو
وؿباوالهتا باإليفاء بشروطو وإقامة ربالف اسًتاتيجي مع إسرائيل كأشبن ىدية مقابل اكتساب عضويتها فيو.
ج -تركيا ومسعى العضوية األوروبية:
بعد هناية اغبرب العاؼبية الثانية وجدت تركيا الفرصة لتحقيق مشروعها الغريب فانضمت إىل حلف مشاؿ األطلسي سنة
 1952ليكوف خطوة أوىل وبابا تدخل من خاللو إىل النادي الغريب األورويب ،وكانت دعما ػبطوهتا قبل ذلك يف توقيع اتفاقية
أنقرة مع اجملموعة االقتصادية األوربية يف  12سبتمرب  1923وؿبفزا ؽبا لتقدمي طلب العضوية يف السوؽ األوربية اؼبشًتكة يف 31
سبوز/جويلية  ،1959والذي مت اؼبوافقة عليو ضمن توقيع اتفاقية أنقرة يف سبتمرب .1963
 بروتوكوؿ أنقرة يؤىل الدولة الطرؼ فيو للحصوؿ على العضوية اؼبستقبلية يف االرباد(أي أنو مرحلة تستهدؼ مساعدة()1

الدولة اليت تقدمت بطلب العضوية لتكييف اقتصادىا مع اقتصاديات دوؿ االرباد).

*إال أف تركيا ذباوزت ىذا اؼببدأ بتدخلها العسكري يف العراؽ فًتة التسعينات ،وتدخلها السياسي يف العراؽ بعد .2003
( )1اضبد داود اوغلو،مرجع سابق ،ص227
( )2ؿبمود سامل السامرائي«،اؼبساومة يف السياسة اػبارجية الًتكية».اجمللة العريية للعلوـ السياسية:العدد.13شتاء2007ـ،ص77
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 وضعت اتفاقية أنقرة الشروط واؼبراحل اليت هبب أف تتبعها تركيا حىت تصبح عضوا كامال يف اجملموعة األوربية وىذا وفقا()2

للمادة  28من االتفاقية ،وسبثلت ىذه اؼبراحل يف

 )1مرحلة ربضَتية )2 ،مرحلة انتقالية )3 ،اقباز الوحدة اعبمركية.
) 1اؼبرحلة التحضَتية :ازبذت تركيا ؾبموعة من التدابَت القانونية،االقتصادية والسياسية وحرصت على تبٍت اؽبوية األوربية
وفرضها على صبيع مناحي اغبياة داخل تركيا.
)2اؼبرحلة االنتقالية بدأت بتقدمي تركيا يف ماي 1967طلبا للشروع فيها ،ووقع الربتوكوؿ اإلضايف يف عاـ 1970إال أف
األحداث اليت عرفها عقد السبعينات كاد أف يعصف دبسعى ربقيق تركيا وإكماؽبا للمرحلة االنتقالية خاصة بعد تدخل اعبيش
الًتكي يف قربص واالنقالب العسكري الذي عرفتو تركيا عاـ  ،1981ويف  14أفريل 1987تقدمت تركيا بطلب رظبي للعضوية
الكاملة يف اجملموعة األوربية إال أف ىذه األخَتة رفضت الطلب(.)3
) 3اؼبرحلة األخَتة وىي مرحلة اقباز الوحدة اعبمركية وقد استطاعت تركيا وبصعوبة ربقيقها حيث أقر ؾبلس الشراكة
األوربية-الًتكية اتفاقية الوحدة اعبمركية ،ودخلت حيز التطبيق الفعلي يف  01كانوف الثاين/جانفي،1996إال أف األوربيُت اعتربوىا
ؾبرد خطوة اقتصادية ال عالقة ؽبا بشروط االنضماـ  ،ىذا ما أربتو االرباد األوريب خالؿ مؤسبر لوكسمبورغ عاـ  1997ورفضو
إدراج تركيا يف قائمة الدوؿ اؼبرشحة للعضوية يف أفاؽ  ،2000إال أف إصرار تركيا على اكتساب العضوية،جعلها ربقق خطوة
اهبابية من خالؿ منحها وضعية اؼبرشح للعضوية يف مؤسبر ىلسنكي 1999

()4

الذي تقرر فيو االعًتاؼ بًتشيح تركيا لعضوية

االرباد.
ويرجع سبب قبوؿ ترشيح تركيا ؼبفاوضات العضوية ضمن االرباد األورويب إىل تغَت طبيعة اغبكومات اؼبشكلة لو،خاصة مع
وصوؿ األحزاب الديبقراطية االشًتاكية واػبضر إىل السلطة يف كل من أؼبانيا والسويد ،وكذلك ربسن العالقات الًتكية اليونانية
والضغط الدبلوماسي الذي مارستو الواليات اؼبتحدة على اغبكومات األوروبية ،باإلضافة إىل التحوؿ يف أبعاد العالقات الًتكية
األوروبية ،واليت أكد عليها احد أعضاء عبنة توسيع أوروبا بعد مؤسبر ىلسنكي«:ىناؾ دوافع جيوسياسية وإسًتاتيجية ربتم علينا
دعم دمج تركيا يف أوروبا ،إضافة إىل اعتقادنا باف ىذا االندماج سيحثنا على التغيَت الديبقراطي… وإذا حرمنا تركيا من أفق
» ()5

االندماج فإننا سنكوف مسئولُت عن أي اختالؿ داخلي فيها ،وستخسر بذلك أوربا .

( ) 1حسُت طالؿ مقلد «،تركيا واالرباد األوريب بُت العضوية والشراكة» .ؾبلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية والقانونية:السنة األوىل .العدد األوؿ.
 ،2010ص  337متحصل عليو من www. damascusuniversity.sy/mag/law/images/stories/335-395.pdfيف
2011/03/10على 15:15
( )2شفيعة حداد،مرجع سابق ،ص 73
( ) 3ياسر أضبد حسن ،تركيا البحث عن اؼبستقبل.القاىرة:اؽبيئة اؼبصرية للكتاب،2006،ص 232
( )4ؿبمد نور الدين 75 «،عاما على اعبمهورية:نظرة عامة على إشكالية األوربة » .مرجع سابق،ص 88
( ) 5شفيعة حداد،مرجع سابق،ص77
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لكن ىل مثل ىذه التصروبات اليت أطلقها بعض القادة األوربيُت تعٍت حقا رغبة األوربيُت وموافقتهم على انضماـ تركيا إىل
ناديهم ال ،ىذا ما أربتتو تصروبات األوربيُت اؼبعادية للهوية التارىبية اإلسالمية لًتكيا ،وما أدركتو النخب العلمانية يف تركيا وليست
اإلسالمية قبل ذلك بأف االرباد األوريب ىو نادي للمسيحيُت فقط .فقد قاؿ اؼبفكر الًتكي "صبيل مَتتش" عاـ «:1979لوأحرقنا
كل القرائُت وىدمنا كل اعبوامع فسنبقى يف عُت أوربا عثمانيُت والعثماين يعٍت اإلسالـ»(،)1وقد أكدت مصداقية مثل ىذه
التصروبات العبارات الكثَتة اليت ترد على لساف مفكرين وساسة أوربيُت واليت تثبت مدى االختالؼ اغبضاري والديٍت والثقايف بُت
أوربا وتركيا ،وكاف اللقاء الذي عقدتو األحزاب الديبقراطية اؼبسيحية يف دوؿ االرباد األوريب يف  04مارس  1997والذي شارؾ
فيو سبعة من رؤسا ء األحزاب الديبقراطية ويف نفس الوقت رؤساء أحزاهبم( بلجيكا ،أؼبانيا،اسبانيا ،لوكسمبورغ،ايرلندا ونائب رئيس
حكومة النمسا) ،والذي جاء يف بيانو«:أف انضماـ تركيا إىل االرباد األوريب غَت فبكن يف اؼبدى القريب وال البعيد الف أوروبا اآلف
» ()2

يف طور تطوير مشروعها اغبضاري .

حىت بعد مؤسبر ىلسنكي  1999الذي فتح أفاؽ جديدة أماـ اؼبسعى الًتكي ولو نظريا ،إال أف التصروبات الرظبية ؼبسئولُت
أوربيُت رفيعي اؼبستوى تؤكد استحالة انضماـ تركيا لالرباد األوريب ،وأبرز مثاؿ على ذلك تصريح رئيس الوزراء األسبق لفرنسا،
الذي أكد أف قمة ىلسنكي قد حكمت على تركيا بأف تبقى ؾبرد مرشح ال عضو دائم،عندما قاؿ( «:)3إف تركيا ليست دولة
أوربية،إمبا ىي بلد ؿبًتـ لكنها تقع يف أسيا».
كاف من اؼبفًتض أف ربدد القمة األوربية سنة  2000موعدا لبدء اؼبشاورات اؼبؤدية النضماـ تركيا لكنها أجلت القرار مرة
أخرى إىل قمة كوبنهاغن اليت أعلنتها يف  17ديسمرب  2004وحددت يوـ  03أكتوبر  2005موعدا لبدء مفاوضات
انضمامها لالرباد ،وبدأت بالفعل يف ذلك التاريخ دوف أف وبدد موعد النتهائها فقد تستغرؽ من  10إىل  15سنة(.)4
بالرغم من أف تركيا عرفت ربوال كبَتا يف العقد األخَت،يتناسب مع معظم شروط "كوبنهاغن" اإلنضماـ اليت أعلنها االرباد
األوريب يف قمة  2005بكوبنهاغن ،وأىم ىذه الشروط(:)5
_1إرساء الديبقراطية النيابية
_2بناء دولة القانوف وتفكيك قواعد االستبداد
_3احًتاـ حقوؽ اإلنساف وإلغاء التشريعات اؼبنافية لو.
_4احًتاـ حقوؽ األقليات ومنحها حرية اؼبمارسة الثقافية وحق التعبَت عن ىويتها داخل إطار الدولة.
_5وجود نظاـ فعاؿ يعتمد على نظاـ السوؽ.
 _6إصالح النظاـ اؼبصريف واؼبايل ليتكيف مع النظم اؼبعموؿ هبا يف دوؿ االرباد.
( )1ؿبمد نور الدين 75 «،عاما على اعبمهورية:نظرة عامة على إشكالية األوربة ،».مرجع سابق ،ص 93
()3اؼبرجع نفسو،ص 95
( )3شفيعة حداد ،مرجع سابق ،ص98
( ) 4إبراىيم البيومي غاًل « ،تركيا وأوربا جدلية االستيعاب واالستبداد» يف مؤلف :علي حسن باكَت وآخروف،مرجع سابق،ص 175
( )5اؼبرجع نفسو ،ص.177
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_7إصالح اؼبؤسسات واؼبرافق العامة دبا يتفق مع اؼبقاييس اؼبوجودة يف االرباد.
 _8بناء سوؽ ؿبلية قادرة على ربمل تبعات االنفتاح على السوؽ الداخلية األوربية.
_9مكافحة الفساد والرشوة يف جهاز الدولة.
رغم التحوؿ الذي أبدتو النخب السياسية اإلسالمية الًتكية اذباه االنضماـ إىل االرباد األوريب سواء كاف ذلك عن قناعة أو
مساومة وعملها جاىدة لتحقيق العضوية يف االرباد إال أف ىذا األخَت ال يزاؿ يرفض أف تتجاوز العالقات الًتكية األوربية حدود
اؼبسائل األمنية والدفاعية(،)1وذلك رغم كل االقبازات اليت حققتها تركيا سواء على اجملاؿ السياسي أو االقتصادي واالجتماعي
واليت ظبت بًتكيا يف أواخر العقد اؼباضي إىل مصاؼ الدوؿ األوربية اؼبتقدمة كأؼبانيا.
ىذا الرفض اؼبتواصل من طرؼ االرباد األوريب دفع تركيا إىل مراجعة حساباهتا التحوؿ يف سياساهتا اػبارجية والبحث عن
أبعاد أخرى يف سياستها فانتقلت من سياسة البعد الواحد إىل سياسة اإلبعاد اؼبتعددة.
المحور الثالث:سياسة األبعاد المتعددة
ت بلورت ىذه السياسة بعد إدراؾ الساسة األتراؾ أنو هبب أف وبددوا دورىم يف ضوء موازين القوى اعبديدة اليت عرفتها
اؼبناطق اجملاورة ؽبم ،بل أكثر من ذلك ،ذىبوا إىل رسم سياسة خارجية ـبتلفة سباما عن سابقتها وذلك انطالقا من قناعتهم بأف
لًتكيا دور مهم يف استقرار كل من منطقة القوقاز ،وسط أسيا و منطقة الشرؽ األوسط ،ويف االستقرار العاؼبي ككل.
وحىت تنجح تركيا يف ربقيق ىذا الدور عملت على توظيف موروراهتا التارىبية واعبغرافية التوظيف األمثل وبالتايل استعملت
مفهوـ النظرية البنائية وتركيزىا على اؽبوية االستغالؿ األمثل واالهبايب ،حبيث انفتحت على عدة جبهات ،كدوؿ أوربا الشرقية
ودوؿ أسيا الوسطى اإلسالمية ذات اؽبوية الًتكية ودوؿ اؼبشرؽ العريب  ،باإلضافة إىل التوجو التقليدي كبو أوربا الغربية لتفعيل
دورىا اإلقليمي ،ذلك ما أكده وزير خارجية تركيا أضبد داوود أغلو «:إف تركيا لديها اآلف رؤية سياسية خارجية قوية كبو الشرؽ
األوسط والبلقاف ومنطقة القوقاز ستسعى لدور إقليمي أكرب.

»()2

يقصد بالدور اإلقليمي حسب اؼبدرسة الوظيفية:مبوذج سلوكي متوقع يقوـ بو فاعل على ضوء مكانتو الدولية يف بيئة دولية
بعينها ،وبعبارة أخرى ىو وظيفة تؤدى يف عملية ؿبددة.ويقصد بالدور الًتكي :أداء تركيا لوظيفة ؿبددة اذباه التنمية والسالـ الدويل
()3

دبا وبقق مصاغبها يف إطار التوازف والعمل مع الفاعلُت الدوليُت اآلخرين يف النظاـ العاؼبي اغبايل.
_أىم األسباب اليت أدت إىل التحوؿ يف السياسة الًتكية(:)4
 _1إدراؾ تركيا أنو قد يكوف من اؼبستحيل قبوؿ عضويتها يف االرباد األوريب.

( )1ياسر أضبد حسن ،مرجع سابق ،ص259
( ) 2الصادؽ الفقيو«.تركيا تودع األطراؼ وتستقر يف مركز األحداث» .يف :قراءتاف يف كتاب العمق االسًتاتيجي ألضبد داوود أغلو .نافذة دراسة
أطروحات وكتب ،مركز اعبزيرة للدراسات .متحصل عليو منhttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/169F17B1-047E-:
 4B91-8532-1BC5F2CE60E3.htmيف 2011/04/13على09:10
( )3حسن بكر اضبد « ،العالقات العربية_الًتكية بُت اغباضر واؼبستقبل ».ؾبلة دراسات إسًتاتيجية:العدد ،2000 .41ص29
()4اضبد دوود اوغلو،مرجع سابق،ص612
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_2أحداث  11سبتمرب  :2001ىذا اغبدث أربك العامل كلو ويف مقدمتو العامل اإلسالمي حيث ربوؿ ىذا األخَت إىل
ساحة للعدواف على كل من ىبالف السياسات األمريكية ربت ذريعة ؿباربة اإلرىاب ،ومل تكن تركيا – كوهنا بلد مسلما -دبنأى
عن تأرَتات اغبرب األمريكية على اإلسالـ( )1واليت أسقطت هبا النظاـ يف أفغانستاف والنظاـ يف العراؽ وما نتج عنها من فوضى
يف ىذين البلدين.
 _3تزايد النفوذ االيراين يف اؼبنطقة وما ينتج عنو من مساس للمصاحل الًتكية .
_4حاجة تركيا ؼبناطق نفوذ حيوية كسوؽ كربى حبجم القوة االقتصادية اغبالية لًتكيا.
_ 5االحتالؿ االمريكي للعراؽ واؼبأزؽ االمٍت العراقي وسيناريو تقسيم العراؽ اىل دويالت وما قد ينتج عنو من عواقب
وخيمة على دوؿ اؼبنطقة ككل وعلى تركيا بشكل خاص.
أ_أسس السياسة التركية الجديدة:
تبلورت السياسة الًتكية اعبديدة بوصوؿ حزب العدالة والتنمية لسدة اغبكم يف تركيا وإصرار زعيمو السيد "رجب طيب
أردوغاف" على تفعيل الدور الًتكي والعودة بًتكيا إىل الساحة الدولية من خالؿ سياسة حكيمة ارتكزت وفقا لستة مبادئ ىندسها
وزير خارجية تركيا السيد أضبد داود أغلو .ىذه اؼببادئ ىي:
_1مبدأ التوازن السليم بين الحرية واألمن :وذلك من خالؿ اقتناع داوود أغلو على أنو ما مل ربصل دولة من الدوؿ على
إقامة توازف بُت اغبرية واألمن بداخلها فإهنا ستكوف عاجزة عن التأرَت يف ؿبيطها كما أف مشروعية النظم السياسية يبكنها أف ربقق
عندما يوفر األمن لشعوهبا وربرمها يف اؼبقابل من اغبرية ،تتحوؿ مع الوقت إىل أنظمة تسلطية ،كذلك األنظمة اليت تضحي باألمن
بدعوى أهنا تفتح الكثَت من اغبريات ستصاب حبالة من اإلضراب اؼبخيف ،خاصة بعد التحوالت اليت شهدىا العامل بعد أحداث
 11سبتمرب  ،2001ويقوؿ أضبد داوود أغلو يف ىذا الصدد( «:)2إف  11سبتمرب دفع الواليات اؼبتحدة األمريكية إىل أف تستبدؿ
بالنظاـ العاؼبي اعبديد اؼبستند إىل خطاب اغبريات الذي ساد بعد اغبرب الباردة نظاما عاؼبيا جديدا مستندا إىل اؼبفهوـ األمٍت».
_2مبدأ تصفير المشكالت مع دول الجوار( :)3وذلك من خالؿ العمل على حل اؼبشاكل العالقة مع دوؿ اعبوار بعقد
اتفاقيات شراكة ومعاىدات رنائية ،لتفعيل العالقات إىل عالقات حسنة وتعاونية ،وأبرز مثاؿ على ذلك عالقاهتا مع سوريا حبيث
ربولت إىل عالقات تعاونية بعدما أف كادت أف تقع حرب بُت الدولتُت عاـ  ،1998كذلك عالقات تركيا مع جورجيا وبلغاريا،
وبالتايل إخراج تركيا من بلد ؿباط باألعداء إىل بلد ؿباط باألصدقاء.
_3مبدأ الدولة الفاعلة:يقوـ ىذا اؼببدأ على أساس لعب تركيا دور ؿبوري يف األقاليم الداخلية واػبارجية لدوؿ اعبوار ،
خاصة يف البلقاف والشرؽ األوسط والقوقاز وأسيا الوسطى( ،)4فقد كاف لنجاح التأرَت الًتكي يف أزميت البوسنة واؽبرسك وكوسوفو
( ) 1ؿبمد نور الدين«،السياسة اػبارجية ...األسس واؼبرتكزات» .يف مؤلف :علي حسن باكَت وآخروف ،مرجع سابق،ص135
( (2اؼبرجع نفسو،ص137
() 3اضبد داوود اوغلو،مرجع سابق،ص ص612،613
( )4ياسُت اغباج صاحل « ،تركيا اعبديدة ليست عثمانية متجددة» .ؾبلة الدراسات الفلسطينية :العدد .85شتاء،2011ص  156متحصل عليو من
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يف فًتة التسعينات من القرف اؼباضي دافعا مشجعا النتهاج مبدأ التأرَت يف القضايا الداخلية واػبارجية لدوؿ اعبوار ،وذلك من
خالؿ مبادرات وساطة وإصالح قدمتها تركيا يف أكثر من مناسبة ،كالوساطة الًتكية بُت سوريا وإسرائيل ،كذلك اؼببادرة الًتكية
الربازيلية فيما ىبص أزمة النووي اإليراين ،باإلضافة إىل ؿباوالهتا للتوصل إىل حل توافقي بُت الفر قاء اللبنانيُت يف مبادرهتا مع قطر
يف . 2010
_4مبدأ السياسة الخارجية المتعددة البعد  :باعتبار أنو يبكن لًتكيا أف توطد العالقات مع عدة دوؿ حبيث ال تكوف ىذه
العالقات على حساب قطع عالقاهتا مع أطراؼ أخرى مثلما كانت تنتهجو يف سياسة البعد الواحد ،وذلك ألف حسب داوود
أغلو(: )1العالقات مع الالعبُت الدوليُت ليست بديلة عن بعضها البعض .ىذا اؼببدأ جاء حملاولة استغالؿ الساسة األتراؾ ؽبوية تركيا
اؼبتعددة معتمدين يف ذلك على مبدأ النظرية البنائية اليت تعترب أف البعد الثقايف والديٍت والقيمي والتواصل االجتماعي ىي يف
األساس ؿبددات للسياسة اػبارجية(.)2
إف ىذا اؼببدأ أعتمد بعد صراع داخلي كبَت بُت النخب الًتكية اؼبتعددة اؼبشارب ،العلمانية(ىوية واحدة وىي اؽبوية
األوربية) ،اإلسالمية والوطنية( اؽبوية الًتكية متعددة حبكم اغبضارة والتاريخ ).
ويقوؿ داوود أغلو عن اؼبوقع اعبغرايف الذي أكسب تركيا تلك اؽبوية اؼبتعددة األبعاد( «:)3ربتل تركيا من حيث اعبغرافيا
مكانا فريدا ،فاعتبارىا دولة مًتامية األطراؼ وسط ارض واسعة بُت إفريقيا وأوربا يبكن أف يتم تعريفها على أهنا بلد مركزي ذو
ىويات إقليمية متعددة ال يبكن اختزالو يف صفة واحدة موحدة ،وعلى غرار روسيا وأؼبانيا وإيراف ومصر ال يبكن تفسَت تركيا
جغرافيا أو رقافيا بربطها دبنطقة واحدة ،وتركيب تركيا اإلقليمي اؼبتعدد يبنحها القدرة على اؼبناورة يف العديد من اؼبناطق ،ومن مث
فهي تتحكم يف منطقة نفوذىا اؼبباشر».
كما بُت رئيس الوزراء الًتكي السيد رجب طيب أردوغاف البعد اغبضاري لًتكيا يف قولو(« :)4إف اسطنبوؿ ليست مركزا هبمع
قارتُت فحسب ،إمبا ىي رمز مركزي هبمع اغبضارات وىبتزؽبا».
_5مبدأ الدبلوماسية المتناغمة( )5وتعٍت تنسيق السياسات مع ـبتلف األطراؼ والكتل الدولية.واستغالؿ تركيا ؼبكانتها يف
ـبتلف اؼبنظمات الدولية واإلقليمية لتفعيل العمل الدبلوماسي،والعمل على توريق الروابط مع الدوؿ األعضاء يف تلك اؼبنظمات.
 =3&iid=8 www.palestine-studies.org/ar_journals.aspx?href=issue&jidيف 2011/05/01على
15:30
( )1بولنت أراس « ،داوود أغلو والسياسة اػبارجية اعبديدة لًتكيا »(.تر :الطاىر بوساميو) .يف نافذة دراسات وتقرير .مركز اعبزيرة للدراسات .متحصل
عليو منhttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/2517C3B0-FDCC-45EB-A268- :
 5702C736AF1C.htmيف 2011/02/19على 10:20
()2رابح زغوين،مرجع سابق22،
( ) 3اضبد داوود اوغلو،مرجع سابق،ص609
()4ؿبمد نور الدين«،السياسة اػبارجية ...األسس واؼبرتكزات» .يف مؤلف :علي حسن باكَت وآخروف ،مرجع سابق،ص137
( )5اضبد داوود اوغلو،مرجع سابق،ص614
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_6مبدأ تطوير األسلوب الدبلوماسي من خالؿ إعادة تعريف دور تركيا يف الساحة الدولية :وذلك من خالؿ رسم
خريطة جديدة لًتكيا ذبعلها مرشحة ألداء دور مركزي ،وأف تكوف قادرة على تقدمي األفكار واغبلوؿ يف القضايا الدولية سواءا
كانت متعلقة بالشرؽ أو الغرب على السواء .وىذا ما أكد "داوود أوغلو" حيث قاؿ ( «:)1ستكوف التزامات تركيا من التشيلي إىل
اندونيسيا ،ومن إفريقيا إىل آسيا الوسطى ومن اإلرباد األورويب إىل منطقة اؼبؤسبر اإلسالمي جزءا من مقاربة شاملة للسياسة الًتكية،
وستجعل اؼببادرات تركيا فاعال عاؼبيا وكبن نقًتب من العاـ  ،2023للذكرى اؼبئوية األوىل إلقامة اعبمهورية الًتكية».
وىذا ما أكد مسعى تواجد البصمة الًتكية من خالؿ عضويتها يف اؼبنظمات الدولية اؼبختلفة حىت واف كانت متناقضة فيما
بينها،لكن تركيا مصرة أف تتواجد فيها صبيعا فبا هبعلها حلقة وصل تربط بُت ىذه اؼبنظمات.
ب_مفهوم القوة في السياسة الخارجية التركية الجديدة:
هتدؼ السياسة اػبارجية الًتكية اعبديدة إىل تكوين دولة قوية ذات سيادة ومكانة ومركز عاؼبيُت ،فقد بلور "داوود اوغلو" يف
كتابو "العمق اإلسًتاتيجي" :موقع تركيا ودورىا يف الساحة الدولية» معادلة حسابية فريدة من نوعها للقوة وىي (:)2

ؽ

= ( ـ ث  +ـ ت ) × ( ذ س ×خ س × ر س ) ،حبيث (ؽ) قي قوة الدولة ،و ( ـ ث) ىي اؼبعطيات الثابتة اؼبكونة بدورىا
من التاريخ (ت) ،واعبغرافيا (ج) ،وعدد السكاف (ع) ،والثقافة (ؼ) .أما ( ـ ت) فهي معطيات القوة اؼبتغَتة ،وىي تشمل
القدرة االقتصادية ( ؽ ت) والقدرة التكنولوجية ( ؽ ؾ) ،والقدرة العسكرية (ؽ ع) ،يف حُت (ذ س) سبثل الذىنية اإلسًتاتيجية،
بينما (خ س) تعٍت التخطيط اإلسًتاتيجي ،وأخَتا ترمز (ر س) إىل اإلرادة السياسة .وىكذا عند صوغ معادلة القوة تفصيليا تكوف
على النحو التايل :ؽ=[(ت+ج+ع+ؼ)(+ؽ ت+ؽ ؾ+ؽ ع)](ذ س×خ س×رس).
من خالؿ ىذه اؼبعادلة اؼبعقدة اليت عرؼ هبا " داوود اوغلوا" أ قوة الدولة الدولة ؿبصلة صبع التاريخ واعبغرافيا والسكاف
والثقافة مع االقتصاد والتكنولوجيا والقوة العسكرية مضروبا كلو بالذىنية اإلسًتاتيجية والتخطيط االسًتاتيجي واإلرادة السياسة.
وىذا يعٍت أف ما يضاعف قوة الدولة ىو الفاعلية البشرية اغبية أي ذكاؤىا وقدرهتا على التخطيط و إرادهتا الطاؿبة وىذا ما يفسر
ربوؿ موقع تركيا من دولة كانت مثقلة باؼبشاكل االقتصادية والسياسية واالجتماعية و األمنية إىل دولة متطورة اقتصاديا ذات نظاـ
ديبقراطي وفاعلة يف ؿبيطها ومبادرة على اؼبستوى الدويل غبل اؼبشاكل اإلقليمية والدولية بعد اف حلت معظم مشاكلها الداخلية،
وذلك كلو من خالؿ حل الساسة األتراؾ ؼبعادلة "داوود اوغلو" حال صحيحا وعدـ اػبطأ يف أي من متغَتاهتا.
ج_أهداف السياسة الخارجية التركية الجديدة:
تقوـ السياسة اػبارجية الًتكية على ما يعرؼ دبفهوـ العمق االسًتاتيجي والسياسة اؼبتعددة األبعاد واليت أىم أىدافها(:)3
 -1السعي ػبفض اؼبشكالت مع الدوؿ اعبوار إىل نقطة الصفر( أي مع اليوناف  ،سوريا،إيراف،قربص وأرمينيا وغَتىا)
()1بولنت أراس،مرجع سابق
( ) 2اضبد داوود اوغلو،مرجع سابق،ص35
( )3فتيحة ليتيم «،تركيا والدور االقليمي اعبديد يف منطقة الشرؽ االوسط».ؾبلة اؼبفكر:العدد.5مارس،2010صص212،211
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 -2االىتماـ دبناطق األزمات خارج دائرة اعبوار اؼبباشر لًتكيا (.أي تنشيط الدور الًتكي  ،أزمات لبناف،الصراع الفلسطيٍت
اإلسرائيلي وأزمات القوقاز وغَتىا)
 -3تعزيز العالقات مع شركائها العاؼبيُت على كبو أكثر توازنا( االرباد األوريب ،الواليات اؼبتحدة االمريكية ،
روسيا،والتحالفات واؼبنظمات الدولية متعددة األطراؼ).
 -4تعزيز مكانة تركيا كفاعل عاؼبي يبتلك مصادر متعددة "القوة الرخوة " (الدبلوماسية االقتصادية).
-5اغبفاظ على وحدة الدوؿ يف اعبوار وطابعها اؼبتعدد يف إطار التأكيد على التعايش الثقايف والتعددية .
 -6ضرورة ربقيق األمن اؼبشًتؾ للجميع يف منطقة الشرؽ األوسط حبيث يساوي األمن اغبقيقي للفلسطينيُت امن
اإلسرائيليُت،وامن الشيعة العراقيُت هبب أف يساوي امن السنة العراقيُت،وامن اؼبسيحي اللبناين ينبغي أف يساوي امن الشيعي أو
السٍت اللبناين ،وامن العرب هبب أف يساوي امن األتراؾ أو األكراد أو أي طرؼ أخر.
د_آليات تنفيذ اإلستراتيجية الجديدة للسياسة التركية:
إف ىذا التحوؿ اعبوىري يف السياسة اػبارجية الًتكية منذ وصوؿ حزب العدالة والتنمية ؼبقاليد اغبكم،جعل تركيا تبحث
عن آليات جديدة لتحقيق إسًتاتيجيتها اػبارجية
اعبديدة ،وتنوعت ىذه اآلليات بُت الدبلوماسية واالقتصادية والثقافية،أنبها:
 -1القوة الناعمة( :قوة المبادرة الناعمة):
عملت تركيا على ذبسيد هنج الثورة الناعمة أي الدبلوماسية منذ تويل حزب العدالة والتنمية السلطة يف 3نوفمرب
 ، 2002وانتقلت إىل موقع الطرؼ البارز ال اؼبنتظر ؼبا هبري ،كذلك أصبحت أحد الفواعل اؼبؤررة يف العالقات الدولية بعد أف
كانت يف نوقف الدفاع ورد الفعل.
وقد أكد ذلك الرئيس الًتكي عبد اهلل غوؿ يف أحد تصروباتو بأف تركيا ال يبكن أف تبقى ؿبصورة داخل األناضوؿ ،ففي
ظل التحوالت اإلقليمية والدولية اػبطَتة من اػبطأ أف تبقى أنقرة متفرجة على ماهبري حوؽبا.

()1

وقد عملت على استخداـ دبلوماسيتها لتعزيز موقعها الدويل يف أكثر من قضية خاصة القضايا اؼبتعلقة بالشرؽ األوسط،
واألزمات الداخلية لكل من أفغانستاف وباكستاف ،وسعت إىل خفض التوتر يف القوقاز.
 -2المؤسسات اإلقليمية والدولية:
سعت تركيا إىل إعادة تفعيل دورىا وعضويتها يف منظمات إقليمية عدة وذلك ألنبية ىذا الدور يف تعزيز االستقرار
والتعاوف يف ؿبيطها اإلقليمي ،وإذا كانت تركيا يف األساس عضوا يف اؼبنظمات الغربية إال أف تركيزىا كاف على تفعيل منظمة اؼبؤسبر
اإلسالمي ،وذلك لكسب مصداقية ورقة لدى الدوؿ اإلسالمية فبا يؤىلها للعب دور فعاؿ يف حل اؼبشاكل اليت تعرفها ىذه
( ) 1ؿبمد نور الدين «،تركيا ...إىل أين دور وربديات» .ؾبلة اؼبستقبل العريب :السنة  .32العدد  .364جواف ،2009ص من 44
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الدوؿ خاصة تلك اؼبتعلقة بظاىرة اإلرىاب( .)1وقد كاف تويل الًتكي إكماؿ الدين غبساف أغلو منصب األمُت العاـ ؼبنظمة اؼبؤسبر
اإلسالمي أكرب دليل لسعي تركيا الكتساب دور مهم يف ىذه اؼبنطقة ،باؼبقابل يتجلي دورىا يف حلف مشاؿ األطلسي إذ يعترب
اعبيش الًتكي راين أكرب جيش يف اغبلف بعد اعبيش األمريكي.
 -3قوات حفظ السالم:
حرصت تركيا بأف يكوف ؽبا حضور فاعل يف بعض مناطق التوتر ،فشاركت يف قوات اليونيفل يف جنوب لبناف بعد
عدواف سبوز  ،2006وىذا أوؿ حضور للجيش الًتكي إىل اؼبنطقة العربية منذ هناية  ،1918كما وافق الربؼباف الًتكي يف فيفري
 2009على إرساؿ قوات السالـ إىل الصوماؿ(.)2
باإلضافة إىل مشاركة تركيا يف قوات األطلسي يف أفغانستاف يف إطار عملية مكافحة اإلرىاب.
 -4االنفتاح االقتصادي والثقافي:
برز الدور الًتكي بقوة على الصعيدين االقتصادي والثقايف ،وعلى الرغم من أف احملور األساسي لالقتصاد الًتكي ىو االرباد
األوريب(  ٪52تقريبا من حجم ذبارهتا اػبارجية) وروسيا( شريكتها التجارية األوىل على صعيد الدوؿ) ( ،)3عرفت اغبركة التجارية
بُت تركيا واألقطار العربية قفزة نوعية وتنامت بشكل قوي يف عهد حزب العدالة والتنمية أكثر من رالث مرات ،واعتمدت تركيا
على مشاريع اؼبياه اؼبنجزة يف أواخر القرف العشرين ،لتفعيل اغبركة االقتصادية من خالؿ استبداؿ اؼبياه بالطاقة مع دوؿ اؼبشرؽ
العريب اؼبنتجة للطاقة.
المحور الرابع :الدور اإلقليمي التركي بعد الحرب الباردة.
أ -عوامل ظهور الدور اإلقليمي التركي:
تعددت العوامل اؼبؤدية لتنامي الدور اإلقليمي الًتكي يف الشرؽ األوسط ويبكن حصرىا يف العوامل التالية:
 _ 1إهنيار النظاـ اإلقليمي العريب* :الذي تالشى بشكل كامل بعد سقوط نظاـ "صداـ حسُت"( ،)4فنظاـ "صداـ
حسُت" كاف يبثل اغبلقة األساسية يف النظاـ اإلقليمي العريب ،والذي شكل وحدة ؽبا مكانتها يف الشرؽ األوسط .إذ أف نظاـ
صداـ حسُت القومي ربط بُت األنظمة العربية القومية( سوريا -ليبيا) ولو بشكل معنوي و مادي ،حبيث أف وجود النظاـ القومي
العريب آنذاؾ كاف لو أنبية كبَتة ،لكن بعد سقوط ذلك النظاـ اهنار النظاـ القومي العريب( اإلقليمي) وترؾ فراغا خطَتا نظرا لتنامي
قوة إيراف ،فبا جعل الساسة األتراؾ يسارعوف إىل ملئ الفراغ حىت اليغزو النفوذ اإليراين كل اؼبنطقة.
()1

اؼبرجع نفسو،ص45

((2ؿبمد نور الدين«،السياسة اػبارجية ...األسس واؼبرتكزات» .يف مؤلف :علي
() 3اؼبرجع نفسو142،

حسن باكَت وآخروف ،مرجع سابق،ص 141

( ) 4مصطفى اللباد«.الدور اإلقليمي الًتكي :اؼبالمح و األسباب» .دراسات .متحصل عليو من موقع
 www.asharqalarabi.org.uk/markazيف  2011/02/17على9:45
* النظاـ اإلقليمي العريب :إطار تفاعلي فبيز بُت ؾبموعة الدوؿ العربية يفًتض أنو يقسم ....وكثافة التغَتات ،ما هبعل التغيَت يف جزء منو يؤرر على بقية
األجزاء وىذا النظاـ يوجد توافق بينو وبُت النظاـ الدويل.
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_2اهنيار اإلرباد السوفيايت :دفع إىل ظهور نظاـ عاؼبي جديد أحادي القطبية والذي أعلنو الرئيس األمريكي األسبق جورج
بوش األب يف صيف عاـ 1991ـ(،)1فبغياب االرباد السوفيايت انتهى دور تركيا التقليدي يف ؾباهبة اؼبد الشيوعي يف الشرؽ
األوسط،ما دفعها للبحث عن دور جديد.
 _3دعم و تأييد الواليات اؼبتحدة األمريكية لًتكيا  :رغم تداعيات الغزو األمريكي للعراؽ عاـ 2003ـ على العالقة
الًتكية األمريكية من خالؿ منع تركيا الواليات اؼبتحدة استخداـ أراضيها يف تلك اغبملة ،إال أف الواليات اؼبتحدة بقيت تعمل
على وضع عالقات وريقة مع تركيا و ذلك ؼبا لًتكيا من دور يف منطقة الشرؽ األوسط .خاصة بعد ربسن عالقات تركيا مع دوؿ
اعبوار العربية و إيراف .فقد قاؿ أحد أىم أصدقاء تركيا يف واشنطن أهنا « :دولة ىامة بالنسبة للواليات اؼبتحدة و إلستقرار أوربا،
إهنا دولة مواجهة جديدة وسبارل يف أنبيتها ما كاف ألؼبانيا الغربية لدى الواليات اؼبتحدة و أوربا إباف اغبرب الباردة .إف مزايا تركيا
قائمة قبل  11سبتمرب 2001ـ وال تزاؿ بعده ،وىي الدولة احملورية يف اغبرب على اإلرىاب ويف مساعي االستقرار و الديبقراطية
يف العامل اإلسالمي ،وىي جزء ال يتجزأ من أوربا .وىبلق ذباىل ىذه اغبقيقة مشكالت تارىبية كثَتة وسيكوف انضماـ تركيا ألوروبا
أمرا جوىريا لألمن و االستقرار والرفاىية يف أوربا وللواليات اؼبتحدة»(.)2إف مثل ىذه التصروبات تؤكد وعي الساسة األمريكيُت
بالدور اإلقليمي لًتكيا ،سواءا كاف دورىا التقليدي يف حلف الناتو _ تعداد جيشها ودوره يف اغبرب على اإلرىاب_ أو دورىا
اغبيوي يف منطقة الشرؽ األوسط بشكل عاـ.
وقد استطاعت تركيا اليت تعيش دبنطقة ال تتسم العالقات بُت دوؽبا بالودية ،ووسط دوؿ زبتلف عنها من ناحية الديبقراطية،
مد جسور الصداقة مع ؿبيطها اإلقليمي،الذي يتصل بشكل مباشر باؼبصاحل اإلسًتاتيجية للواليات اؼبتحدة األمريكية وهبعلها دوما
يف حالة دعم مستمر لتطور وتقوية الدور اإلقليمي لًتكيا.
 _4سبتع تركيا بوفرة اػب يارات اإلسًتاتيجية :وذلك المتداد عمقها االسًتاتيجي يف العديد من األقاليم اجملاورة (،تواجد
القومية الًتكية) ،األمر الذي يفرض عليها أف تكوف عضوا فاعال يف العديد من النظم اإلقليمية (.)3
فًتكيا ترتبط ارتباطا وريقا جبل الدوؿ اإلقليمية اجملاورة ؽبا ( من خالؿ قومييت األكراد و الًتكماف) ،األكراد يف سوريا و
العراؽ،و إيراف ،و الًتكماف يف العراؽ واليوناف وقربص ودوؿ شرؽ أوربا(.)4
ودبا أف الدراسة زبص السياسة اػبارجية الًتكية ذباه اؼبنطقة العربية ،يبكننا أف نتطرؽ لقضية انتشار األكراد بُت كل من سوريا
و العراؽ و إيراف وتركيا ،وىذا االنتشار،ىو ما جعل تركيا سبتاز بعمقها االسًتاتيجي يف ىذه البلداف.
( ) 1أضبد نافع«.النظاـ اإلقليمي العريب...التحدي و االستجابة» ؾبلة دراسات إسًتاتيجية:السنة . 2002.12العدد .110متحصل عليو من
 http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SBok0.htmيف  2011/01/08على9:00
( )2ياسر أضبد حسن ،مرجع سابق ،ص 308
( )3اؽبادي غليوف ،قراءة يف كتاب :عبد اهلل تركماين « .تعاظم الدور اإلقليمي لًتكيا( مقوماتو وأبعاده ومظاىره وحدوده).ؾبلة اؼبستقبل العريب.
السنة2011:العدد 384
( )1اؼبرجع نفسو ،ص 159
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فاألكراد ىم القبائل اؼبنتشرة يف الشرؽ األوسط ويعتقد أهنم ينتموف إىل اعبنس اآلري يف حُت قاؿ البعض أهنم ينحدروف
من العنصر اؽبندي األورويب .و أهنم أقرب إىل العنصر الفارسي منو إىل العنصر الًتكي والعريب .إال أف القومية الكردية يف تركيا
عرفت هتميشا ،من خالؿ سياسة هتميش األقليات ،حبيث جاء الدستور الًتكي خاليا من أي ذكر غبقوؽ أو امتيازات األقليات
غَت الًتكية،وأطلق على األكراد تسمية أتراؾ اعببل( .)1إال أف األكراد يف تركيا رفضوا طمس ىويتهم و أنشؤوا تنظيما مسلحا
للدفاع عن قوميتهم وىي من عرفت يف تركيا حبزب العماؿ الكردستاين.
أما يف إيراف فإف الشعب الكردي يعترب واحدا من الشعوب اإليرانية العريقة ويسكن يف اعبزء الشمايل من إيراف والذي
يدعى باسم كردستاف الشرقية .إال أف أكراد إيراف بعد عدة ؿباوالت إلربات استقاللية قوميتهم عن إيراف باء بالفشل،اقتنعوا دببدأ
األخوة اإلسالمية .وىذا ما صدر عليو الدستور اإليراين الذي صدر.)2(1979
أما األكراد يف العراؽ :فإهنم قبحوا يف ربقيق اغبكم الذايت ،من خالؿ تواصل توارث األكراد يف العراؽ و استقالؿ الدوؿ
االستعمارية ورقة األقلية الكردية يف العراؽ أكثر من أي ورقة أخرى ،بسبب غٌت اؼبنطقة العراقية اليت يقطنها األكراد – كردستاف-
و األطماع الًتكية يف أجزاء من األراضي العراقية كاؼبوصل الغنية بالنفط(.)3
أما سوريا فإف األكراد فيها يتميزوف بقلة عددىم ،حبيث كانوا يلعبوف دور التابع للحركات الكردية األقوى يف الدوؿ
اجملاورة(.)4
ويًتاوح عددىم بُت 20و 25ملُت نسمة* ،متوزعة على تركيا ،سوريا ،العراؽ وايراف كما يلي):(5
_ تركيا 10_7:مليوف نسمة
_ العراؽ6_5:مليوف نسمة
_ ايراف 4_3:مليوف نسمة
_ سوريا3_2:ملُت نسمة
 -5اتفاقية السالـ العربية_اإلسرائي لية :يعتقد البعض أف ىذا العامل ليس مهما يف تبلور الدور اإلقليمي الًتكي يف منطقة
الشرؽ األوسط و اؼبنطقة العربية منو خاصة .إال أف اتفاقية السالـ العربية اإلسرائيلية فتحت األبواب لًتكيا إلقامة العالقات
اؼبختلفة اجملاالت مع الدوؿ العربية بعد أف كانت ىناؾ قطيعة كاملة بينهما منذ اعًتاؼ تركيا بقياـ دولة إسرائيل عاـ .1949
( ) 1ؿبمد عوض اؽبزايبية ،قضايا دولية :تركة قرف مضى وضبولة قرف آيت .عماف :جامعة العلوـ التطبيقية.2005،ص .240
( )2ابراىيم الداقوقي .أكراد تركيا .أربيل :دار تاراس للطباعة والنشر ،2008،ص 38
)  ( 3ؿبمد عوض اؽبزايبية ،مرجع سابق ،ص .234
* احصائيات مقدرة عاـ 2002
)  -(4نفس اؼبرجع السابق ،ص 235
)(5
Carolyn c. james ,özgür özdamar, " modeling foreign policy and ethnic conflict ;turky's
policies towards syria" foreign policy analyses . N0:5, 2009, P24. Available at:
www.cdfai.org/PDF/Two%20Solitudes.pdf. 27/11/2010_.10:25
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فرغم أف توقيع اتفاقية السالـ بُت العرب و إسرائيل  1978فتح اجملاالت لبعث العالقات الًتكية-العربية .وفتح اؼبنطقة
ككل للنفوذ الًتكي .إال أف سقوط عملية التسوية السلمية وؿباولة تصفية القضية الفلسطينية على يد الواليات اؼبتحدة األمريكية
باسم الوساطة _ خدمة الكياف الصهيوين__ وفرض تسوية بالقوة تصب ؼبصلحتو وقياـ إسرائيل باغبرب على غزة  2008والعمل
على حصارىا ،كذلك ضرب األسطوؿ البحري الصهيوين ألسطوؿ اغبرية التضامٍت .1كاف العامل لتأكيد القيادة السياسية الًتكية
على ضرورة تثبيت و تعميق الدور الًتكي يف اؼبنطقة .وىو ما مت بالفعل من خالؿ ردود األفعاؿ الًتكية سواءا ما تعلق بالعدواف
اإلسرائيلي على غزة أو بالعدواف على أسطوؿ اغبرية ،وسقوط  9أتراؾ كضحايا ،وكذلك العمل على فك اغبصار عن غزة بشكل
هنائي.
_6وصوؿ األحزاب اإلسالمية إىل السلطة :وىذه األحزاب يف مقدمتها حزب الرفاه الذي حلو اعبيش وربوؿ إىل اغبزب
الفضيلة ،ومع وصوؿ التيار اإلسالمي إىل الواجهة السياسية الًتكية بدأت تربز حقيقة ىامة مفادىا أف مكانة تركيا اغبقيقيةوخيارىا
السياسي هبب أف يرتبط بالدائرة اإلسالمية ال اػبيار العلماين الذي يسعى باالرتباط النهائي بالغرب( ،)2عرب االنضماـ لإلرباد
األورويب.
إف وصوؿ التيار اإلسالمي للسلطة ومعركتو اؼبتواصلة مع اؼبؤسسة العلمانية اؼبتمثلة يف اعبيش كاف لو الفضل يف بلورة الدور
الًتكي وعودة االىتماـ الًتكي دبنطقة الشرؽ األوسط وما يبيزىا بروابط رقافية و إسالمية تربطها بًتكيا عرب التاريخ.
باإلضافة إىل األحزاب اإلسالمية يوجد زعماء أحزاب علمانية تركية ربدروا عن الدور اإلقليمي لًتكيا يف العامل اإلسالمي
ومنطقة الشرؽ األوسط ،مثل "تانسو تشيلر" زعيمة حزب الطريق اؼبستقيم حيث صرحت يف خطاب ؽبا يف  16سبتمرب
 «:1996إذا كانت تركيا تريد أف تواصل اإلدعاء بأهنا جسر للسالـ يف بُت الشرؽ و الغرب،فيجب أف تعرؼ أف إحدى قدميها
ىي يف الشرؽ...كانت تركيا حباجة إىل تغيَت اجتماعي كامل وىذا كاف يتطلب أف أغَت تفكَتي.)3(»...
إف "تشيلر" اعًتفت يف ىذا اػبطاب حبقيقة حاوؿ أتاتورؾ ومواليو منذ عدة عقود طمسها أال وىي اؽبوية اإلسالمية لًتكيا
ودور ىذه اؽبوية يف بلورة دور إقليمي لًتكيا متعدد الدوائر.
_ 7تعثر الدور األمريكي يف اؼبنطقة :حيث نتج عن تراجع الدور األمريكي يف اؼبنطقة إعطاء ىامش حركة للقوى يف اؼبنطقة
لالستفادة منو ،ويف ىذا تأيت التحركات الًتكية مع كل من إيراف وسوريا ،ومصر و السعودية(.)4
_8تعثر اعبهود اػباصة باالنضماـ إىل اإلرباد األورويب منذ العاـ  1953حيث ترى أوربا أنو ال مكاف لًتكيا يف اؼبشروع
اغبضاري األورويب لكوهنا ـبتلفة حضاريا عنها .باإلضافة إىل زبوؼ اإلرباد األورويب من أف تكوف تركيا أكرب دولة يف حالة
( )1عمرو صبيح صبيح السيد« .تأرَت العالقات اؼبصرية -الًتكية على النظاـ اإلقليمي العريب (  2010/08/02،»)2009 -1988متحصل عليو
من http://www.democraticac.com/2009-10-11-11-43- 12 :يف  2010/11/12على10:15
()2خورشيد حسُت ديل ،تركيا وقضايا السياسة اػبارجية .دمشق ،ارباد الكتاب العرب ،1999 .ص .11متحصل عليو من
 http://www.awu-dam.org/index.htmlيف 2010/11/06على 10:15
( )3اؼبرجع نفسو،نفس الصفحة13
(  -)4فتيحة ليتيم،مرجع سابق ،ص 212
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انضمامها من خالؿ عدد سكاهنا ما قد يطمس اؽبوية األوروبية .كذلك سباس اغبدود األوروبية ؼبنطقة الشرؽ الوسط ما قد ينتج
عنو انتقاؿ لألزمات عرب تركيا لإلرباد.
_9الصورة اإلهبابية اليت اكتسبتها تركيا بعد مواقفها من عدة قضايا عربية يف العقدين االخَتين باعتبار أف العرب يشكلوف
األغلبية يف منطقة الشرؽ األوسط ،وذبلت يف الًتحيب غَت اؼبسبوؽ من أوسع القطاعات العربية بدور تركي يف اؼبنطقة ألوؿ مرة
منذ قياـ اعبمهورية عاـ  ،1923بل أكثر من ذلك فقد بلغ اإلعجاب بالنموذج الًتكي إىل الدعوة إىل تطبيقو يف الدوؿ العربية
من خالؿ إدماج التيارات اإلسالمية يف العملية الديبقراطية والفصل بُت اغبزيب و الدوليت(.)1
كل ىذه العوامل باإلضافة إىل اإلرادة السياسية للقادة االتراؾ ،تقمصت تركيا دور فعاؿ يف النظاـ الدويل اعبديد منذ انتهاء
اغبرب الباردة.
ب -مالمح الدور التركي اإلقليمي:
 _ 1تعترب تركيا مبوذجا وبتذى بو للتنمية و االستقرار يف الشرؽ األوسط اعبديد و ذلك باعتبارىا قوة اقتصادية كبَتة يف
اؼبنطقة وذلك ما عرب عنو الرئيس الًتكي األسبق "تورغوت أوزاؿ" حيث قاؿ « :كبن مستعدوف لتنفيذ كل اؼبشروعات اليت تعيد
بناء اؼبنطقة اقتصاديا دبا يف ذلك مشروعات تنمية اؼبوارد اؼبائية.)2(»...
ومن أىم اؼبشاريع اليت تبنتها بالفعل تركيا مشروع " أنابيب السالـ " اؼبائي الذي يبتد من تركيا إىل دوؿ اػبليج العريب
وسوريا و األردف ،و الضفة الغربية ،و إسرائيل عرب أنبوبُت تبلغ أطواؽبا كبو طبسة آالؼ كيلومًت وبكلفة قدرت كبو  21مليار
دوالر( . )3وعملت تركيا من خالؿ ىذا اؼبشروع إىل توفَت مصادر الطاقة اليت ربتاجها من خالؿ تبادؿ اؼبياه بالنفط والغاز .كما
أف ىذا اؼبشروع يعترب ورقة ضغط بيد تركيا تستعملو يف حالة التفاوض أو اؼبساومة.
 _2لعبت تركيا يف التسعينات دورا مهما يف الشرؽ األوسط من خالؿ مبوذج اغبرب بالنيابة*اليت شنتها تركيا يف إطار ؿبدود
ألغراض االستهالؾ احمللي من جهة و االلتفات إىل اػبارج ومغازلة القوى الغربية و إسرائيل على حساب العرب من جهة أخرى،
وىي من ىذا اؼبنظور تؤدي دور « بؤرة التوازنات اغبساسة من ضفاؼ األطلسي إىل حدود الصُت » كما قاؿ وزير خارجيتها
األسبق حكمت تشتُت.4
 _ 3منذ طبسة عقود وضعت تركيا يف مكاف رئيسي ضمن سياسة االحتواء اليت مارستها الواليات اؼبتحدة األمريكية ضد
االرباد السوفيايت السابق والكتلة الشرقية حىت اهنيارنبا يف  .1991وظلت لعشر سنوات تالية بعد  1991يف مكاف رئيسي ضمن
()1اؼبرجع نفسو،.ص 213
(  (2حسن بكر أضبد،مرجع سابق،ص 41
(  -(3عوين عبد الرضباف السبعاوي ،عبد اعببار عبد اؼبصطفى النميمي ،مرجع سابق ،ص .49
*اغبرب بالنيابة:تقوـ الدوؿ بالدخوؿ يف حروب من خالؿ اطراؼ اخرى تقوـ بدعمها عسكريا ولوجيستيا(.حرب اػبليج االوىل،كانت بُت العراؽ
وايراف بدؿ من الواليات اؼبتحدة االمريكية واالرباد السوفيايت سابقا).
( -) 4حسن بكر أضبد ،مرجع سابق .ص 10
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سياسة احتواء أخرى إقليمية مارستها الواليات اؼبتحدة األمريكية ضد العراؽ و إيراف إىل أف أطيح بنظاـ العراؽ عاـ  .2003كاف
الدور الًتكي بالغ األنبية يف قباح السياستُت(.)1
_4سيطرت تركيا اقتصاديا على منطقة اغبكم الذايت لكردستاف العراؽ عرب امتالكها جزء كبَت من السوؽ احمللية فيها
وتصدير البضائع إليها .أو عرب االستثمار اؼبباشر يف مشروعات البنية التحتية وكذلك امتالؾ وسائل ضغط فائقة الفعالية على
إقليم كردستاف من خالؿ مالحقة حزب العماؿ الكردستاين الًتكي يف جباؿ قنديل الوعرة(.)2
_5لعب دور الوسيط غبل اػبالفات يف منطقة الشرؽ األوسط :منذ اهنيار عملية أوسلو ،وعجز الواليات اؼبتحدة األمريكية
يف إعادة إطالؽ عملية السالـ فعالة .وكذلك وفشل اإلرباد األورويب يف وضع إسًتاتيجية ذات مصداقية إزاء الصراع العريب
اإلسرائيلي .ويف غياب مشروع عريب واضح وجدي وموحد لوضع حلوؿ أو مبادرات فعلية سواءا عن طريق اؼبفاوضات اؼبباشرة أو
غَت اؼبباشرة ،أو عن طريق دعم اؼبقاومة ،ويف ظل انقساـ فلسطيٍت أدى إىل تعقيد الوضع.
يف ظل كل ما سبق قدمت تركيا نفسها البديل اؼبناسب كوسيط نزيو و مستقل يعمل بكل جهد لعقد مفاوضات جدية
تذىب يف النهاية إلهباد حلوؿ جذرية ؽبذا الصراع(.)3و أبرز اعبهود الًتكية( )4يف ىذا اجملاؿ:
_ الوساطة بُت إسرائيل وسوريا يف يناير -جانفي  ،2004وقد مت تتويج ىذه اعبهود بأربع جوالت من اؼبفاوضات غَت
اؼبباشرة بُت اعبانبُت عرب دبلوماسية الوساطة الًتكية .وقد قبحت ىذه الوساطة بإقناع طريف النزاع ( سوريا – إسرائيل ) إىل نقل
اؼبفاوضات إىل الشكل اؼبباشر ،ذلك ما بدا من خالؿ لقاء رئيس الوزراء الًتكي أردوغاف ،ونظَته اإلسرائيلي "إيهود أوؼبرت" يف
 23ديسمرب عاـ  ، 2008إال أف إسرائيل نسفت بكل ىذه اعبهود و أعادهتا إىل الوراء بقصفها قطاع غزة بعد طبسة أياـ فقط
من ىذا اللقاء ،فتوقفت عليو الوساطة.
_ من جانب آخر قد دخلت تركيا يف ؿباولة وساطة بُت الغرب وإيراف ،فيما ىبص أزمة طهراف النووية .سعت أنقرة إىل
تسهيل مفاوضات ؾبموعة"  " 1+5عاـ .2006
كما سعت مع الربازيل يف إبراـ اتفاؽ مع إيراف يف مايو /ماي  2010يقضي بإيداع إيراف كمية  1200كيلو غراـ من
اليورانيوـ منخفض التخصيب يف تركيا دفعة واحدة ،مقابل حصوؽبا على الكمية نفسها ،ولكن من الوقود النووي من ؾبموعة
فيينا( الواليات اؼبتحدة ،روسيا ،فرنسا ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية) .ذلك خالؿ عاـ .يعترب ىذا االتفاؽ اإلقباز الدبلوماسي
اؼبلموس الوحيد خبصوص اؼبلف النووي اإليراين.
 على مستوى العامل العريب كانت لًتكيا ؿباوالت لعب دور الوسيط ومن أبرزىا تشجيع تركيا القيادات السنية العراقية علىاؼبشاركة يف االنتخابات عاـ  ،2005كما دعمت أنقرة الوساطة القطرية بُت الرفقاء السياسيُت يف لبناف عاـ  _ ،2008كما
( )1ياسر اضبد حسن ،مرجع سابق ،ص 306
( ) 2مصطفى اللباد« ،الدور اإلقليمي الًتكي :اؼبالمح و األسباب» ،مرجع سابق.
) )3ناتايل توتشي « .أبعاد الدور الًتكي يف الشرؽ األوسط» .السياسة الدولية .العدد  .182أكتوبر  .2010ص .102
( )5اؼبرجع نفسو .ص .103
مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 90يونيوُ /حزي ارن - 8902المجمد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

144

السياسة الخارجية التركية تجاه المشرق العربي بعد الحرب الباردة :المحددات واألبعاد

محمد العربي الدمي

سعت أنقرة لتحقيق اؼبصاغبة بُت سوريا و العراؽ عقب اهتاـ العراؽ لسوريا بالتورط يف تفجَتات بغداد يف أغسطس /أوت
.2009
رغم الدور احملدود للوساطة الًتكية يف بعض النزاعات يف منطقة الشرؽ األوسط إال أنو يبُت مدى أنبية الدور الًتكي بشكل
عاـ يف اؼبنطقة وذلك ؼبا اكتسبتو تركيا من رضا من قبل العرب والغرب بشكل عاـ .ذلك ما يدفعها إىل ربقيق دور أكرب و فعاؿ
وذلك ما أعلنتو وزير خارجيتها ومهندس سياستها اػبارجية الدكتور " أضبد داوود أوغلو" بأف هبب أف يكوف لًتكيا دور فعاؿ غبل
صبيع النزاعات واؼبشاكل يف أي بقعة من العامل.
الخاتمة:
لقد ارتكزت السياسة اػبارجية الًتكية ذباه اؼبشرؽ العريب على بعض اؼببادئ الراسخة،اليت تطورت على مر السنُت.وضبلت
تطورات التسعينات معها ربديات جديدة فرضت بعض االكبرافات عن بعض ىذه اؼببادئ،ما جعلها تنتهج سياسة البعد اؼبتعدد ،
وأسست مبادئ جديدة ؽبذه السياسة.فأصبحت تركيا تتدخل يف تطورات مشاؿ كل من سوريا والعراؽ يف أعقاب الثورات العربية
،حيث خرجت خالؽبا عن أىم مبدأ يف سياستها اػبارجية والقاضي بػ "عدـ التدخل يف السياسات الداخلية للدوؿ
العربية".خاصة فيما يتعلق بدعم تركيا للثورة السورية _الدعم السياسي واالنساين _ضد نظاـ األسد .
انتهجت تركيا يف سياستها اػبارجية اعبديد مبادئ أساسية كانت كقطيعة لسياسة البعد الواحد واىم ىذه اؼببادئ:مبدأ
التوازف السليم بُت اغبرية واألمن،مبدأ الدولة احملورية،مبدأ تصفَت اؼبشكالت مع دوؿ اعبوار،مبدأ السياسة اػبارجية اؼبتعددة
البعد،مبدأ الدبلوماسية اؼبتناغمة ومبدأ تطوير األسلوب الدبلوماسي .
كما اعتمدت على عدة وسائل لتحقيق أىدافها:
)1القوة الناعمة( :قوة اؼببادرة الناعمة)
)2اؼبؤسسات اإلقليمية والدولية
 )3قوات حف السالـ
)4االنفتاح االقتصادي والثقايف
إف ىذا التحوؿ يف السياسة اػبارجية الًتكية ظبح ؽبذا بلعب دور إقليمي يف منطقة الشرؽ األوسط وكذلك يف مناطق
متعددة من العامل.كما انفتحت من خالؽبا تركيا على العامل العريب واإلسالمي.

قائمة المراجع
موسوعات
 _1الكيالين (عبد الوىاب) وآخروف ،موسوعة السياسة.ج .1بَتوت:اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشرودار اؽبدى للنشر والتوزيع،1985،ص709
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أثر الدفع بتنفيذ األوامر العسكرية أمام المحكمة الجنائية الدولية
Impact of military orders payment before the International Criminal
Court
الدكتور .صالح فرح صالح البرغوثي
s-albarghoti@hotmail.com
الملخص:
هتدؼ ىذه الدراسة إىل بياف تطور أسس ادلسؤولية الدولية من مسؤولية تقع على عاتق الدوؿ وحدىا وصوالً إىل إقراراىا
حبق الفرد الطبيعي ،وبياف أثر الدفع بتنفيذ األوامر العسكرية أماـ احملكمة اجلنائية الدولية من خالؿ استعراض نصوص نظاـ روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،والشروط الواجب توافرىا العتبار ىذا الدفع سبباً من أسباب اإلباحة والتربير للمسؤولية
اجلنائية الدولية الفردية.
الكلمات المفتاحية:
احملكمة اجلنائية الدولية ،ادلسؤولية اجلنائية الدولية الفردية ،األوامر العسكرية الشرعية ،القانوف الدويل اجلنائي ،طاعة األوامر.
Abstract
This study aims at explaining the development of the foundations of
international responsibility It is the responsibility of States Alone To its
endorsement The right of the natural person, And showing the impact of payment
of military orders Before the International Criminal Court Through a review of
the texts of the Rome Statute of the International Criminal Court, And the
conditions Must be met Must be met One of the reasons for permissibility and
justification Of individual international criminal responsibility.
key words: International Criminal Court, International criminal responsibility
Individual, The legitimate military orders, International criminal law, Obey
orders.
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مقدمة
بعد أف كاف الفرد بعيداً عن ادلسؤولية الدولية وعن االلتزاـ باخلضوع ألحكاـ وقواعد القانوف الدويل التقليدي ،فال يسأؿ
جنائياً عن تصرفاتو بصفتو الفردية ،فكل ما يصدر عن األشخاص العاديني من أفعاؿ سلالفة لقواعد القانوف الدويل كانت تنسب
بشكل مباشر إىل الدوؿ اليت ينتمي ذلا مرتكب الفعل ،ألف الدوؿ وحدىا ىي ادلخاطبة هبذه األحكاـ والقواعد كوهنا تتمتع
بالشخصية القانونية الدولية ،وكوهنا أخلت بواجب الرقابة على أفرادىا ومنعهم من ارتكاب اجلرائم الدولية ،ومن مث مل يكن عقاب
الشخص الطبيعي متصوراً إال من خالؿ دولتو وفقاً لقواعد قانوهنا الداخلي.
إال أنو مع تطور القانوف الدويل وظهور القانوف الدويل اإلنساين واجلنائي ،ونتيجة لالنتهاكات اجلسيمة حلقوؽ اإلنساف
من ارتكاب جرائم إبادة ضد اإلنسانية وجرائم حرب ،كاف البد من وضع القواعد الالزمة لضماف عدـ إفالت مرتكيب ىذه اجلرائم
من العقاب ،وحيث إف إمكانية ارتكاب األفعاؿ اجملرمة ذات الصبغة الدولية ،اليت تشكل هتديداً لنإنسانية وللنظاـ الدويل ربتاج
إلمكانيات ال سبتلكها سوى ادلؤسسة العسكرية للدوؿ ،وىي اليت قد تقوـ بتنفيذىا من خالؿ األوامر الصادرة ذلا ،فإف أفراد
ادلؤسسة العسكرية قد يتعرضوف لتحمل ادلسؤولية الدولية اجلنائية نتاج تنفيذىم األوامر الصادرة ذلم.
مشكلة الدراسة :
قَد يُ ِّ
شكل تنفيذ بعض األوامر العسكرية ادلخالفة زلالً لقياـ ادلسؤولية اجلنائيِّة الدولية الفردية ,إذا كانت سلالفة لقواعد
ونصوص القانوف الدويل اجلنائي ،فالعسكري يطيع قادتو دلا تفرضو القوانني العسكرية ،من واجب الطّاعة وتنفيذ األوامر دوف تردد
خاصة غري الشرعيّة َجدالً واسع النِّطاؽ فتعددت اآلراء والنَّظرياتَ ،و َح ِفلَت ادلؤسبرات
أو مناقشة ،وقد أثار تنفيذ األوامر العسكرية َّ
الدِّولية بادلناقشات الس ِ
خاصة داخل ادلؤسسة العسكرية ،ال سيما إذا ما تعلقت األوامر باجلانب
اخنة حوؿ حدود تنفيذ األوامر َّ
َ
ّ
الَتُّدد بتنفيذىا.
العسكري الذي ال يسمح بادلناقشة أو َ
الرئيس اآليت :ما أثر الدفع بتنفيذ
ضوء االلتزاـ بتنفيذ األوامر العسكرية ،ديكن صياغة إشكالية البحث ،من خالؿ السؤاؿ َّ
َويف َ
األوامر العسكرية أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
باإلضافة إلى تساؤالت فرعية أخرى منها:
ِّولية اجلِنائيِّة الفردية يف القانوف الدويل؟.
 -1ما أسس ادلسؤولية الد َ
 -2ما ىو أثر ادلسؤولية اجلنائية عن تنفيذ األوامر العسكرية أماـ احملكمة اجلنائية الدولية؟.
مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 90يونيو/حزيران - 8902المجلد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

994

أثر الدفع بتنفيذ األوامر العسكرية أمام المحكمة الجنائية الدولية

صالح فرح صالح البرغوثي

 -3ما ىي شروط دفع ادلسؤولية اجلنائية عند تنفيذ األوامر العسكرية أماـ احملكمة اجلنائية الدولية؟.
أهمية الدراسة
تكمن األمهية يف اإلشكالية اليت ما زالت قائمة والتناقض بني التشريعات العسكرية الداخلية اليت ذبرـ رفض تنفيذ األوامر
العسكرية بغض النظر عن ماىيتها يف الوقت الذي يضع النظاـ األساسي قيوداً على الدفع بتنفيذ أوامر القادة العسكريني وال جيعلو
زلالً لنإعفاء من ادلسؤولية.
أهداف الدراسة
ِّولية اجلِنائيِّة الفردية يف القانوف الدويل.
 بياف أسس ادلسؤولية الد َ
 بياف ادلسؤولية اجلنائية عن تنفيذ األوامر العسكرية أماـ احملكمة اجلنائية الدولية.
 بياف شروط دفع ادلسؤولية اجلنائية عند تنفيذ األوامر العسكرية أماـ احملكمة اجلنائية الدولية.
منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي بشقيو االستقرائي والتحليلي وذلك من خالؿ استقراء نصوص النظاـ األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية وربليلها وبياف فحواىا.
تقسيم الدراسة
ِّولية اجلِنائيِّة الفردية يف القانوف الدويل
ادلبحث األوؿ :أسس ادلسؤولية الد َ
ادلبحث الثاين :ادلسؤولية اجلنائية عن تنفيذ األوامر العسكرية أماـ احملكمة اجلنائية الدولية
ادلبحث الثالث :شروط دفع ادلسؤولية اجلنائية عند تنفيذ األوامر العسكرية أماـ احملكمة اجلنائية
المبحث األول  :أسس المسؤولية الدِّولية ِ
الجنائيِّة الفردية في القانون الدولي
َ
مل يكن القانوف الدويل منذ نشأتو يعرؼ أية مسؤولية على الفرد جنائية كانػت أو مدنيػة ،فالقػانوف الػدويل ال خياطػب إال
أشخاصو ،وأشخاصو التقليديوف ىم الدوؿ ،أما األفراد فلم يكن ىناؾ اتصػاؿ بيػنهم وبػني قواعػد القػانوف الػدويل ،فالقػانوف الػدويل
التقليدي ال خياطب سوى الدوؿ ذات السيادة ،فال يهتم بػالفرد وحقوقػو وال يعػَتؼ بػو شخصػاً مػن أشػخاص القػانوف الػدويل ،بػل
يعتربه رلرد موضوع ىذا القانوف.
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وقد تأيد ىذه االذباه يف قضاء احملكمة الدائمة للعدؿ الدويل بشأف قضية الباخرة (لوتس) سػنة 1927ـ ,حيػث ورد يف
قضائها أف "القانوف الدويل حيكم العالقات بني الدوؿ ذات السيادة ،وتنشأ قواعد القانوف ادللزمػة ذلػا مػن زلضػر رغبتهػا احلػرة ،كمػا
ىي معربة عنها يف االتفاقيات أو العادات ادلقبلة كمبادئ قانونية مستقرة لغرض تنظيم العالقات بني تلك الكائنات ذات السيادة،
أو لغرض ربقيق مقاصدىا ادلشَتكة"(.)1
وقد أختلف فقهاء القانوف الدويل علي مدى سبتع الفػرد العػادي بالشخصػية القانونيػة الدوليػة واألىليػة الالزمػة الكتسػاب احلقػوؽ،
وربمل االلتزامات ،وادلسؤولية على ادلستوى الدويل وظهرت نتيجة ىذا اخلالؼ أربع مدارس فقهية ىي:
أوالً :المدرسة الكالسيكية
يطلق عليها أيضاً مدرسة القانوف الط بيعي ،وقد تزعم ىذه ادلدرسة "جروسيس ،وفاتيل ،وىػوبيس ،وبنثػاـ ،وأوسػ "(،)2
وقػػد انطلقػػت ىػػذه ادلدرسػػة بأفكارىػػا حػػوؿ وضػػع الفػػرد يف القػػانوف بصػػفة عامػػة والقػػانوف الػػدويل بصػػفة خاصػػة ،مػػن فكػػرة القػػانوف
الطبيعػػي الػػذي يقػػوـ علػػى التفرقػػة بػػني العػػدؿ والظلػػم ،فالقػػانوف الػػدويل يعتمػػد يف األسػػاس علػػى فكػػرة القػػانوف الطبيعػػي ادلب ػ علػػى
ادلبػػادئ العادلػػة ادلعروفػػة عنػػد كػػل إنسػػاف ،وذلػػك مػػن خػػالؿ توافػػق أو تعػػارض قاعػػدة مػػا مػػع عقػػل الشػػخص الطبيعػػي ،أو طبيعتػػو
االجتماعية أو اخلري بصفة عامة ،ومنها تبىن كل األفكار اليت تنسب ذلذه ادلدرسة مثل مفهوـ احلرب العادلة.
وعلى ذلك يكوف الفرد مناط اىتماـ كل القوانني ،كونو منبع ىذه القوانني أو ادلبادئ األساسية ذلا فهي ادلفاىيم الطبيعية
عند كل إنساف(.)3
وقد فرؽ فقهاء ىذه ادلدرسة " جروسيوس و فاتيل" بني القانوف الطبيعػي وقػانوف األمػم ،فػإف كػاف الفػرد وحقوقػو أسػاس
كل نظاـ قانوين ،إال أ ف قانوف األمم يطبػق إرادة الػدوؿ حػإ وإف اختلفػت مػع مبػادئ القػانوف الطبيعػي ،فهػو يػنظم العالقػات بػني
األمم ادلختلفة أو الدوؿ وىو بذلك يبعد الفرد الطبيعي عن دائرة اىتمامو فيكوف الفرد رلرد ىدؼ لقانوف األمم ،وهبذا فقد جعلت

1

 د .عباس هشام السعدي" ،مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية"( ،ط ،)1دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،2002 ،ص .173H. Waldock- General Cours of Public International Law
مجموعة محاضرات الهاي للقانون الدولي ,عدد ,1962 ,106ص.138
,

2

 د .أمجد هيكل ،المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي -دراسة في إطار القانون الدولي اإلنساني ،-دار النهضة العربية،القاهرة ،2009 ،ص  ، 163د .مدهش محمد أحمد المعمري ،المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن الجرائم ضد اإلنسانية( ،ط ،)1المكتب
الجامعي الحديث ،القاهرة ،2014 ،ص .277
3
 د .محمد حسن عبد المجيد الحداد ،مسؤولية القادة والرؤساء عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم دراسة مقارنة بين القانون الدولياإلنساني والفقه اإلسالمي( ،ط ،)1دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2016 ،ص .31
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ىػػذه ادلدرسػػة الػػدوؿ وحػػدىا أشػػخاص القػػانوف الػػدويل وزلػػل ربمػػل ادلسػػؤولية الدوليػػة ،ومل تعػػَتؼ بػػالفرد الطبيعػػي كأحػػد أشػػخاص
القانوف الدويل ،بل جعلتو ىدفاً لقانوف األمم فقط.
ثانياً :المدرسة الوضعية
تعترب ىذه ادلدرسة أوؿ ادلدارس احلديثة يف القانوف الدويل اليت سادت أفكارىا لفَتة طويلة مػن الوقػت ،فقػد طػورت ىػذه
ادلدرسة أفكار ادلدرسة الكالسيكية وبدلت بعض أسسها وقد تزعم ىػذه ادلدرسػة " أنزيلػويت ،وأوبنهػاك ،وكلسػن ،وتريبػل ،وسػَتب"
حيث اتفق ىؤالء الفقهاء على أف ال قانوف الدويل ما ىو إال نتاج اإلرادة القانونية الدولية ،فالدوؿ من خالؿ تفامهها واتفاقها زبلق
قواعد القانوف الػدويل الػيت تسػتنتج مػن عالقػات ىػذه الػدوؿ ،فػال توجػد أي قواعػد قانونيػة دوليػة مػا مل تكػن متوافقػة مػع التفامهػات
واالتفاقيات وادلمارسة الدولية(.)1
وقػػد تبػػىن أصػػح اب ىػػذه ادلدرسػػة فكػػرة عػػدـ وجػػود أي تػػالزـ أو صػػلة بػػني شػػرعية وصػػالحية قواعػػد القػػانوف الػػدويل وبػػني
األخالؽ وادلبادئ ،وعدـ االعَتاؼ للفرد الطبيعي بالشخصية القانونية الدولية ،وذلك ألف ما حيققو القانوف الدويل لألفراد من مزايا
وفوائد ال يعد حقاُ مكتسبا مباشرا من القانوف الدويل ،بل ىو من خالؿ حق الدوؿ اليت يتبعها الفرد ،وذلك ألف الفرد يعترب ىدفا
للقانوف الدويل ،وليس شخصا من أشخاصو كونو ال يتمتع باإلرادة الذاتية يف رلاؿ إنشاء قواعد القانوف الدويل(.)2
وقد أيد بعض فقهاء القانوف العػرب فكػر ىػذه ادلدرسػة بقػوذلم " :إف مػا تقػرر للفػرد مػن حقػوؽ والتزامػات علػى ادلسػتوى
الػػدويل والػػيت تكفػػل لػػو مركػزا دوليػػا معينػاً إلػػا تقػػرر بنػػاء علػػى االتفاقػػات والتفامهػػات بػػني أشػػخاص القػػانوف الػػدويل وبصػػفو خاصػػة
الدوؿ ،وأهنا مقيدة باحلدود اليت وضعتها ىذه االتفاقيات ،شلا جيعل الفػرد أىػال الكتسػاب احلقػوؽ والتحمػل بااللتزامػات يف حػدود
معينة ،إال أف ىذه األىلية ال ذبعلو شخصا من أشخاص القانوف الدويل ،فالقانوف الدويل ال يقر للفرد دبركز خاص بعيد عن دولتو،
حيث إف القاعدة العامة ىي أف الدوؿ ىي الػيت تتبػىن دعػاوى رعياىػا دوليػاً وفػق مػا يعػرؼ باحلمايػة الدبلوماسػية ،وأف كػل السػوابق
الدوليػػة ا لػػيت تتعلػػق بػػاإلفراد إلػػا تنظػػر إلػػيهم كأىػػداؼ أو زلػػل اىتمػػاـ ،دوف أف ترقػػى هبػػم إىل مسػػتوى األشػػخاص القانونيػػة الدوليػػة
وكأطراؼ بالعالقات الدولية(.)3
ثالثاً :المدرسة الموضوعية

1

 د .مدهش محمد أحمد المعمري ،مرجع سابق ،ص .2772
 د .إبراهيم محمد العناني ،أشخاص القانون الدولي( ،ط ،)2دار النهضة العربية ،القاهرة ،2002 ،ص .403
 -د .محمد حسن عبد المجيد الحداد ،مرجع سابق ،ص .33
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وقد تزعم ىذه ادلدرسػة الفقيػو الفرنسػي " جػورج سػل" و "دجيػي ،بػوليتيز" ،وقػد ذىػب أصػحاب ىػذه ادلدرسػة لالعػَتاؼ
للفرد بالشخصية القانونية الدولية صراحة ،فالفرد ىو الشخص الوحيد اخلاضع للقانوف الدويل ،وادلخاطب احلقيقي بقواعد القػانوف
سواء كاف دولياً أـ داخليا ،فالفكرة العامة للنظرية ادلوضوعية تقوـ على أساس أف ادلبػادئ القانونيػة الدوليػة ال تسػتمد مصػدرىا مػن
اإلرادة اجملردة للدوؿ ،وادلعرب عنها بادلعاىدات ،وإلا تستمد من واقعة وجود عالقات دولية ،فهذه ادلبادئ تفرض على الدوؿ التقيد
بإرادهتػا ،فينظػر للقػانوف الػدويل ككػل قػانوف ،لػيس مػن زاويػة اإلرادة فحسػػب ،بػل كونػو نتػاج الظػروؼ الػيت ربػدد لػيس فقػط الصػػفة
ادلعيارية لو ،بل مكونات القواعد ،لذلك فإف القانوف الدويل ديكن تطبيقو على األفراد مباشرة بواسطة زلاكم داخلية ،ويأخذ أسبقية
عن القانوف الداخلي أيضا(.)1
ويذىب أنصار ىذه ادلدرسة إىل أبعد من ذلك فهم ينكروف شخصية الدوؿ ويرفضوف نظرية السيادة الوطنية ألف الدولة
ما ىي إال وسيلو إلدارة مصاحل األفراد الطبيعيني اليت تتكوف منهم الدولة ،أما الشخصية ادلعنوية فهي نوع من اخلياؿ القانوين ،ولذا
فإف الفرد ىو الشخص القانوين الدويل الوحيد ،وادلخاطب بأحكاـ القانوف الدويل لكونو صاحب الشخصية األوىل باجملتمع الدويل
والداخلي(.)2
رابعاً :مدرسة المعايرة
وقػػد تػػزعم ىػػذه ادلدرسػػة الفقيػػو كلسػػن بعػػد خروجػػو مػػن ادلدرسػػة الوضػػعية الػػيت ينتمػػي إليهػػا باألسػػاس ،حيػػث مثلػػت ىػػذه
ادلدرسػػة منطقػػة وسػػط بػػني القػػائلني بػػرفض سبتػػع الفػػرد بالشخصػػية القانونيػػة الدوليػػة ،وبػػني مػػن يقبػػل بػػأف يكػػوف الفػػرد الطبيعػػي أحػػد
أشخاص القانوف الدويل ،ويذىب أصحاب ىذه ادلدرسة إىل قبوؿ الفرد بشكل استثنائي كأحد أشخاص القانوف الدويل ،وذلك ال
يزيد عن كونو اسػتثناء مػن القاعػدة العامػة ،فالػدوؿ وحػدىا ىػي الػيت تسػتطيع اكتسػاب احلقػوؽ ،وربمػل االلتزامػات بصػورة مطلقػة،
وذلك على فكرة وجود قاعدة افَتاضية تكوف أساساً لاللتزاـ بكل قانوف ،فنظرية اإلرادة الػيت تقػوـ عليهػا ادلػدارس السػابقة تعتػرب يف
ذاهتا نظرية نفسية وليست قانونية ،ومن مث ال زبلق قانوناً ،فعلم القػانوف ال يهػتم دبػا ىػو كػائن ،ولكػن دبػا ينبغػي أف يكػوف ،أي أنػو
علػػم قاعػػدي ال يػرتبط إال بالقواعػػد فحسػػب ،وأف القاعػػدة ال تػرتبط إال بقاعػػدة أخػػرى ،وعلػػى ذلػػك توجػػد قاعػػدة أساسػػية يف كػػل
نظاـ قانوين تعد دبثابة ادلصدر الذي ترجع إليو كل القواعد.3

1

 د .مدهش محمد أحمد المعمري ،مرجع سابق ،ص.3022
 د .محمد حسن عبد المجيد الحداد ،مرجع سابق ،ص  ،35د .مدهش محمد أحمد المعمري ،مرجع سابق ،ص .3033
د .عباس هشام السعدي" ،مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية"( ،ط ،)1دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،2002 ،ص .178
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وبعد استعراض رأي الفقو القانوين بأسس ادلسؤولية الدولية ديكن القوؿ أف التطورات احلديثة يف القانوف الدويل العاـ اليت
نشأت من خالؿ اإلعالنات واالتفاقيات وادلعاىدات الدولية اليت أصبحت زباطب الفرد مباشرة مثل اإلعالف العادلي حلقوؽ
اإلنساف 1وغريىا من اإلعالنات ،واتفاقية إبادة اجلنس البشري وأحكاـ القرصنة واتفاقية الىاي لعاـ 1907ـ 2اليت أعطت احلق
ألفراد الدوؿ احملايدة أو احملاربة أف تتقاضى أمامها والسماح للفرد بالشكوى أو التقاضي ،3ونصوص نظاـ روما األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية لعاـ  1998ـ ،وعليو فإف النظر إىل تطور شخصية الفرد من الناحية الواقعية يف إطار اجملتمع الدويل ،من
خالؿ ربملو بااللتزامات الدولية ال سيما اجلنائية ،يدفع إىل القوؿ بأف الفرد قد يتمتع بالشخصية القانونية الدولية خبصوص بعض
ادلسائل احملددة ،واليت سبكنو من اكتساب بعض احلقوؽ وربمل الواجبات اليت تفرض عليو االلتزامات وادلسؤولية ،وال يتمتع
بالشخصية الدولية يف بعض ادلسائل األخرى اليت تتعلق بالسيادة وإبراـ االتفاقيات وادلعاىدات ،ودبعىن آخر يكوف للفرد الطبيعي
شخصية دولية زلددة احلقوؽ والواجبات ،وذلك على سبيل احلصر دبوجب االتفاقيات الدولية اليت تربمها الدوؿ(.)4
المبحث الثاني  :المسؤولية الجنائية عن تنفيذ األوامر العسكرية أمام المحكمة الجنائية الدولية
يقع على عاتق اجلندي والضابط التزاماف مهماف ومتقابالف أولهما طاعة األوامر العسكرية الصػادرة ذلػم مػن رؤسػائهم،
وثانيهما احػَتاـ قواعػد القػانوف الػدويل ،ففػي حػاؿ عػدـ تنفيػذ األوامػر العسػكرية فإنػو يعاقػب مػن قبػل احملػاكم العسػكرية ،ويف حػاؿ
التزامػػو بتنفيػػذ األوامػػر العسػػكرية الصػػادرة لػػو ادلتضػػمنة ارتكػػاب انتهاكػػات للقػػانوف الػػدويل اإلنسػػاين يػػتم مالحقتػػو ومعاقبتػػو مػػن قبػػل
اجملتمع الدويل ،وربديداً من قبل احملكمة اجلنائية الدولية ،شلا يعرض العسكريني دلعضلة أخالقية وقانونية حاؿ صدور أوامر تطػالبهم
بارتكاب انتهاكات حبق القانوف الدويل اإلنساين ،فيكوف يف حرية حيث إف القانوف العسكري يلزمو بطاعة أوامر قادتو دوف مناقشة
مع التزاـ التنفيذ الفوري ،ويقابل ذلك قياـ ادلسؤولية اجلنائية الدولية الفردية حبقو(.)5
وهبذا اإلطار نصت ادلادة ( )33من نظاـ روما األساسي احملكمة اجلنائية الدوليػة علػى أنػو " - 1يف حالػة ارتكػاب أي
شخص للجردية من اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة ال يعفي الشخص من ادلسؤولية اجلنائية إذا كاف ارتكابو لتلك اجلردية
قد مت امتثاالً ألمر حكومي أو رئيس عسكري كاف أو مدنياً عدا يف احلاالت التالية:
1

 األمم المتحدةhttp://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html ,2
 األمم المتحدةhttp://www.ohchr.org/AR/Issues/RuleOfLaw/Pages/PreventionGenocide.aspx,3
 د .عباس هشام السعدي" ،مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية"( ،ط ،)1دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،2002 ،ص .185 - 4د .هشام قواسمية ،المسؤولية الدولية الجنائية لمرؤساء والقادة العسكريين( ،ط ،)1دار الفكر والقانون ،القاهرة ،3112 ،ص.32
5
 د .سيف غانم السويدي ،المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء والدفع بأوامرهم أمام القضاء الجنائي الدولي( ،ط ،)1مركز البحوث والدراساتبأكاديمية شرطة دبي ،اإلمارات ،2013 ،ص .72
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أ -إذا كاف على الشخص التزاـ بإطاعة أوامر احلكومة أو الرئيس ادلع .
ب -إذا مل يكن الشخص على علم بأف األمر غري مشروع.
ج -إذا مل تكن عدـ مشروعية األمر ظاىرة.
 -2ألغ ػراض ى ػػذه ادل ػػادة تك ػػوف ع ػػدـ ادلش ػػروعية ظ ػػاىرة يف حال ػػة ص ػػدور أوام ػػر ارتك ػػاب جردي ػػة اإلب ػػادة اجلماعي ػػة أو اجل ػرائم ض ػػد
اإلنسانية".1
وديكن القوؿ أنو وبتحليل نػص ادلػادة ادلػذكورة أعػاله صلػد بأهنػا جػاءت علػى ضلػو سلػالف دلػا ورد باألنظمػة األساسػية للمحػاكم
اجلنائية للدوؿ ادلنتصرة (طوكيو -ونورمربغ) ،وادلؤقتة واخلاصة (يوغسالفيا -ورواندا -سرياليوف – كمبوديا).
وقد ذىب البعض إىل أف نص ادلادة الثالثة والثالثني من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يعد تطبيقاً للمبادئ العامة
للقػػانوف ادلعػػَتؼ بػػو يف األمػػم ادلتمدينػػة ،والػػدليل علػػى ذلػػك ادلشػػروع األمريكػػي أمػػاـ مػؤسبر لنػػدف لعػػاـ 1945ـ بشػػأف الػػدفع بػػأوامر
الرؤساء العليا كاف خيوؿ احملكمة السلطة التقديرية يف قبوؿ الدفع أو رفضو وفقاً لظروؼ ومالبسات ادلتهم ،إال أنو مت تعديل ادلشروع
ليستبعد الدفع باألوامر العسكرية من النظاـ األساسي حملكمة نورمربغ ،ويعتد بو كظرؼ سلفف للعقوبة ويعزى ذلك لسببني:
 خشية دوؿ احللفاء من إفالت مرتكيب اجلرائم اخلطرية من العقوبة استناداً إىل أهنم ارتكبوا ىػذه اجلػرائم تنفيػذ ألألوامػر العسػكريةالصادرة إليهم من قادهتم.
 احلرص على أال تكوف زلاكمات نورمربغ تكراراً دلا مت يف زلاكمات "ليبيزج" ،واليت اعتربىا احللفاء زلاكمات ىزليػة حيػث كانػتغالبية األحكاـ بالرباءة ،وكانت تصدر استناداً على الدفع بتنفيذ األوامر العسكرية العليا.2
وهبذا ديكن القوؿ أف نص ادلادة ( )33من النظاـ األساسي لروما يعترب أوؿ صك دويل يصدر يف إطار القانوف الدويل ،متضمنا
إمكانية اعتبار أف األوامر العسكرية قد تعد مانعاً من موانع ادلسؤولية إذا توافرت هبا الشروط الالزمة ،لكنو أيضاً وبادلقابل يقيم توازنا
مالئماً إىل حد ما بني مصلحة العدالة الدولية والتزامات اجلندي ،كما أنو ال يتيح حبد ذاتػو فرصػة اإلفػالت مػن العقػاب ،حيػث ال
بد من توافر الشروط ادلذكورة رلتمعة.

1

نص المادة  33من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام .1998
2
 د .أمجد هيكل ،المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي -دراسة في إطار القانون الدولي اإلنساني ،-دار النهضة العربية،القاهرة ،2009 ،ص .548
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ورغم ذلك فقد أثار ىذا النص زبوفاً وخشية لدى عدد من الدوؿ اليت رفضت ادلصادقة على النظاـ األساسي لروما ،دلا
ذلذه ادلادة من انعكاسات على مبدأ الطاعة ادلستقر بادلؤسسات العسكرية ،فالواليات ادلتحدة األمريكية على سبيل ادلثاؿ ،ترى أهنا
معرضو أكثر مػن غريىػا دلضػار وهتديػد احملكمػة ،وذلػك حبكػم الوجػود ادلكثػف جلنودىػا يف اخلػارج ،ولػذلك عملػت الواليػات ادلتحػدة
األمريكيػػة علػػى إب ػراـ اتفاقيػػات ثنائيػػة مػػع الػػدوؿ ادلوقعػػة علػػى نظػػاـ رومػػا ،وذلػػك للحصػػوؿ علػػى التزامػػات بضػػماف إعػػادة اجلنػػود
األمريكيني الذين يتعرضوف للمتابعة من طرؼ احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة إىل بالدىم(.)1
كما قاـ الرئيس األمريكي "جورج بػوش" سػنة 2001ـ ،بػالتوقيع علػى قػانوف حلمايػة أعضػاء القػوات ادلسػلحة األمريكيػة
ومنػع التعػػاوف مػع احملكمػػة اجلنائيػة الدوليػػة يف رلػاؿ تسػػليم الرعايػا األمريكػػاف إليهػا  2,ألف الواليػػات ادلتحػدة األمريكيػػة كانػت حباجػػة
للتأكد من أف احملكمة لن تطاؿ أياً من عسكرييها ادلتواجدين خارج الواليات ادلتحدة األمريكية ،كمػا مت التفػاوض علػى قػرار صػادر
مػن رللػػس األمػػن للحػػد مػػن اختصػاص احملكمػػة حبيػػث ال ينطبػػق علػػى اجلنػػود األمػريكيني( ،)3وبالفعػػل ازبػػذ رللػػس األمػػن بتػػاري 21
يوليػػو 2002ـ الق ػرار رقػػم ( )1422وثيقػػة رقػػم ) ،)S/RES/1422والػػذي يػػنص" علػػى أف سبتنػػع احملكمػػة اجلنائيػػة الدوليػػة عػػن
التحقيق أو ادلقاضاة بشأف أي عمل أو إغفاؿ مػن جانػب مسػنيولني حػاليني أو سػابقني تػابعني لدولػة مسػامهة ليسػت طرفػا يف نظػاـ
روما".
واستكماال للنهج األمريكي الذي يستهدؼ إفالت ضباطها وجنودىا من ادلالحقة اجلنائيػة الدوليػة ،عمػدت الستصػدار
تشريعات سبنح قواهتا ،وادلتعاونني معها ،حصانة قضائية من ادلثوؿ أماـ القضاء العراقي ،وذلك خالؿ فَتة احتالؿ قواهتػا للجمهوريػة
العراقية ،حيث أصدر مدير سلطة االئتالؼ ادلؤقتة بالعراؽ األمر رقم ( )3بتاري  18يونيو 2003ـ ،حيث نصت الفقرة ( )3من
القسػػم ( )2علػػى أنػػو " :أي زلكمػػة عراقيػػة بضػػمنها زلكمػػة اجلنايػػات ادلركزيػػة ادلشػػكلة وفق ػاً لألمػػر رقػػم ( )18بتػػاري  13يونيػػو
 2003ـ ،ليس ذلا سلطة على أي فرد من التحالف يف أي موضوع سواء أكاف مدنيا أو جزئيا ،كما تتمتع سلطة االئتالؼ وقوات
االئتالؼ وشلتلكاهتا وأمواذلا وأصوذلا باحلصانة من اإلجراءات القانونية العراقية ".

()4

1

 د .عبد الفتاح والباباه  .محاضرات مساق " القانون الدولي الجنائي" ،لطلبة الدكتوراه قسم الشريعة والقانون ،الرياض :جامعة نايف العربيةللعلوم األمنية ،2015 ،ص .56
2
 American Serricemem. Bers Protection.20013
 د .فليج غزالن ،المركز القانوني لألفراد أثناء الالسلم في القانون الدولي ،أطروحة دكتوراه ،جامعة أبو بكر بلقايد ،2014 ،ص .2534
د .ضاري خليل محمود وباسيل يوسف ،المحكمة الجنائية الدولية -هيمنة القانون أم قانون الهيمنة ،منشأة المعارف جالل حزي وشركاه،
اإلسكندرية ،2008 ،ص295؛ وانظر المذكرة المنشورة في العدد( )3978بتاريخ  17آب 2003م ،من الجريدة الرسمية العراقية،ص .88
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وبتاري  16نوفمرب  2016ـ أعلنت روسيا تقدك طلب لألمني العاـ لألمم ادلتحدة لسحب توقيعها علػى معاىػدة رومػا
األساسية للمحكمة اجلنائية الدولية ،بناء على مقَتح وزارة العدؿ الروسية الذي وافق عليو الرئيس "بػوتني" نتيجػة زبوفهػا مػن توجيػو
اهتامػات لضػباطها وجنودىػا ،بارتكػاب جػرائم حػرب يف سػوريا ،وانعكاسػػات ىػذه االهتامػات علػى تنفيػذ األوامػر العسػكرية مػن قبػػل
جنودىا يف اخلارج ،وتوفري احلماية ذلم من أية مالحقات جنائية(.)1
وهبذا ديكن القوؿ أف عدداً من الدوؿ العظمى ما زالت تسعى جاىدة للتملص من قواعد نظاـ روما األساسي من
خالؿ وضع ضمانات جلنودىا سبنع ربملهم للمسؤولية اجلنائية الدولية ،حاؿ تنفيذىم ألوامر عسكرية تتضمن ارتكاب جردية دولية
سلالفةً لقواعد القانوف الدويل.
المبحث الثالث  :شروط دفع المسؤولية الجنائية عند تنفيذ األوامر العسكرية أمام المحكمة الجنائية الدولية
ذبنب ميثاؽ روما عيب الرفض ادلطلق للدفع بأوامر الرؤساء الذي شاب ما سبقو من صكوؾ دولية ،فتبىن ادليثاؽ قاعدة
عامة وىي أف أوامر الرؤساء ال تعترب سبباً لالمتناع عن ادلسػؤولية اجلنائيػة الدوليػة الفرديػة ،واعتػرب أف تلػك األوامػر نافيػة للمسػؤولية
علػػى سػػبيل االسػػتثناء فقػػط ،بتػوافر شػػروط زلػػددة بشػػكل تراكمػػي وىػػي مػػا تضػػمنتو ادلػػادة ( )33مػػن نظػػاـ رومػػا األساسػػي وىػػذه
الشروط ىي:
الشرررط األول :إذا كرران علررى الشررخص التررعام ب اعررة أوامررر الحكومررة أو الرررئيس المعنرري يولررص علررى الشررخص تنفيررذ هررذ
األوامر وعقابه إذا أمتنع.
ىذا الشرط يتعلق بالغالب بالوظيفة العسكرية اليت تلقي على اجلنود والضباط واجباً قانونياً بتنفيذ األمر الصادر إليو دوف
مناقشة ،وال دينع ذلك من انطباقو على الوظيفة ادلدنية ،ويطلق البعض على ىذا الشق بالشق ادلوضوعي ،حيث إنو يتصػل بالعالقػة
بني الرئيس وادلرؤوس وااللتزاـ القانوين الػذي حيكمهمػا ،فكلمػة التػزاـ تعػ وجػود عالقػة تبعيػة حيققهػا ىػذا االلتػزاـ الػذي حيكػم ىػذه
العالقة وجيعل تنفيذ األوامر واجباً حتمياً على ادلرؤوس(.)2
وكلمة "قانوين" يف ىذا النص تع أف خيضع الشخص ألوامػر قائػده ،وقػد يكػوف ىػذا اخلضػوع يف بعػض احلػاالت ألكثػر
من جهة وذلك يف حالة قوات السالـ الدولية اليت زبضع للحكومة الوطنية من جهة ،وادلنظمة الدولية من جهة أخرى.
1

 انسحاب روسيا من المحكمة الجنائية الدولية انظر الموقع اإللكترونيhttp://arabic.cnn.com/world/2016/11/16/russia-/ : quits-international-criminal-court؛
.http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/11/17 /
 - 2د .مازن أبو راضي ،محاكمة الرؤساء في القانون الدولي الجنائي(،ط ،)1المؤسسة الحديثة لمكتاب ،بيروت ،3111 ،ص .:9
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الشرط الثاني :إذا لم يكن الشخص على علم بأن األمر غير مشروع
يتعلق ىذا الشرط باجلانب الشخصي للػدفع بػاألوامر العسػكرية ،فيجػب بنػاءً علػى ىػذا الشػرط أف يثبػت ارتكػاب ادلػتهم
جرائم دولية داخلو يف اختصػاص احملكمػة مػع عػدـ العلػم بعػدـ مشػروعية األوامػر ،ففػي ىػذه احلالػة ال تػنهض ادلسػؤولية اجلنائيػة ذلػذا
ادلػػتهم النعػػداـ القصػػد اجلنػػائي ادلتمثػػل يف علػػم الفاعػػل بالصػػفة غػػري ادلشػػروعة لعملػػو ادلكػػوف جلرديػػة دوليػػة ناذبػػة عػػن تنفيػػذه لألوامػػر
العسكرية الصادرة لو.
أمػػا إذا كػػاف ادلػػرؤوس عادل ػاً بعػػدـ مشػػروعية األمػػر ،ومػػع ذلػػك أقػػدـ علػػى تنفيػػذه فِإنػػو يسػػأؿ يف ىػػذه احلالػػة عػػن الفعػػل
ادلرتكب ،وذلك النصراؼ إرادتو إىل ارتكاب جردية مع علمو وإصراره على ارتكاهبا.
الشرط الثالث :إذا لم تكن عدم مشروعية األمر ظاهرة.
ي هػػدؼ ىػػذا الشػػرط إىل عػػدـ التمسػػك بالشػػرط السػػابق ،وادعػػاء منفػػذ األوامػػر العسػػكرية عػػدـ معرفػػة كػػوف األوامػػر غػػري
مشروعة ،طادلا أف عدـ ادلشروعية ظاىرة.
ويعرؼ الفقو القانوين األمر غري الشرعي الظاىر عدـ مشروعيتو :بأنو األمر الػذي يؤنػب ضػمري أي شػخص عاقػل سػليم
الفكر ،ويكوف اخلطأ فيو ظاىراً على ضلو جلي وبني( ،)1فإذا ما أمر القائد العسكري جنوده يف إحدى القيػادات العسػكرية بػدخوؿ
قريػػة مػػا وقتػػل كػػل مػػا فيهػػا مػػن ادلػػدنيني مػػثالً أو بتعػػذيب األسػػرى وقػػتلهم ،فهنػػا ال جيػػوز للمػػرؤوس مرتكػػب اجلرديػػة التػػذرع بػػاألمر
العسكري ألف عدـ ادلشروعية ىنا ظاىر بصورة ال جيوز التمسك باجلهل هبا.
وكػػي ال يػػتم فػػتح اجملػػاؿ علػػى مصػراعيو أمػػاـ العسػػكريني لنإدعػػاء بػػأف عػػدـ مشػػروعية األوامػػر العسػػكرية الصػػادرة ذلػػم مػػن
قادهتم مل تكن ظاىرة ،صلد أف الفقرة الثانية من ادلادة ( )33قد أكدت افَتاض ظهور عدـ ادلشروعية دبا يتعلق بأوامر الرؤساء حاؿ
ارتكاب جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية لكوف عدـ ادلشروعية يف ىاتني اجلرديتني يعترب ظػاىراً بشػكل جلػي ،فػال جيػوز
االحتجاج بعدـ العلم بعدـ مشروعية األمر الصادر حاؿ تضػمن األمػر العسػكري الصػادر ارتكػاب جػرائم اإلبػادة اجلماعيػة واجلػرائم
ضػد اإلنسػانية ،فػال جيػوز الػدفع بطاعػة األوامػػر العسػكرية بإطػار ىػذه اجلػرائم وعليػو فإهنػػا تقػرر واجػب عػدـ الطاعػة ألوامػر الرؤسػػاء

1
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ورفض تنفيذ األوامر هبذه احلالة ،وهبذا فإف ىذا الشرط ال يشمل جرائم احلرب وجرائم العدواف حبيث ديكن االحتجاج بالدفع بتنفيذ
األوامر العسكرية (.)1
ويتضح من نص ادلادة ( )33أف الشروط السابقة ىي شروط تراكمية وليست منفصلة عن بعضػها الػبعض ففػي البدايػة
ال بُد أف يكوف ادلتهم ملتزماً قانوناً بطاعة األوامر ،فااللتزاـ ادلعنوي وحده ليس كافيػا ،فػأوامر الػرئيس دلرؤوسػو ال تعػ أكثػر مػن أهنػا
أوامر ،ومن مث فإف اجلندي الذي ينفذ الت عليمات واألوامر اليت تصػل إىل حػد ارتكػاب جػرائم احلػرب ،ال يتمتػع باحلمايػة مػا مل يكػن
واقعاً ربت نوع من اإللزاـ القانوين ،علماً بأف إمكانية فقداف اجلندي لوظيفتو حاؿ رفض التنفيذ ليس حبجة كافية ذلذا االلتزاـ ،وإذا
ما مت التغلب على ىذه الصعوبة األوىل ،فإف الدفاع ال يقوـ إال إذا مل يكػن ادلػتهم عادلػاً بػأف األمػر الػذي ينفػذه سلالفػاً للقػانوف ،وأف
ىذا األمر مل تكن عدـ مشروعيتو ظاىره.
كما أنو البد من اإلشارة لنص ادلادة ( )31من النظػاـ األساسػي لرومػا وادلعنونػة ب "أسػباب امتنػاع ادلسػؤولية اجلنائيػة"،
ػدخل يف اختصػاص احملكمػة ،قػد مت ربػت تػأثري
حيث نصت الفقرة (د) منها على أنو" :إذا كاف السلوؾ ادلػدعى أنػو يشػكل جرديػة ت ُ
إكػراه نػػاتج عػػن هتديػػد بػػادلوت الوشػػيك ،أو حبػػدوث ضػػرر بػػدين جسػػيم مسػػتمر ،أو وشػػيك ضػػد ذلػػك الشػػخص أو شػػخص آخػػر،
وتصرؼ الشخص تصرفاً الزماً ومعقوالً لتجنب ىذا التهديد ،شريطة أال يقصد الشخص أف يتسبب يف ضرر أكرب من الضرر ادلراد
ذبنب ػػو ،ويك ػػوف ذل ػػك التهدي ػػد  -1ص ػػادراً ع ػػن أش ػػخاص آخػ ػرين -2 .أو تش ػػكل بفع ػػل ظ ػػروؼ أخ ػػرى خارج ػػة ع ػػن إرادة ذل ػػك
الشخص".
وصلد أف ىذه الفقرة جاءت دبػا يتسػق مػع مبػادئ القػانوف اجلنػائي بشػأف ادلسػؤولية اجلنائيػة ،الػيت تسػتوجب تػوافر القصػد
اجلن ائي لدى مرتكب اجلردية وادلتكوف من عنصري العلم واإلرادة ،والعلم ينصرؼ على علم اجلاين بػأف الفعػل الػذي يقػوـ بػو يشػكل
جردية وفقاً ألحكاـ القانوف الدويل ،أما اإلرادة فتكوف متحققة يف حاؿ كاف ارتكاب اجلاين لتلػك اجلرديػة وفقػاً إلرادتػو احملضػة ،دوف
التأثري عليها من قبل ظرؼ خارجي ،وهبذه احلالة اليت تناولتها ادلادة (/31د) فإف عنصر اإلرادة يكوف منتفياً عن منفذ األوامر حاؿ
اقَتاف عدـ تنفيذىا بالتهديد بادلوت أو حبدوث ضرر بدين جسيم مستمر أو وشيك ،النتفاء حرية االختيار لػدى منفػذ األوامػر(،)2

1

2

 -د.ضاري خليل محمود ،وباسيل يوسف ،مرجع سابق ،ص .222

 د .محمد عبد المنعم عبد الغني ،القانون الدولي الجنائي -دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية( ،ط ،)1دار الجامعة الجديدة ،القاهرة، ،2008ص.258
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إىل جانب األخذ دبعيار ادلواءمة بني ما يَتتب على رفض تنفيذ األوامر من سلاطر والنتائج األكثػر خطػورة ادلصػاحبة للفعػل ادلرتكػب
يف حالة إطاعة األوامر وتنفيذىا.
وتعود مسألة تقدير تػوافر ىػذا النػوع مػن اإلكػراه سػواء ادلػادي أو ادلعنػوي لقاضػي ادلوضػوع فهػي مسػألة موضػوعية زبتلػف
باختالؼ ظروؼ ومالبسات كل قضية على حدة(.)1
وعمومػاً فػػإ ف التطبيػػق العملػػي ذلػػذا الػػنص علػػى احلػػاالت ذات الصػػلة سػػوؼ يكشػػف صػػالء فعاليػػة ىػػذا الػػنص ،وإف كػػاف
سوؼ ديثل تطوراً دلبدأ ادلسؤولية اجلنائية الدولية الفردية من خالؿ ترسي مفهوـ جديد غري مألوؼ بالنسػبة للصػكوؾ الدوليػة ذات
الصلة ،أمانو سيمثل تراجعاً دل بدأ ادلسؤولية اجلنائية الفردية وبذلك سيتم مطالبة اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة للمبادرة بتعديلو علػى
ضلو حيقق فاعلية ىذا ادلبدأ.
الخاتمة
ِّولية اجلِنائيِّة الفردية يف القانوف الدويل وكيفية تعاطي النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية
مت توضيح أسس ادلسؤولية الد َ
الدولية مع الدفع بتنفيذ األوامر العسكرية ،وشروط دفع ادلسؤولية اجلنائية عند تنفيذ األوامر العسكرية أماـ احملكمة اجلنائية
الدولية.
نتائج الدراسة
 أف القانوف الدويل مل يكن منذ نشأتو يعرؼ أي مسؤولية جنائية على الفرد ،فالقانوف الدويل ال خياطب إال
أشخاصو التقليدين وىم الدوؿ ،إال أنو مع زيادة االنتهاكات ادلرتكبة حبق اإلنسانية باألخص خالؿ احلربني
العادلية األوىل والثانية تطورت قواعد القانوف الدويل وصوال إلقرار مبدأ ادلسؤولية اجلنائية الدولية الفردية من
خالؿ نظاـ روما األساسي.
 يعد التذرع بتنفيذ األوامر العسكرية من أكثر الدفوع إثارةً من جانب الضباط واجلنود ادلتهمني صرائم دبوجب
القانوف اجلنائي الدويل.

1
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 ذبنب ميثاؽ روما عيب الرفض ادلطلق بالدفع لتنفيذ أوامر الرؤساء الذي شاب ما سبقو من صكوؾ دولية،
فتبىن ادليثاؽ قاعدة عامة وىي أف أوامر الرؤساء ال تعترب سبباً لالمتناع عن ادلسؤولية ،واعترب أف تلك األوامر
نافية للمسؤولية على سبيل االستثناء فقط حاؿ توفر شروط زلددة بشكل تراكمي.
قائمة المصادر والمرالع
المعاهدات الدولية:
 نظاـ روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعاـ .1998
الكتص:
 د .إبراىيم زلمد العناين ،أشخاص القانون الدولي( ،ط ،)2دار النهضة العربية ،القاىرة.2002 ،
 د .أرلد ىيكل ،المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي -دراسة في إ ار القانون الدولي
اإلنساني ،-ب ط ،دار النهضة العربية ،القاىرة.2009 ،
 د .ضاري خليل زلمود وباسيل يوسف ،المحكمة الجنائية الدولية -هيمنة القانون أم قانون الهيمنة ،منشأة ادلعارؼ
جالؿ حزي وشركاه ،اإلسكندرية.2008 ،
 د .عباس ىشاـ السعدي" ،مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية"( ،ط ،)1دار ادلطبوعات اجلامعية،
اإلسكندرية.2002 ،

 د .مازف أبو راضي ،محاكمة الرؤساء في القانون الدولي الجنائي(،ط ،)1ادلؤسسة احلديثة للكتاب ،بريوت،
.2011

 د .زلمد حسن عبد اجمليد احلداد ،مسؤولية القادة والرؤساء عن لرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم دراسة
مقارنة بين القانون الدولي اإلنساني والفقه اإلسالمي( ،ط ،)1دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية.2016 ،
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تصنيف الدولة الفاشلة وأثرة على السيادة "ليبيا نموذج"

تصنيف الدولة الفاشلة وأثرة على السيادة "ليبيا نموذج"
"Classification of failed state and the prevalence of sovereignty "Libya model
الباحث ناجي عيسى سالم القطراني
جامعة محمد الخامس _ الرباط
naji_essi@yahoo.com

ملخص :
ناقشت ىذه الدراسة ظاىرة تصنيف الدولة الفاشلة ،وأثره على السيادة الوطنية باعتبارىا وسم أدى اىل التأثَت على الدولة ،وجاء االفًتاض القائل :ان ليبيا دولة
فاشلة قاد ىذا اىل تساؤل اعترب اشكالية الدارسة اذ تبلور يف ماىية _ االثار املًتتبة على تصنيف الدولة الفاشلة _على السيادة الوطنية ،وأعترب الباحث ذلك حقيقة
وواقع وبسبب حداثة ىذه الظاىرة ،وتداخل بعض املفاىيم مع مفهوم الدولة الفاشلة شكل مربراً للدراسة ،واليت هتدف اىل الكشف عن إثر وسم الدولة الفاشلة
على السيادة الوطنية .وقد اختذت الدراسة دنوذج دولة ليبيا للدراسة إطار مكاين واما االفق الزمٍت شنتد منذ ديسمرب  2006وحىت ديسمرب  2016واستندت
الدراسة على تقارير صندوق السالم الدويل ) )F.F.Pوانطلقت الدراسة من فرضية مفادىا أدت ظاىرة الدولة الفاشلة اىل تأكل مبدأ السيادة.
خلصت النتائج اىل ان ترتيب دنوذج الدراسة كان االفضل خالل عام  2007حيث تصدرت املرتبة ( )111من  178دولة خضعت للتصنيف والدراسة وكان
مؤشر التدخل اخلارجي قد بلغ (  ) 4.5نقطة وىو االفضل خالل فًتة الدراسة بينما جاءت ليبيا يف املرتبة ( )25وىي االسواء وقد بلغ مؤشر التدخل اخلارجي ما
مقداره ( ) 9.7خالل عام  2016كما الحظت الدراسة ان ترتيب ليبيا قد تغَت اىل االسواء منذ عام  2012بنسبة  %45باجتاه االخنفاض وترجي الدراسة ذلك
اىل ارتفاع مؤشر التدخل اخلارجي بسبب تدخل اجملتمع الدويل حبجة محاية املدنيُت ولدواعي انسانية ما ادى اىل تأثر السيادة الوطنية اي عندما يرتفع مؤشر التدخل
اخلارجي يشَت ذلك اىل تأثر السيادة الوطنية ما ترتب عليو من تغَت التصنيف اىل مرتبة اسوء ما يفضي اىل القول ان ىناك اثر وعالقة سببية بُت السيادة الوطنية و
التدخل اخلارجي وتصنيف الدولة الفاشلة وبذلك تؤكد الدراسة صحة الفرضية اليت كانت قد بنيت عليها وانطلقت منها .
الكلمات المفتاحية :الدولة الفاشلة ،السيادة ،صندوق السالم الدولي .F.F.P

Study Summary

This study discussed the phenomenon of the classification of the failed state and its impact on national
sovereignty. The question of the nature of the implications of the failed state classification on national
sovereignty, and the modernity of this phenomenon, and the overlap of some concepts with the concept of
failed state, Following the failed State flag on national sovereignty, The study took the model of the State of
Libya to study a spatial framework, but the time horizon extends from December 2006 until December
2016. The study was based on the reports of the International Peace Fund (FFP), The study started from the
sovereignty.

of

principle

the

eroded

phenomenon

state

failed

the

that

hypothesis

The results of the study showed that the ranking of the study model was the best in 2007, ranking 111 our of 178
countries that were subject to classification and study. The external intervention index reached (4.5) points during the
study period, while Libya ranked (25) The rate of external intervention was 9.7% during 2016. The study also noted
that Libya's ranking has changed since 2012 by 45%. The study attributed this to the increase in the external
intervention index due to the intervention of the international community under the pretext of protecting civilians and
humanitarian reasons. National sovereignty is affected, i.e. when the Keywords: Failed State, Sovereignty,
International Peace Fund F.F.P.
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مقدمة:
منذذذ أن فعرفذذت الدولذذة الوطنيذذة اددي ذذة وحذذددت أشذذكاوا ،ومقوماهتذذا ،وعناصذذرىا باعتبارىذذا مؤسسذذة اجتماعيذذة نش ذ ت عذذرب تطذذور

تارسني وولدت بعقد اجتماعي تنازل فيو الشذعب طواعيذة عذن حقذوقهم الطبيعيذة مقابذل االمذن وادمايذة فأصذبحت بذذلك جتمذع سياسذي
مؤسس ذا سيادة يف نطاق اقليمذي جغذرايف دذدد شنذارس السذلطة عذرب منظومذة مذن املؤسسذات ومنهذا ( املنظومذة السياسذية ) وىذي أوسذع
معذذٌت مذذن النظذذام السياسذذي فهذذي تعذذٍت عالقذذة النظذذام السياسذذي مذذع العناصذذر االخذذرى املنظومذذة االجتماعيذذة ،واالقتصذذادية واأليديولوجيذذة
والنفسية (  ) 1ويعرف ماكس فيرب الدولة بأهنا مؤسسة حتتفظ باحتكار العنف على منطقة جغرافية معينة وىي احتاد جملموعة مؤسسات
تسعى للسيطرة على الداخل ومواجهة االخطار من اخلارجي ،ويرجي بعض الكتاب ان تطور اجلغرافيا كان سذبباً يف والدة الدولذة ولذيس

بسذبب تطذور التذاري ( ،) 2ويشذار اىل دور الفكذر السياسذي الفرنسذي إبذان مرحلذة الصذراع يف العصذور الوسذطى ألذذي اوجذد مبذدأ سذذلطة
امللك يف مواجهة االقطاع وعدم خضوع امللك اىل سذلطة البابذا ،اذ تتميذز الدولذة عذن مَتىذا مذن التنظيمذات االجتماعيذة االخذرى بعنصذر
السيادة عندما اعتربت نظرية الدولة ،ان السيادة احد مقومات الدولة ،وبالتايل فأن الدولة ىذي نشذؤ ملفهذوم السذيادة وقبولذو النهذائي (

3

)،وىذه احدى املسلمات والنظرية اليت اعتمدت عليها الدراسة اذ ال توجد دولة بدون شعب أو اقلذيم دذدد او منظومذة سياسذية دتذارس
سيادهتا وتنا ل اعًتاف اجملتمع الدويل ،ومذىت مذا قيذدت او ضذعفت احذدى تلذك العناصذر ادى ذلذك اىل ضذعف قذدرة النظذام علذى االدارة
وقد يًتتب عليو تصذدع يف سذيادة الدولذة وىنذا قذد تضذعف الدولذة وتذأول اىل الفشذل وىذذا مذا أشذار اليذو ( فرنسذيس فوكذو يامذا ) اي ان
مفهذوم السذذيادة واالمذة  -الدولذذة ،قذذد يذؤثران يف البي ذذة اطيطذذة (البي ذة الدوليذذة ) عذٌت عذذدم القذذدرة علذى االدارة قذذد يذذؤثر سذلباً علذذى الذذدول

اجملاورة  ) 4 ( ،اذا السيادة مفهوم قانوين ،سياسي لو عالقة بوجود الدولة وشنكننا القول ان وسم او تصنيف الدول بالدول الضعيفة ،او
الدول الفاشلة ،او الدول الرخوة ،او الدول املنهارة ،او شبة دولة ،تعد ظاىرة سياسية ،اقتصادية ،قانونية حدي ة العهد ،كانت قد برزت
يف النصذذف ال ذذاين مذذن عقذذد ال مانينذذات حتديذذداً ترجذذع اىل اتفذذاق واشذذنطن  WashingtonConsensusعذذام  1989الذذذي
أسسذذو جذذون وليذذا ون، John. Williamsonوىذذو أول مذذن أشذذار اىل ىشاشذذة الذذدول وأقذذًتح عذذالج وإصذذالح الذذدول الناميذذة،
وأمجذذاع واشذذنطن ىذذي مسذذودة مذذن عشذذرة توصذذيات للذذدول الفاشذذلة ،ا زاد االىتمذذام بتصذذنيف الذذدول الفاشذذلة بعذذد اعتذذداءات /9/11
 2001على الواليات املتحدة االمريكية من قبل افراد زنملون مالمح شرق اوسطية تعاين بلداهنم من أعراض الضعف املزمن ( .) 5

1

مورٌس دي فرجٌة ،المؤسسات السياسية ،ترجمة جورج سعٌد ،الطبعة االولى( ،بٌروت ،المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزٌع ،)2::3،ص.282
باترٌك أنٌل ،مبادئ علم السياسة المقارن ،ترجمة باسل جبٌلً( ،دمشق  :دار الفرقد للنش والتوزٌع ،)3123،ص،ص،ص،ص.58،56،53،51.3
محمد محمود الدٌب ،الجغرافيا السياسية منظور معاصر( ،القاهرة :مكتبة االنجلو مصرٌة ،)2:9:،ص .2444
 فرانسٌس فوكو ٌاما ،بناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم واالدارة في القرن الحادي والعشرين ،ترجمة مجاب االمام( ،الرٌاض :العبٌكان للنشر ،)3118ص.281،
 اقتصادي وزمٌل فً معهد بٌرسون لالقتصاد الدولً منذ عام 2:92وعمل مدٌر مشروع فرٌق االمم المتحدة عام  312ومستشار صندوق النقد الدولً عام .2:::
5
_حمدي عبد الرحمن "،الدولة الهشة والتحول الدٌمقراطً فً أفرٌقٌا" ،مجلة الديمقراطية العدد  67اكتوبر  ،3125ص.74
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اشكالية البحث :طرحت الدراسة تساؤالت:
 ماىية االثار املًتتبة على وسم وتصنيف الدول على مبداً السيادة؟ اىل اي مدى قد تتأثر سيادة الدولة الليبية ؤشر مركز السالم الدويل ()F.F.P؟فرضية الدراسة:
أدت ظ ذ ذ ذ ذذاىرة الدول ذ ذ ذ ذ ذة الفاش ذ ذ ذ ذذلة اىل تأك ذ ذ ذ ذذل مب ذ ذ ذ ذذدأ الس ذ ذ ذ ذذيادة.

واعت ذ ذ ذ ذذربت الدراس ذ ذ ذ ذذة ان

تص ذ ذذنيف الدول ذ ذذة الفاش ذ ذذلة متغ ذ ذذَت مس ذ ذذتقل ،والس ذ ذذيادة متغ ذ ذذَت ت ذ ذذابع ،ويتوق ذ ذذع الباح ذ ذذث ان تك ذ ذذون العالق ذ ذذة ب ذ ذذُت املتغ ذ ذذَتين ،عالق ذ ذذة س ذ ذذببية
موجب ذذة االجت ذذاه ،ع ذذٌت كلم ذذا تص ذذدرت الدولذ ذذة مرتب ذذة متقدم ذذة يف تص ذذنيف ال ذذدول الفاش ذذلة واعتذ ذذربت م ذذن ال ذذدول االك ذذر فش ذذل ،كلمذ ذذا
ادى ذل ذ ذذك اىل تأك ذ ذذل الس ذ ذذيادة الوطني ذ ذذة واعتم ذ ذذدت الدراس ذ ذذة عل ذ ذذى تق ذ ذذارير مرك ذ ذذز الس ذ ذذالم ال ذ ذذدويل ( )F.P.Fم ذ ذذن ديس ذ ذذمرب 2006
اىل ديسمرب.2016
محددات الدراسة:
اعتذذربت الدراسذذة ان مصذذطلحات الدولذذة الضذذعيفة ،والدولذذة الرخذذوة ،والدولذذة اوشذذة ،والدولذذة املنهذذارة ،وشذذبة الدولذذة مرادفذذات اىل مصذذطلح
الدولذذة الفاشذذلة ،باعتبذذار ان مجيعهذذا تشذذًتك يف وظذذائف الدولذذة ومذذا تعنيذذو ىذذذه الدراسذذة ىذذي عنصذذر السذذيادة .مذذع حتييذذد وعذذزل اي عوامذذل
اخر.
مبررات الدراسة:
ان حداثة ظاىرة الدولة الفاشلة وهتديده ملبدأ للسيادة ،اضافة اىل تداخل مفهومي الدولة املارقة والدولة الراعية او اداضنة لإلرىاب مذع
مصطلح الدولة الفاشلة اعتربهتا الدراسة مربران كافيان للبحث.
أهداف الدراسة:
تأيت الدراسة ضمن الدراسات االرتباطية وهتدف اىل استقصاء وفهم االثر بُت دالالت وسم وتصنيف الدول على تأكل مبذدأ السذيادة،
ووصف وتفسَت الوضع القائم يف دنوذج الدراسة (دولة ليبيا).
حدود الدراسة المكانية والزمنية:
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اعتربت دولة ليبيا حبدودىا املعروفة مكان الدراسة بينما اإلطار الزمٍت يبداً منذ ديسمرب 2006وحذىت ديسذمرب  2016مذربراً بدايذة املذدة
مذذع صذذدور أول تقريذذر ملركذذز السذذالم الذذدويل ( )F.P.Fواختيذذار فذذًتة العشذذر سذذنوات مذذدة كافيذذة الختبذذار فرضذذية الدراسذذة الذذيت تنتهذذي يف
ديسمرب .2016
مناهج الدراسة:
يعول الباحث على املنهج الوصفي يف اختبار الفرضية اليت بنيت عليها الدراسة حيث ان ىناك حقائق وإحصاءات يراد منها قياس تأثَت
متغَت الدولة الفاشلة والبحث عن مدى وجود عالقة بُت متغَتات الفرضية.
مصطلحات الدراسة:
الدولذة الفاشذلة  State Fragility :يف االطذالح تعذٍت الدولذة الذيت د تعذد قذادرة علذى القيذام بوظائفهذا وال دتذارس سذيادة كاملذة علذى
االرض والشذعب ،ويعذرف مركذذز السذالم الذدويل ( ) F.F.Pالدولذذة الفاشذلة بأهنذذا الدولذة الذيت تفقذذد سذيطرهتا املاديذة علذذى اراضذيها وتتأكذذل
سذلطتها الشذرعية يف اختذاذ القذرارات ومذَت قذادرة علذى تذوفَت اخلذدمات العامذة ،) 1 (.ويعذرف روبذرت بيذتس  Robert Batesالدولذة
الفاشلة مركذزاً علذى اليذو واحذدة مذن فشذل الدولذة وىذو العنذف ويذرى ان املليشذيات تقذود ادذرب االىليذة وىذي سذبب ضذعف الدولذة ويشذَت
شاىر ا اعيل ،اىل تعريف ( The political Instability Task Force ) PITFحيث اشار اىل دالالت ومؤشرات اذا
مذذا وجذذدت دلذذت علذذى الدولذذة الفاشذذلة وىذذي عذذدم االسذذتقرار السياسذذي-الص ذراع العنيذذف حذذرب أىليذذة ابذذادة مجاعيذذة او حتذذول النظذذام اىل
االستبداد ) 2 (.
التعريفات اإلجرائية:
-1الدولة الفاشلة ،ىي الدولة اليت رنتمع فيها أحد او مجيع اخلصائص التالية:
 -1تفقد السيطرة الفعلية يف الداخل وتعجز عن دفع اخلطر عن مواطنيها.
 -2ضعف السلطة الشرعية داخل البالد.
 -3عجز الدولة عن الوفاء بوظائفها.
 -4عدم الفاعلية والقدرة على التفاعل مع العاد اخلارجي.
 -5فقد تضعف الدولة اذ اجتمعت املؤشرات او وجد أحدىا.
1

>_ htt://www.fundforpeace.org/(18/11/2017)06:30am
2
 شاهر اسماعٌل الشاهر" ،دراسة الدولة وتجلٌاتها :االشكال التً ظهرت بها واالبعاد التً ذهبت الٌها ،المركز الدٌمقراطً للدراسات االستراتٌجٌة والسٌاسٌةواالقتصادٌةwww.democraticac.de/?p=46259(15/11/2017)03:50 pm..
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_2السيادة يف اللغة ىي مفردة وتعٍت ساد (بفتح الدال) وتعٍت فسلطة وىيمنة وملبة (بفتح الغُت)

ناجي عيسى سالم القطراني

وحرية تصرف ،) 1 ( .يف

االصذذطالح تعذذٍت السذذيادة  :السذذلطة الذذيت ال تعلوىذذا سذذلطة ،وىذذي وضذذع قذذانوين ينسذذب اىل الدولذذة عنذذد توافرىذذا علذذى مقومذذات ماديذذة مذذن

جمموع افراد واقليم وىي ة حاكمة (  ،) 2جان بودان عذرف السذيادة بأهنذا السذلطة العليذا علذى املذواطن والرعايذا والذيت ال ختضذع للقذوانُت(

3

) ،وللسيادة خصائص منا اهنا مطلقة باعتبارىا العليا يف الدولة ،وشاملة تطبق على مجيع املواطنُت يف الدولة ،وال شنكذن التنذازل عليهذا ال
هنا ممارسة لإلرادة العامة ودائمة اذ اهن ا مرتبطة بالدولة وال تتجزأ عٌت ال توجد يف الدولة اال سيادة واحدة وألن اإلرادة العامة واحدة اما
ان تكون موحدة او ال تكون اذا السيادة ،ىذي قذدرة الدولذة حصذراً علذى ممارسذة جمموعذة اختصاصذات داخليذة علذى اقليمهذا والذدفاع عذن
مواطنيها ورعاياىا يف الداخل واخلذارج وفذق الشذرعية الدسذتورية املفوضذة وذا مذن االمذة ،ونشذَت اىل مفهذوم تأكذل السذيادة ىذو ضذعف ادارة
الدولة يف ممارسة اي من االختصاصات االصيلة للدولة يف الداخل او اخلارج ،بسبب التدخل اخلارجي من اجملتمع الذدويل حتذت اي مذن
االسباب (تدخل انساين ،محاية املدنيُت) أو فرض مبدأ املسؤولية القانونية من ذات املصدر اخلارجي.
- 3الدولة المنهارة ،ىي الدولة اليت تعاين من ضعف يف ىيكلية وبفنية املؤسسات وتك ر ادروب االىلية فيها.
-4الدولة الرخوة ،ىي الدولة اليت تصدر قوانُت وال تطبقها بسبب ثغرات يف القوانُت او عدم وجود ثقافة حكم القانون.
الصعوبات التي واجهت الدراسة:
اتساع الظاىرة دل البحث ،وعدم ثبات معايَت تصنيف الدولة الفاشلة من الناحية العملية.
الدراسات السابقة:
ق ٌدمت العديد من الدراسات العربية واالجنبية حول ظاىرة الدولة الفاشلة وعالقتها ؤسسة الدولة وقد دتكن الباحث من االطالع على
بعض الدراسات منها:
 _1تقري ذ ذذر مرك ذ ذذز الدراس ذ ذذات الدولي ذ ذذة واالقليمي ذ ذذة كلي ذ ذذة الش ذ ذذؤون الدولي ذ ذذة جامع ذ ذذة ج ذ ذذورج ت ذ ذذاون قط ذ ذذر ،تقري ذ ذذر م ذ ذذوجز رق ذ ذذم ( )11رق ذ ذذم
كل (اليمن ،السودان،
 ISSN2227-1694نشر عام  2016تناولت موضوع الدول الضعيفة يف الشرق االوسط الكبَت دددة يف ً
ليبيا ،الباكستان ،أفغانستان ،لبنان) اعد التقرير فريق من اخلرباء تناولوا ىذه الدول وضمنوا ذلك يف تقرير جامع.

1

www.maajim.com/dictionary (12/11/2017(11:30am.
.
2
 طالل ٌاسٌن العٌسً "،السٌادة فً مفهومها التقلٌدي والمعاصر دراسة فً مدى تدوٌل السٌادة فً العصر الحاضر ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االجتماعية والقانونية،مجلد  ،37العدد االول  ،3121ص .57
3
-نواري أحالم "تراجع السٌادة الوطنٌة فً ظل التحوالت الدولٌة" دفاتر السياسة والقانون ،العدد الرابع  ،3122ص .36
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نذذاقم مهذران كذذاموا Mehran Kamaraوصذذف بعذذض الذذدول (لبنذذان ،الذذيمن ،السذذودان) بأهنذذا مصذذابة بالضذذعف املذذزمن وربطذذت
دراسذذتو بذذُت الذذدول الضذذعيفة باإلرىذذاب ،وخلذذص اىل القذذول بضذذرورة ضذذبط مفذذاىيم الكفذذاءة والشذذرعية وضذذرورة االخذذذ بدقذذة املعذذايَت عنذذد
تصنيف الدول.
وناقم تشارلز مشيًت موضوع دولة آيلة اىل الفشل أم سياسات آيلة اىل الفشل؟ أفًتض تشالرز ازدواج معايَت تصنيف الدول (اشذارة اىل
الذذيمن) وان و هذذا بالدولذذة الفاشذذلة ،كذذان وسذذم مسذذبق واشذذار اىل تذذاري الذذيمن السياسذذي ودور املصذذاو الربيطانيذذة يف والدة دولذذة الذذيمن
اددي ة وبالتايل شكك يف وظيفة الدولة اليمنية ألهنا د تؤسس على خيار وطٍت.
اما سارة فيلبس تناولت موضوع البحث يف الفشل واالستقرار يف اليمن وانطلقت من الرؤية االحادية حول الدولة الفاشذلة وأشذارت اىل
الفرق بُت مفهوم ىشاشة اخلدمات والسلع وىشاشة السلطة اداكمة املفصولة دتاماً حسب وصفها عن الشعب اليمٍت.
ناقم فريدريك ويري موضوع ليبيا بعد القذايف :التقسيم والنشاط االرىايب وخلص اىل وصف حالة ليبيا باالقًتاب من الدولة الفاشلة.
ونذاقم كذ ًذل مذن شذذوميك ميكائيذذل يذان وباسذذل صذلوخ منظمذذة حذذزب اع واعتذرباه فاعذذل قذوي يف دولذذة ضذذعيفة (اشذارة اىل لبنذذان) اذ يتفذذق
الباحث مع ما خلص اليو التقرير يف النقاط التالية:

أ .تضاؤل مفهوم السيادة بسبب التطورات الدولية ،واداجة للتعاون مع بعض املنظمات وابرام اتفاقيات ومعاىدات.
ب .مبدا التدخل االنساين ،ومحاية املدنيُت ،ومكافحة االرىاب مجيعها استخدمت مطاء خلروقات السيادة وأدت اىل مأسسة شرعية
جديدة موازية لشرعية االمم املتحدة.
ت .وسم الدول بال ضعيفة او الفاشلة ال سنضع اىل معايَت دقيقة ،وأن مصدر التصنيف يصدر بقرار سياسي قبل وليس نهجية وحتليل
احصائي شفاف ودقيق.
ث .وسنتلف الباحث يف اتباع منهجية مغايرة لطريقة عمل فريق البحث املشار اليو حيث استخدم الباحث تقارير كانت قد صدرت
عن مركز السالم الدويل ( ،)F.F.Pباإلضافة اىل استدالل الباحث حول معايَت التقييم واليت عن طريقها مت تصنيف دنوذج
الدارسة (ليبيا) من ناحية نقدية.
_ 2دراسة نواري أحالم حول" تراجع السيادة الوطنية يف ظل التحوالت الدولية "نشرت دراستها يف دفاتر السياسذة والقذانون العذدد
الرابع  ،2011وتشَت اىل ظاىرة العوملة وازدياد دور املنظمات االقليمية واالتفاقيات واملعاىذدات والشذركات متعذددة اجلنسذية كمذا
ناقشت حاالت التدخل االنساين الذي ال شنس السيادة واخلروقات املصاحبة للتدخل االنساين حتت عطاء مكافحة االرىاب.
اعتذذربت دراسذذة ن ذواري ،ذلذذك سذذابقة يف مأسسذذة دور بذذديل عذذن االمذذم املتحذذدة واالجهذذزة التابعذذة وذذا وخلصذذت دراسذذتها للقذذول أن مبذذدا
السيادة دائم ومستمر واملساواة فيو بذُت الذدول مذن الناحيذة النظريذة فقذط ،ويذرتبط مفهذوم السذيادة بقذدرة الذدول علذى التعذاطي مذع ظذاىرة
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العوملة واحتواء تزايد دور املنظمات والشركات العابرة للقومية .اذ يتفق الباحث مع بعض ما طرحتو دراسة نواري يف تراجع دور السيادة
امام بعض حاالت التدخل االنساين واالزدواج يف التعامل مع بعض حاالت اليت تتطلب تذدخل ،اذ يذتم وفذق اذنيذة مصذاو الفذاعلُت يف
السياسة الدولية جتاه تلك البلدان اليت تتطلب تدخل انساين ،مَت ان منهجية ىذه الراسة اختلفت عن دراسة نواري من حيث مصذادر
البيانات وطرق التحليل ومعاجلة البيانات .
طرق جمع البيانات :استخدمت الدراسذة املصذادر االوليذة مذن كتذب عربيذة ،وصذحف وجمذالت اضذافة اىل تقريذر دكذم ومعذروف (تقريذر
صندوق السالم الدويل) ،واستعانت الدراسة بصفحات االنًتنت الر ية.
عالقة مصطلح الدولة الفاشلة ببعض المفاهيم :اعتربت الدراسة ان تصنيف الدول بانة ظاىرة سياسية وىي تلك الواقعة او اددث
القابل للوصف والتفسَت العلمي ،وىي مرتبطة باإلنسان وادناط سلوكو ،وتعرف الظاىرة السياسية بأهنا افعال او سلوكيات يقوم هبا افراد
او اطراف النظام الدويل يف اطار نظم وظروف بي ة دددة ( . ) 1
التدخل اإلنساني :يف املفهوم الضيق يشَت اىل املساعدة املصحوبة باستخدام القوة اوادفة اىل توفَت ادماية ملواطٍت دولة ما ازاء املعاملة
التعسذذفية ومذذَت االنسذذانية الذذيت يتعرضذذون وذذا ويشذذَت املفهذذوم الواسذذع التذذدخل اىل كذذل تذذدخل يهذذدف اىل محايذذة حقذذوق االنسذذان وحرياتذذو
االساسذذية وشنكذذن ان يكذذون التذذدخل عسذذكرياً او دبلوماسذذياً وقذذد يتسذذع نطذذاق املذواطنُت ويشذذمل االجانذذب والتذذدخل قذذد تقذذوم بذذو دولذذة او
جمموعة دول او منظمة عاملية او اقليمية) 2 ( .

مسؤولية الحماية :يعتقد الباحث ان ىذا املفهوم ىو حتديث ملفهوم التدخل الدويل االنسذاين الضذيق وان اول اسذتخدام لذو يف النمذوذج
الليذ عذام  2011عنذدما جتنذب جملذس االمذن الوقذوع يف خطذاء تذدخل حلذف مشذال االطلسذي  NATOيف كوسذوفو خذارج مطذاء
الشرعية فقد ادى ىذا املبدأ اىل ارساء شرعية للتدخل العسكري بغرض محاية مواطٍت الدولة إذا ما امفلت حكوماهتم حبمايتهم.
الفصل الثاني :ظاهرة الدولة الفاشلة مؤشرات وقيم عددية.
تناولذت الدراسذذة قذراءة وحتليذذل ومقارنذة مؤشذرات تقذذارير مركذذز السذذالم الذدويل ) ) 2016 - 2006 F.F.Pومذذن خذذالل ذلذذك
سذذوف تكشذذف عذذن مذذدى صذذحة الفرضذذية مذذن عذذدمها  ،لذذذلك عمذذد الباحذذث علذذى االعتمذذاد علذذى القذذيم العدديذذة الذذيت وردت يف تقذذارير
صندوق الدويل من اجل السالم  Found For Peaceويستند مؤشر الدول اوشة (الفاشلة ) على اثٌت عشر مؤشر مجيعها تؤثر
على ادكومات وتضغط عليها إلرناد تدابَت ،وتقاس املؤشرات من (  ) 10 _ 0نقاط حيث الصفر االك ر استقر ًار و (  ) 10اقذل

1

مصطفى عبد هللا بالقاسم خشٌم ،مناهج وأساليب البحث السياسي( ،بنغازي :دار الكتب الوطنٌة  )3113،ص ،ص.:7-:6،2
-تٌسٌر ابراهٌم قدٌح" ،التدخل الدولً االنسانً "دراسة حالة لٌبٌا"(رسالة ماجستٌر غٌر منشورة) كلٌة العلوم السٌاسٌة جامعة االزهر –غزة 3124،
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اسذذتقرار ،يف حذذُت شن ذذل اجملمذذوع الكلذذي مذذن ( صذذفر _  )120نقطذذة حيذذث الصذذفر االك ذذر اسذذتقرار و (  ) 120االقذذل اسذذتقرار ويعتمذذد
التقييم على اثٌت عشر مؤشر مقسم اىل :
اوالً :مؤشرات اجتماعية :الضغوط الدشنغرافية و ظلم اجملموعات والالج ُت والنازحُت ،ورحلة االنسان وىجرة االدمغة.
ثانياً مؤشرات اقتصادية :التنمية االقتصادية الغَت متوازنة وتشمل معامل (  ) GINIوالفقر والتدىور االقتصادي.
ثالثاً مؤشرات سياسية وعسكرية :شرعية الدولة وحقذوق األنسذان وحكذم الفذانون و فصذائل النخذب ،وخذدمات عامذة  ،وأجهذزة األمذن
والتدخل اخلارجي .للمزيد انظر اىل اجلدول رقم ( .) 1

التدخل اخلارجي

فصائل النخب

أجهزة األمن

حقوق األنسان

خدمات عامة

شرعية الدولة

الفقر والتدىور

االقتصادي
التنمية االقتصادية

مَت املتوازنة
رحلة األنسان

وىجرة االدمغة
ظلم اجملموعات

الالج ُت والنازحُت

الضغوط الدشنغرافية

اإلمجايل

الًتتيب

السنة

جدول رقم ( )1ليبيا في مؤشرات مركز السالم الدولي .2016_2006
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2
 Gini index صٌغة احصائٌة تقٌس مقدار المساواة فً مجتمع ما تتراوح درجاته من صفر الى ( )211حٌث الصفر ٌشٌر الى المساواة والمثالٌة وال ( )211تشٌر الى
ال المساوة المطلقة
1
- http://fundforpeace.org/fsi/country-data/(21/11/2017)11:37am
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اجلدول من اعداد الباحث اعتماد على http://www.fundforpeace.org
من خالل املقارنة والتدقيق يف قراءات مؤشرات التصنيف شنكن ان نستخلص االيت:
اوالً ترتيب الدول:
يعتمد الًتتيب على ما حتققو الدولة من ناتج أمجايل املؤشرات البلغ ( )120نقطة موزعة على  12مؤشر ويعٍت االقًتاب من ()120
االقًتاب من الًتتيب االك ر فشذال وىشاشذة ،بينمذا كلمذا ابتعذد اإلمجذايل عذن  120واقذًتب مذن الصذفر كلمذا اجتهذت اىل االسذتقرار مذ ال
ترتيذذب ليبيذذا عذذام  2007كذذان ترتيبهذذا ( )114مذذن بذذُت  177دولذذة خضذذعت للدراسذذة والتصذذنيف ،يعذذٍت ان أمجذذايل املؤشذرات ابتعذذد عذذن
( )120بلغ ذ ذ ذذت قيم ذ ذ ذذة امج ذ ذ ذذايل مؤش ذ ذ ذ ذرات التص ذ ذ ذذنيف ( ،)69.3وى ذ ذ ذذو أفض ذ ذ ذذل قيم ذ ذ ذذة حتص ذ ذ ذذلت علي ذ ذ ذذو ليبي ذ ذ ذذا اثن ذ ذ ذذاء ف ذ ذ ذذًتة الدراس ذ ذ ذذة.
يف حُت اعتربت الدراسة اسواء ترتيب جذاءت فيذو ليبيذا كذان عذام  2016اذ بلذغ أمجذايل املؤشذرات  96.4نقطذة مذن  120نقطذة وجذاء
ترتيبها ( )25من  177دولة خضعت للدراسة وىذا يعٍت ان مستوى الًتتيب تغَت بنسبة  %22اىل االسواء ،كما انو يف عام 2011
جاءت ليبيا يف املرتبة ( )111ويف عام  2012يف املرتبة ( )50تأثرت بنسبة  %45حنو االسواء (أنظذر اىل التم يذل البيذاين شذكل رقذم
 .) 1وعند قراءة مؤشر التدخل اخلارجي وىو ما يشَت اىل مدى تأثر السيادة ركبات املؤشذر الذيت كنذا قذد أشذرنا اليهذا يف تقذدم مؤشذرات
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صندوق السالم الدويل وىو مذا نفًتضذو يف ىذذه الدراسذة وىذو ان (مؤشذر الدولذة الفاشذلة) ،لذو عالقذة بالسذيادة وتبذُت مذن خذالل مراجعذة
النتائج ومقارنتها االيت:
سذذجلت دولذذة الدراسذذة افضذذل نتذذائج خذذالل السذذنوات مذذن عذذام(  2006وحذذىت عذذام  )2011مذذا متوسذذطة ( )4.86نقطذذة مذذن ()10
نقاط ،بينما ازداد مؤشر التدخل اخلارجي بالضعف خالل السنوات من عام  (2012وحىت  ) 2016ما متوسطة ( ،)9.2مذا يشذَت
اىل ان عند ارتفاع مؤشر التدخل اخلارجي ادى اىل ارتفاع مستوى الفشل اي زاد االمجايل(جمموع قيم مؤشذرات التصذنيف ) مذا ادى اىل
اقًتاب ترتيب ليبيا اىل مصاف الدول االك ر ىشاشة اذ نالحظ منذ عام  2011تغَت ترتيب ليبيا من الًتتيب ( )111اىل الًتتيب 
(  ) 50وكذان بسذبب تذأثَت التذدخل اخلذذارجي الذذي ارتفذع مذن  4.4اىل ( )9.0انظذر اىل الشذذكل رقذم (،)1وبالتذايل ارتفذع معذو امجذذايل
إذا يتبُت ان ىناك عالقة سببية بُت

املؤشرات الذي قاد اىل اعادة ترتيب ليبيا يف مصاف اسواء .للمزيد انظر اىل الشكل رقم (.)2

التدخل اخلارجي والدولة الفاشلة عٌت ان الدولة الفاشلة تسمح بطريقة او اخذرى بالتذدخل اخلذارجي وىذذا مذا يتعذارض ومبذادئ القذانون
الدويل الذي فيعٌت بسيادة الدولة وبالتايل يف ىذه ادا لة فأن سذيادة الدولذة تكذون قذد تعرضذت امذا للتجزئذة او التغذَت السذل  ،سذواء اقذرت
الدولة هبا ام د تقر هبا.

الشكل رقم  1تمثيل بياني يوضح عامل التدخل الخارجي حسب تقارير صندوق السالم F.F.P
التدخل الخارجي
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الشكل رقم  2تمثيل بياني يوضح اجمالي مؤشرات تصنيف F.F.P
اجمالً المؤشرات

95
93
91
89
87
85
83
81
79
77
75
73
71
69
67
65
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

السنة

2016

الخاتمة:
من خالل ما سبق شنكن القول ان ما توصلت اليو الدراسة كان قد اختلف عن تلك النتائج اليت اوردهتا الدراسات السابقة واليت اشارت
اليها الدراسة حيث خلصا تلك الدراسات اىل القول ان:

تصذنيف الدولذة الفاشذلة ظذاىرة حدي ذة وذات معذايَت تفتقذر

اىل الشفافية وقد تكون االحكام مسبقة " حالة اليمن " عٌت ال دخل للدولة املعنية بالتصنيف ،وان فشل السلطة ال يعٍت فشل الدولة.
وليبيا دولة تقذًتب مذن الدولذة الفاشذلة ،كذذلك تضذاؤل دور السذيادة يف ظذل التطذورات الدوليذة كمذا ان ىنذاك مذربرات قذادت اىل التذدخل
اخلذذارجي يف بعذذض دول منطقذذة الشذذرق االوسذذط مذذا ادى اىل تصذذنيف بعضذذها بالفاشذذلة.

اعتمذذدت ىذذذه

الدراسة على منهجية قد ختتلف عن منهجية الدراسات اليت دتكن الباحث من االطذالع عليهذا حيذث اعتمذد علذى تقذارير كذان صذندوق
السالم ( ) F.F.Pقد اصدرىا وبعذد الوقذوف عليهذا ،وفحصذها وحتليلهذا ومقارنذة بعذض السذنوات تكشذف ان مركذب التذدخل االجنذ
مذذن اىذذم املؤشذرات املذذؤثرة يف تصذذنيف الدولذذة مذذا يعذذٌت اذنيذذة عنصذذر السذذيادة والذذيت تبذذُت اهنذذا تتذذأثر بعامذذل التذذدخل اخلذذارجي وتبذذُت ان ىذذذه
العالقة سببو موجبة االجتاه اذ ان كلما اخنفض مؤشر التدخل اخلارجي  ،دل علذى ان مؤشذر السذيادة يف وضذع افضذل وكلمذا ارتفذع قيمذة
التدخل اخلارجي دل على ان السذيادة يف وضذع اسذواء مذا يعذٌت ان أمجذايل مؤشذرات التصذنيف سذوف ترتفذع وتقذًتب مذن  120نقطذة مذا
يقود ذلك اىل اقًتاب الدولة من الفشل وبالعودة اىل منت الدراسة تبُت ان اعلذى معذدل كانذت قذد حققتذو دنذوذج الدراسذة (ليبيذا) قذد بلذغ
املرتبة  111من  178دولة خضعت للتقييم وكان ذلك يف عذام  2007اذ بلذغ مؤشذر التذدخل اخلذارجي ( )4.5نقطذة مذن  10نقذاط
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،بينما سجلت (ليبيا) يف عام 2016الًتتيب ال 25من  178دولة ويعترب االسواء يف فًتة الدراسة املمتدة من ( )2016_2006اذ
حقذق مؤشذذر التذذدخل اخلذذارجي مذا قيمتذذو ( )9.7نقطذذة مذذن  10نقذذاط ،كمذا تبذذُت ان ترتيذذب ليبيذذا كذذان قذد تذذأثر سذذلباً فبعيذذد عذذام 2012

بنسبة  % 45وترجى الدراسة ذلذك بسذبب التذدخل الذدويل اخلذارجي يف ليبيذا مذا اثذر علذى السذيادة الوطنيذة وترتذب عليذو تذأثر التصذنيف

باجتاه االخنفاض وهبذا نصل اىل نتيجة مفادىا :
ان هناك عالقة سببية بين المتغير التابع السيادة (التدخل الخارجي) والمتغير المستقل ( الدولة الفاشللة) ملا يعنلي تيكيلد صلحة
الفرضية التي انطلقت منها الدراسة.
قائمة المراجع:
اونيل ،باتريك ،)2012( ،مبادئ علم السياسة المقارن ،ترجمة باسل جبيلي ،دار الفرقد للنشر والتوزيع ،دمشق :ص-40،
.45-42
أمحيده ،على عبد اللطيف ( ،)2015ليبيا التي ال نعرفها دراسات منهجية في التاريخ والثقافة والمجتمع المدني -1830
.2011طرابلس :دار الفرجاين للنشر.
أحالم ،نواري( ،ديسمرب  " )2011تراجع السيادة الوطنية يف ظل التحوالت الدولية" دفاتر السياسة والقانون ،العدد الرابع-23:
.45
خشيم ،مصطفى عبد اع بالقاسم ،)2002( ،مناهج وأساليب البحث السياسي ،دار الكتب الوطنية ،بنغازي :ص.96-95،
الديب ،دمد دمود )1989( ،الجغرافيا السياسية منظور معاصر ،مكتبة االجنلو مصرية ،القاىرة:ص.133
دي فرجية ،موريس )1992( ،المؤسسات السياسية ،ترجمة جورج سعيد ،الطبعة االوىل ،املؤسسة اجلامعة للدراسات والنشر
والتوزيع ،بَتوت :ص.17
شامي ،رالف وآخرين .ليبيا بعد الثورة التحديات والفرص .ترمجة شعبة اللغة العربية صندوق النقد الدويل .واشنطن.2012:
الشاىر ،ا اعيل شاىر" ،دراسة الدولة وجتلياهتا :االشكال اليت ظهرت هبا واالبعاد اليت ذىبت اليها ،ا ملركز الدشنقراطي للدراسات
االسًتاتيجية والسياسية واالقتصادية. www.democraticac.de/?p=46259(15/11/2017)03:50 pm.
عبد الرمحن ،محدي( ،اكتوبر  "،)2014الدولة اوشة والتحول الدشنقراطي يف أفريقيا" ،مجلة الديمقراطية العدد  ،56ص.63
العيسي ،طالل ياسُت ("،)2010السيادة يف مفهومها التقليدي واملعاصر دراسة يف مدى تدويل السيادة يف العصر اداضر" ،مجلة
جامعة دمشق للعلوم االجتماعية والقانونية جملد  ،26العدد االول.68-39:
فوكو ياما ،فرانسيس ،)2007( ،بناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم واالدارة في القرن الحادي والعشرين ،ترجمة جماب
االمام ،العبيكان للنشر ،الرياض :ص.170
مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 90يونيوُ /حزيران - 8902المجمد – 98تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

576

تصنيف الدولة الفاشلة وأثرة على السيادة "ليبيا نموذج"

ناجي عيسى سالم القطراني

قديح ،تيسَت ابراىيم ،)2010( ،التدخل الدولي االنساني "دراسة حالة ليبيا" رسالة ماجستَت مَت منشورة ،كلية العلوم السياسية
جامعة االزىر ،مزة،
www.maajim.com/dictionary (12/11/2017) 11:30am.
htt://www.fundforpeace.org/(18/11/2017)06:30am.
http://fundforpeace.org/fsi/country-data/(21/11/2017)11:37am.
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The impact of the security dimension on the Turkish-Iranian
Relations towards the Middle East: friends or enemies?

 أصدقاء أم أعداء؟:أثر البعد األمني في العالقات التركية اإليرانية تجاه الشرق األوسط
laarid hocine
3rd year doctoral student at the university of Saleh Boubneider Constantine 03
Email: sun5set.hocine@hotmail.fr
Abstract
The aim of this study is to highlight the impact of the security dimension in the Turkey-Iran relations toward the
Middle East especially in light of what the Arabic area knows of tensions and conflicts in most States as political
transformations residues known to Arabic countries on 2010 known by the Arab spring, The study is focusing on
the historical background of the Turkish-Iranian relations, their roles and their policies towards different issues
especially the Syrian conflict in an environment can be described as security dilemma among some regional and
international actors that have strategic interests there. Following the Neo-Realism theory. As an approach trying to
understand the Turkish Iranian relations in an environment knows a lot of development on the regional and
international levels.
Key words: Iran, Turkey, PPK, Middle East, Conflict, Yemen, Iraq, Syria, Lebanon; Palestine,
Security.

:ملخص
 فاملتتبع ملسار العالقات بينهما يالحظ أن عدم االستقرار يشوب، نسعى يف ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على تأثري البعد األمين يف العالقات الًتكية اإليرانية جتاه الشرق األوسط
 يف ظل ما تعرفو املنطقة العربية من توترات ونزاعات يف أغلب دوهلا كمخلفات للتحوالت السياسية، لكن سرعان ما تعود العالقات إىل التحسن مرة أخرى،العالقات بينهما باستمرار
 مركزين يف ىذه الدراسة على اخللفية التارخيية لعالقات كلتا الدولتني ودورمها وسياساهتما جتاه القضايا املختلفة، ما عرف بالربيع العريب،0202 اليت عرفتها الدول العربية بداية سنة
 متبعني يف ىذا النظرية،خاصة النزاع السوري ويف بيئة ميكن وصفها بأهنا تعرف مرحلة مآزق أمنية بني خمتلف الفواعل اإلقليمية و حىت الدولية اليت لديها مصاحل إسًتاتييية ىناك
 كمقاربة حملاولة فهم طبيعة العالقات الًتكية اإليرانية يف بيئة تعرف الكثري من التطورات على املستوى اإلقليمي و الدويل وتتقاطع فيها مصاحل الدول املشكلة لبيئة.الواقعية اجلديدة
.الشرق األوسط
:الكلمات المفتاحية
. األمن، فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، النزاع، الشرق األوسط، حزب العمال الكردستاني، تركيا،إيران
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Introduction
Iran and Turkey are both non-Arab countries in the Middle East. For decades, both countries
have succeeded in building a strong strategic cooperation by developing the level of mutual
economical and commercial trades. Rather than passing some hard crisis in dealing with some
issues that the Middle East environment had known before.
They have the potential to become significant regional and international players, they use all
soft and military power in this regard. Both strategies are one of the most controversial strategies
in the region. They have geostrategic locations; population weight, imperial legacy and military
power which can make both play a major role in the whole Middle East.
The “Arab Spring” have given chances for both Iran and Turkey to play a role and intervene
in the Arab issues. However, the fall of authoritarian regimes in Tunisia, Egypt and Libya, in
addition to uprising in Bahrain, Syria, Yemen and Iraq, which has undermined the political
order in the Middle East. they have sought to exploit the emerging new order in the region to
achieve their respective interests in the Middle East.
Research question:
How can the security aspect influence the Turkish-Iranian relations in light of the current issues
in the Middle East?
Research hypotheses:
-The security dimension is a major factor to understand the Turkish-Iranian bilateral relations
in the Middle East.
-whenever there is a rapprochement in Turkish-Israeli relations, there is a divergent in
Turkish-Iranian relations and vice versa.
The purpose of the study:
1- To discuss the Turkish- Iranian relations according to the explaining of the NeoRealism approach.
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2- To focus on the security dimension as an essential aspect to understand the TurkishIranian bilateral relations.
3- To emphasize on the impact of the Turkish-Iranian relations in the Middle East and the
Arab regional system after the US declining role.
4- To emerge the impact of the Syrian armed conflict in the Turkish-Iranian relations.
Methodology of the study:
Both the title and the question of the study make us using the security approach defined by
the neo-realism theory in order to get close and understand the nature of both Iran and turkey
towards each other and to recognize their policies towards the current Middle East issues such
as, the armed conflict in Syria, Yemen, Iraq and the political crisis in Lebanon.
There are some methodological approaches that have been imposed according to the nature of
our subject, including the descriptive approach, the historical approach, which holds that every
central state has a vital area in which to play its history and to control geographical regions and
armed forces in order to suit their geographical requirements.
We will use the role theory to know the aspirations of both the Iranian and the Saudi-Arabian
roles as one of the regional players in the Middle East towards the conflict in Syria and the
decline of the US role in the region.
1-Conceptualizing of the study:
Security concept:
Security studies have contributed significantly to the development of the field of
international relations, which is the core of this field, starting from the imposition of theoretical
concepts and theories, through which researchers tried to find a solution to international
problems and conflicts not only at the level of States among themselves, Trans-governmental
and non-governmental organizations, as well as individuals, are involved in these conflicts,
which are intertwined with the international environment in all its different units and
disparities.
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First, we saw it as necessary to adjust the term of security in international relations. After the
security concept was limited to the security of one nation-state according to the Westvaliyann
system in the context of its relations with the rest of the formed units of the international
system, and the emergence of the concept of collective security during the Cold War, and
beyond this period to reach the security of individuals within State and outside it, as required by
the post-Cold War and postmodern systems, have the potential to raise an individual against a
state to the international tribunal, with the development of the concept of human rights, the
growth of freedoms and the spread of democracy.
Some of the concepts of security can be addressed through a set of definitions of some specialists
and academics in the field of security and security studies, such as:
Walter Lipmann says:” the nation stays in a safe state in which can’t be in sacrificing position
with its essential values, if it wants to avoid a war and can stay ready against challenges, in order
to protect these values by wining in such war”.1
While Arnold Walfers says : "security refers to objective view that there are no threats against
the obtainer values, while in a subjective view it means that there are no threats making these
values in danger”.2
The Middle East:
Our study is focus on Turkey and Iran which are located in the Middle East, then we
like to try to understand this term (Middle East) as an interaction area for both States.
The Middle East was used for the first time by US naval officer Alfred Mahan in 1902,
the author of the theory of the influence of naval forces in history, to show the region between
India and the Arabian Peninsula and the center of the Arabian Gulf.3
The Middle East refers to the area extending from Libya or Egypt in the west to Iran or
Afghanistan and Pakistan in the East.1
1

- Baylis John and Smith Steve, “the globalization of world politics; An introduction to International Relations”, oxford
university press, united kingdom, second edition, 2001, p 414.
2

-Ibidem.

3

- Lenzowski, G, "The middle East in world Affairs", New York. Connell University press, 1982,p18.
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2-The history of Iran and Turkey relations:
The Turkish Iranian relations date back to 1639, when the Treaty of Qasr-e-Shirin was
signed to put an end to the wars and disputes between the Ottomans and the Safavids. They also
signed the Charter of Saadabad and the Baghdad Charter.
The Iranian revolution in 1979 was recognized by Turkey as a new regime. Turkey
adopted a position of rejection due to the occupation of Iranian students by the American
Embassy at the same year and the sanctions imposed by the United States of America against
Iran.
However, the positive aspects of relations between the two countries, it is almost devoid
of some aspects of tension and difference, which are primarily focused on:
A – The continuous supporting of the Turkish Islamic opposition organizations.
B. Iranian interference in Turkish internal affairs.
C) Iranian support for the Kurdish Worker’s Party.
D - Contrast in attitudes and interests towards the Syrian crisis.
Through these points we see that there is a clear competition between the two countries due to
their aspiration to regional hegemony in the Middle East.2
- The relations After September 11, 2001:
The US intentions to intervene in Iraq did not affect Turkey, which fears the
establishment of a Kurdish state in northern Iraq, leading to closer alliance with Iran to contain
the Kurdish threat in the region.
The arrival of the Justice and Development Party at the Government in Turkey in
November 2002 received wide acceptance by the Iranian side as an Islamic orientation. The
AKP's three-time success in ruling Turkey has helped to bring Turkish-Iranian relations closer
1

-Rashid Khalidi, “the Middle East as a framework analysis: Re-mapping a region in the era of
globalization”, comparative studies of south Asia, Africa and The Middle East, vol 18 No.1, 1998, p75.
2

-Aaron Stien;“ Turkey and Iran’s complicated relationship”, center for economics and foreign policy studies (EDAM),
November 2012,p04.
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together and build bridges of communication. Economic and commercial cooperation through
the adoption of a foreign policy of Turkey based on zero problems with neighbors and Turkey's
attempt to create a balance with the Iranian cuff in the region. It emphasizes the need to build
cooperation through free trade zones, to raise restrictions, and to offer mediation services, so the
bilateral relations is defined as an opportunity and a competitive situation at the same time.1
3-The Turkish view towards the Arab uprisings:
Turkey had become quite active during the wave of political transformations that have
influenced the region the so-called “Arab Spring”. Turkey under the justice and development
party (AKP), which has been ruling it since 2002, makes a change in turkey foreign policy
towards the Middle East through some principles such “zero problems” with the neighbors,
proactive diplomacy, emphasized the use of soft power and promoted the interdependence in
the region. In fact turkey before the Arab uprising was able to turn its problematic relations
especially with immediate neighbors into cooperation. So the evolution of the Turkish-Syrian
relations from enmity to amity, become one of the most significant examples as the AKP
government, which turned Syria from enemy to strategic ally in the Arab world. During the
Arab uprising and the escalation of the conflict in Syria, that makes turkey government play a
major role against the Syrian government and support the armed opposition parties, this strategy
made Iran stand up against turkey by supporting its strategic ally (Syria) using all supporting
means.2
The Turkish foreign policy does not match Iranian interests. The persistence of many
problems and issues restrict Turkey's mobility and flexibility and prevent it from moving
regionally such as the Syrian refugee and the Kurdish issue.3 Iran, on the other hand, welcomes
these problems.

1

- Aaron Stein, ibid, p05.
-Hanna Stuart, “Turkey and the Arab spring”, A Henry Jackson strategic briefing, October 2011, pp11-12
3
-Bulent A ras, “Turkey and Iran: Discussing the future under the Impact of the Arab Spring”, Al Jazeera Center for
Studies,05 May 2013, p03.
2
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4-The Iranian vision towards the Arab uprisings:
Iran is no longer sees itself as a status quo state, but a force to bring revolutionary
changes to the world that it lives in, particularly in its region. Iran’s view of its neighbors has
historically been shaped by its presumption of a sense of superiority.
Iran pursues an assertive foreign policy in the Middle East as it seeks to become the regional
power. It also adopted a more confrontational policy towards the USA by pursuing its nuclear
program despite the opposition of the United Nations. On the other hand, it seeks to be the
leader of the Muslim World and prove the superiority of Shia Islam over Sunni Islam and that in
front of Saudi Arabia.
When the big wave has been blown most of the Arab countries, Iran has been
welcomed these shifts as following its revolution and has taken it within its strategic for
exporting its revolution in the whole arena. When the level of tension has been escalated in
Syria, between the regime and the armed opposition Iran has been stood by its close ally by all
means against the opposition which have been supported by Turkey, Saudi Arabia and USA.
Iran has sought to reshape its regional role by exploiting a range of political transformations and
regional changes in the region the Arab Spring to exploit their geopolitical and political weight
to impose their status as a regional pole.
5-The Turkish-Iranian competition in Iraq:
After the US invasion of Iraq both Turkey and Iran were against it while Iraq become
disestablished area, they have been afraid of the American policy towards the rising of the Kurds
aim to get independence in North Iraq. Iran has significantly improved its relations with Iraq
under series of post-Saddam Shiite dominated governments. Iran is in Iraq under the pretext of
protecting it from "ISIS", citing the occupation of the terrorist organization Mosul, and a
number of other cities.1 In fact, Iran is behind the establishment of the popular crowd militia as
a rival to the Iraqi army and weakening the authority of the central government. Turkey’s big
deal is the Kurdish issue that it may arises in north Iraq as an independent State which may
makes great problem to the domestic establishment inside Turkey, and may some countries try
1

- Bülent Aras and Emirhan Yorulmazlar ,“Turkey-Iran Relations: A Long-Term Perspective”, Center for American
Progress, July 11, 2016,p02.
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to use this issue to make problems to it in order to change its policies and strategies such the
president Al Assad in Syria, due to support the oppositions by Turkey.1
6-The influence of the Syrian conflict on both countries:
In 2011, the uprisings that became known as the Arab Spring toppled Tunisia’s and
Egypt’s presidents, which gave hope to Syrian prodemocracy activists.
After the killing of some teenagers who wrote revolutionary graffiti on school walls by
the Assad’s security forces. Protests demanded president el Assad resignation. while this latter
used the force against protesters, killing several, took more from the streets, the violence
escalated and the country descended into civil war as rebel brigades were formed to battle the
government forces for control cities, towns and country sides. 2
There are multiple and overlapping non-international armed conflicts taking place in
Syria. The Syrian government and its allies are involved in non-international armed conflicts
against a wide array of rebel groups, including the Free Syrian Army, the Islamic State group
and Kurdish militia. There are also parallel non-international armed conflicts between different
armed groups. An international coalition led by the United States is involved in a noninternational armed conflict against the Islamic State group. Finally, Turkey is using force
against both the Islamic State group and Kurdish militia inside Syria.
The Syrian conflict knew hard escalations during the involvement of the Russian and
the American military and some regional actors as Turkey, Iran, and other gulf countries. Iran
and Russia with military and logistic supports with Bechar against the armed opposition which
is supported by USA and Turkey and some Gulf countries have already created two alliances, so
they have an indirect impact on the balance of power in the Middle East.3

1

-George Friedman, "Iran and Saudi Arabia: Posturing and Reality”, geopolitical features, January 04, 2016,pp2-3.

2

-Mark Mackinnon, “The graffiti kids who sparked the Syrian war”, the Globe and Mail, Vienna, Austria, 02nd Friday,
2016. From ; https://www.theglobeandmail.com/news/world/the-graffiti-kids-who-sparked-the-syrian-war/article33123646/.
Visited on 09 march 2018.
3

-Ozden ZeynepOktav, "The Syrian Civil War and Turkey-Syria-Iran Relations”, Syria Studies, 2016,p12 from:
https://www.researchgate.net/publication/278022114_The_Syrian_Civil_War_and_Turkey
SyriaIran_Relations_The_View_from_Without_Syria_Its_Neighbours_St_Andrews_University_Publications_Vol_7_No_2_
2015_ISSN_2056-3175
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According to the current events in Syria, Turkey has supported the opposition by all means
and organized seminars inside it, and seeking to get deeply involved in the Arab issues as a
strategic depth on the light of its seeking for regional hegemony with Iran, Saudi Arabia and
Israel. Iran inside Syria use all the sectarian and religious dimensions, that what’s contributed to
sectarian, religious, ideological and political differences in the region. 1
7-The impact of the Palestinian issue:
When we talk about the Palestinian issue it comes to our mind directly several of
regional actors, have pivotal roles in the development of the Israeli-Palestinian’s conflict, such as
Iran and Turkey.
Both turkey and Iran are non-Arab countries but Muslims, however. Both positions are
clear towards Palestine issue, they support it against Israel. Iran supporting policy towards the
Palestinian issue was known since the revolution in 1979, and the remove of the Shah’s
monarchial regime, and how this support has strengthened the Palestinian resistance over hard
times. As for the Turkish history towards the Palestinian issue has remained limited in
supporting the United Nations decisions. It was markedly supportive of the Palestinians while
maintaining the close relations with Israel. So it has been balanced with all regional parties
within the zero problems policy with the neighbors.
It has also moved to the stage of criticizing Israeli policies officially and strengthening its
relations with Hamas, and then its continuous quest to lift the siege on the Gaza Strip, leading to
a significant reduction in the relationship with Israel to the point of contradiction and regularity
of the relationship within a balanced policy dealing with all Palestinian political parties.2
After the trump administration has declared that Jerusalem (Al Qods) as the official
capital of Israel, both Iran and Turkey have moved against this declaration, the Turkish
president Erdogan declared that he will cut the relations with Israel and USA if Trump
1

-Catherine Brown, William Dean and others ,”United States - Turkey -Iran: Strategic Options For The Coming
Decade”, institute of politics, Harvard university, September 2011, p33.
2
-Mohammed alsaftawi, “ Turkish policy towards Israel and Palestine: continuity and change in the relations of the
Turkish-Palestinian-Israeli triangle under the role of the Justice and development party (AKP) (2002-2016)”, doctoral
dissertations in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Political Science, department of
political sciences, faculty of political and social sciences in Ghent University, Belgium, 2017, pp191-192.
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transform US embassy to Jerusalem and invited for an Islamic summit in Turkey against this
declaration, while Iran spoke loudly and warned the world society from the implications of this
decision and invited for one strong Muslim and Arab step against that.1
8-The future of the Turkish-Iranian relations on the light of the declining role of the
USA:
1-senario of rapprochement:
There are several factors contributed to the positive rapprochement in Turkish-Iranian
relations:
1 - There is a common ground between the Kurdish obsession and the fear of the growing
influence of the PKK, may threaten the situation in both countries, and led to strategic
cooperation - security between the parties.2
2-There is an urgent desire on the part of the Iranian party in particular to get closer to Turkey,
which it sees as a neutral window overlooking the international community without losing its
prestige. The volume of economic and security exchanges reached a high level. The volume of
trade between Turkey and Iran in 2000 was estimated at $ 1 billion, and in 2005 it increased to
$4 billion and $10 billion in 2008, which has led to the growth of trade volume and optimism
for both. Erdogan said that bilateral relations between the two sides will be more achieved and
will be reached a high level in the coming years, which is also stated by the Iranian side. 3
3-Iranian stance is consistent with the Turkish position in three points:

1

-Catherine Brown, William Dean and others, ibid, p10.

2

-“Turkey and Iran: Bitter Friends, Bosom Rivals” international crisis group, 13 December 2016.
Visited
on06/12/2017From:https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/b051turkey-and-iran-bitter-friends-bosom-rivals
3

-Davut Han Aslan;”Turkish-Iranian relations .the past, present and the future”, Vistula university, Zeszyty-naukowe,
July 30, 2015.pp61-62.
(*):Sinjar, also known as Shingal (Kurdish: Şengal/Şingal/Şingar/, Ancient: Singara) is a town in Shingal District, Nineveh
Province, Iraq near Mount Shingal. Its population in 2013 was estimated at 88,023.
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A - Opposition to the US occupation of Iraq: The two sides expressed concern about the
collapse of the territory and operations carried out by the PKK in northern Iraq, which is the
biggest security threat to them together, and signed a security agreement in April 2008 to
combat terrorism.
It is impossible to ignore the rapprochement between the two sides as a result of the Gulf crisis,
which prompted them to consider the assessment of new power balances that serve their
diplomatic, economic and security interests, especially in Iraq. Some expectations indicate that
Iran may abandon providing military cover for the Kurdistan Workers Party Especially in the
(*)Sinjar region, in exchange for showing Turkey some flexibility in resolving the Syrian crisis
and

the

Iranian

role

in

it.

With regard to the province of Sinjar in particular, Iran is also opposed to the PKK's control of
the Sinjar area, suggesting that there is a high probability of a military operation in the region.
B- Export of gas from Iran to Turkey: Following the signing of the Tehran-Ankara agreement
to export Iranian natural gas to Turkey (which is considered a subsidiary of the latter in order to
achieve their national interests), despite opposition from the United States of America.
C- Peaceful use of Iranian nuclear energy: Turkey supported this nuclear program despite the
sanctions imposed on Iran, where it held with the State of Brazil on the Iranian fuel exchange
deal, which also reflects its support for the program.1
- Turkey was not afraid of the Iranian nuclear program, and this was reflected in many of the
statements made by Tayyip Erdogan. Erdogan, for more than once, especially, when he visited
Iran in 2009, where he stated, "The experience of Iranian nuclear energy is a
humanitarian experience with humanitarian goals".2
Erdogan attacked the United States after returning from Iran, saying: "I think those who take
this position, who want these arrogant sanctions, they need to first get rid of them." Turkey has
shown that it does not see Iran as an enemy and adversary; but as an ally, neighbor and friend.

1

- Ziya Meral, “Prospects for Turkey”,Legatum Institute, London, United Kingdom, September 2010, p51.
- Roza Habibi and Akbar Mahdizadeh;” Iran and Turkey: from regional competition to trading partnership”,
International letters of social and humanistic sciences, Switzerland, Vol. 24, 2014, pp 28-29.
2
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This was demonstrated through the trade and economic relations which reached a positive
level, as well as common security issues such as the Kurdish issue after the occupation of Iraq.1
2-senario of confrontation and rising competition:
This is unlikely to happen as a result of the fall of the regime, towards Turkey and the Gulf at
the expense of Iran.
On the one hand, Tehran warns against launching a war against an organization calling for its
release by the United States and its allies for military action in Syria, without the approval of the
Security Council and regional and international powers, allowing the possibility of militarily
dealing with the Assad regime and dropping it like what happened with Al Qaddafi in Libya.
Iran will lose a regional ally and replace most of its regional Sunni rival, backed by the Iranian
president and the restoration of historical rivalries between Tehran and Ankara.
Here, the participation of the international coalition against Iran may have been initiated by
Turkey and Saudi Arabia. It is likely that the shift is Turkey's fear of the repercussions of the
nuclear agreement on arrangements in the region, they have technically agreed to the deal, as a
positive development, in seeking nuclear energy for peaceful purposes, but did not resolve the
final, pending clarification of confidentiality, and arrangements for the future of the region.
Syria was divided into six states, one in the north controlled by Kurds, posing a threat to
south-eastern Turkey, where the PKK. The PKK and other Kurdish parties from Iran and the
United States are manipulating the peace process with the Kurds by pressure Iran. The PKK
attacks the Turkish security forces and the army.2
On the other hand, Turkey's approach to the Gulf and the Sunni alliance against Iran,
may occur as a result of the convergence of views between Turkey and the Gulf states on
important issues in the region, including of course the Syrian crisis. which will encourage
Turkey to move to the Gulf to secure Turkish oil imports, by reviving the Hejaz project that

1

- Bayram sinkaya;“ rationalization of Turkey-Iran relations: prospects and
limits”,insightTurkey_vol_14_no_2_2012.visited on: 05/12/2017 from: https://www.insightturkey.com/news/rationalizationof-turkey-iran-relations-prospects-and-limits
2
-“Turkey and Iran: Bitter Friends, Bosom Rivals”, Op cit, 13 December 2016.
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will connect Turkey to the Gulf, and provide a safe way to transport oil away from roads, which
may face closure on the background, Iran's nuclear deal.1
Turkey has turned into a regional rival Iran, which takes into account what it was five
centuries ago, and that Turkey will tend to increase its investments in the Gulf and activate
memorandums of understanding and agreements signed with the Gulf States. The Gulf
countries focused on the security aspect as an important issue in facing the Iranian rising
influence. Iran will respond by reviving the gas pipeline project from Iran to Europe via the
Mediterranean. Iran is able to do so, especially in the light of the expected gains from the
nuclear deal, where it can strengthen its relations with the international community and get the
necessary support to establish this project, and other important economic projects.
Conclusion:
Both Iran and Turkey are using all means to geopolitical upgrading in order to achieve
economic, political and security interests within the competitions through the regional
hegemony. The Turkish actions to date suggest that Ankara is quietly taking steps to ensure that
its own security interests are well attended to in the event that Tehran decides to take the extra
step and pursue a nuclear weapon. However, it is not ready to abandon its efforts for a
diplomatic solution and hope.
Iran has sought to reshape its regional role by exploiting a range of political
transformations and regional changes in the region (the Arab Spring, the ascendancy of
fundamentalist Islam, the decline of the American role in the Trump administration, the Saudiled Islamic Alliance) (The nuclear program, the rising military capabilities, the popular
mobilization, Hezbollah, the Assad regime, the Houthis), to exploit their geopolitical and
political weight to impose their status as a regional pole.
However, Turkey’s main security priorities remain intricately connected with those of the
NATO alliance. Ankara has tacitly endorsed the Alliance’s efforts to blunt Iran’s growing missile
capabilities, and more recently has taken steps to conform more broadly with the Western
efforts to sanctions the Islamic Republic.
1

-Saban Kardas, “Turkey and The gulf Dialogue in the Middle east”, Teseve , foreign policy programme,
Istanbul, November ,2012,p07.
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Although the Turkish-Iranian relations were interspersed with many positive aspects of
the parties, especially in some security issues and economic fields, but the follower of the tracks
of the Turkish and Iranian models, especially in the context of a political environment
undergoing changes and transformations on many levels, In relations between them, Turkey
pulls the rug in front of the issues that Iran is taking and uses it as a pretext for regional
upgrading.
The weakening period that the Arab regional system has known especially, after the prosaddam period, made both Iran and Turkey run after its hegemonic strategy.
The Arab upheaval have made both Iran and Turkey showed its intents, policies and its
agenda towards each other and towards the regional arena. The zero problems strategy showed
that Turkey foreign policy towards neighbors has created more problems in Iraq, Syria.
There are some possibilities for both Turkey and Iran rapprochement in which they can resolve
their problems and some regional issues far from the USA involvement.
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