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ملخص:
تضمن ذا البحث موضوع ا ماية الدولية للفلسطي ي ا تظا رين خالؿ مس ة العودة الكربى ،وقد ثلت أ ية ذلك
من خالؿ رصد انتهاكات االحتالؿ اإلسرائيلي قوؽ اإلنساف الفلسطي  ،وعدـ مراعاة القواعد القانونية الدولية ال مي
الفلسطي ي ا تظا رين من ذ االنتهاكات ،وقد حورت مشكلة البحث حوؿ مدى ت فيذ ا ماية الدولية للفلسطي ي
ا تظا رين السلمي على ا دود الزائلة يف قطاع غزة يف مس ة العودة الكربى.
الكلمات ا فتاحية:ا ماية الدولية ،الفلسطي يوف ،ا تظا روف ،مس ة العودة الكربى ،جرائم االحتالؿ اإلسرائيلي.
Abstract:
This research included the subject of the international protection of the Palestinian
demonstrators during the major march of return. The importance of this was through
monitoring the violations of the Israeli human rights violations by the Israeli occupation and
disregarding the international legal rules that protect Palestinian demonstrators against these
violations. Peaceful demonstrators on the passing border in the Gaza Strip in the march of
great return.
Keywords: International Protection, Palestinians, Protestors, Great Return March, Crimes of
the Israeli Occupation.
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مقدمة:

م ذ اليوـ األوؿ الحتالؿ فلسط عاـ  1948من قبل قوات االحتالؿ اإلسرائيلي ،مارس االحتالؿ اإلسرائيلي
انتهاكات جسيمة وخط ة وغ مسبوقة ق الشعب الفلسطي  ،ومازاؿ يرتكب إ يوم ا ذا أبشع وأفظع ا رائم ،وال رمها
القانوف الدو .
انطلقت دعوات شعبية فلسطي ية من قطاع غزة للخروج يف مس ات شعبية سلمية على ا دود الزائلة مع االحتالؿ
اإلسرائيلي ،وذلك يف الذكرى الس وية الثانية واألربع ليوـ األرض الفلسطي  ،ا وافق  30مارس  ،2018وأطلق على ذ
ا ظا رات الشعبية السلمية" :مس ة العودة الكربى".
انتهج االحتالؿ اإلسرائيلي سياسة هجة يف التعامل مع ا تظا رين السلمي  ،حيث تعمدت استهداؼ ا دني
والطواقم الطبية والصحفي  ،والفئات ا شمولة اب ماية يف القانوف الدو اإلنساين ،وذلك يف اخ اؽ واضح وصريح لقواعد
القانوف الدو اإلنساين.
يف ظل االنتهاؾ ا تعمد والواضح والصريح لقواعد القانوف الدو اإلنساين ،خرجت دعوات فلسطي ية وعربية وإسالمية،
تطالب اب ماية الدولية للشعب الفلسطي  ،وذلك إبرساؿ قوات دولية إ األراضي الفلسطي ية.
مل تكن ذ الدعوات فقط رد تصر ات إعالمية أو مطالبات من دوؿ عربية أو م ظمات إسالمية؛ بل تعدى ذلك
إ أف يتقدـ الكويت – ثل اجملموعة العربية يف لس األمن التابع لألمم ا تحدة -بتقدمي مشروع قرار جمللس األمن ،يطالب
بتأم ا ماية الدولية للشعب الفلسطي  ،ويدعو إ توقف جيش االحتالؿ اإلسرائيلي عن "استخداـ أي قوة مفرطة وغ
مت اسبة وعشوائية".
لقد جاء يف ديباجة ميثاؽ األمم ا تحدة 1ما يؤكد على أف اجملتمع الدو قد حاوؿ ب اء م ظومة متكاملة من أجل
ا فاظ على السلم واألمن الدولي  ،ومن أجل إنقاذ البشرية واإلنسانية من ا روب وويالهتا ،ويف سبيل ذلك قرر اجملتمع الدو
ضم قوا كي افظ على السلم واألمن الدولي  " :ن شعوب األمم ا تحدة  ...قد آلي ا على أنفس ا أف ن قذ األجياؿ ا قبلة من
ويالت ا رب ال يف جيل واحد جلبت على اإلنسانية مرت أحزاان يعجز ع ها الوصف  ...ويف سبيل ذ الغاية اعتزم ا أف
نضم قواان كي تفظ ابلسلم واألمن الدو  ."...ويتصدر حفظ السلم واألمن الدولي مقدمة مقاصد األمم ا تحدة.2

ُ 1وقِّع ميثاؽ األمم ا تحدة يف  26حزيراف /يونيو  1945يف ساف فرانسيسكو يف ختاـ مؤ ر األمم ا تحدة ا اص ب ظاـ ا يئة الدولية ،وأصبح انفذا يف  24تشرين األوؿ /أكتوبر  ،1945ويعترب ال ظاـ
األساسي حملكمة العدؿ الدولية جزءا متمما للميثاؽ.
وقد اعتمدت ا معية العامة يف  17كانوف األوؿ /ديسمرب  1963التعديالت ال أدخلت على ا واد ( )27( ،)23و( )61من ا يثاؽ ،وال أصبحت انفذة يف  31آب /أغسطس  ،1965كما
اعتمدت ا معية العامة يف  20كانوف األوؿ /ديسمرب  1965التعديالت ال أدخلت على ا ادة ( )109وأصبحت انفذة يف  12حزيراف /يونيو .1968
 2ا ادة ( )1/1من ميثاؽ األمم ا تحدة عاـ .1945
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وال تقتصر ا ماية الدولية على م ظمة األمم ا تحدة؛ بل إف للمحاكم الدولية دور ا يف قيق السلم واألمن الدولي
وصيانتهما وذلك الحقة مرتكيب ا رائم الدولية ال نصت عليها ا واثيق واالتفاقيات الدولية وا تمثلة يف القانوف الدو اإلنساين
والقانوف الدو قوؽ اإلنساف.
أمهية البحث:
تتمثل أ ية ذا البحث يف أن من ا واضيع الشائكة اليوـ ،وأحد أخطر القضااي ال ب اال تماـ هبا ،وتبياف القواعد
القانونية ال مي الفلسطي ي من انتهاكات االحتالؿ اإلسرائيلي ،وال نبالغ لو قل ا إف اح اـ حقوؽ اإلنساف الفلسطي والعمل
على محايتها و أحد الطرؽ والوسائل ال كن من خال ا حل مشكلة االحتالؿ يف فلسط .
مشكلة البحث:
خرجت دعوات فلسطي ية وعربية وإسالمية اب طالبة بتوف محاية دولية للفلسطي ي  ،على إثر انتهاكات االحتالؿ
اإلسرائيلي ا الفلسطي ي ا تظا رين السلمي يف مس ة العودة الكربى ،حيث مثلت االنتهاكات خرقا واضحا ألحكاـ القانوف
الدو اإلنساين.
وابلتايل ميكن صياغة مشكلة البحث يف السؤال الرئيسي اآليت" :ما مدى ت فيذ ا ماية الدولية للفلسطي يني

ا تظاهرين يف مسرية العودة الكربى؟".
أسئلة البحث:

 .1ما ية مس ة العودة الكربى.
 .2ل مازاؿ قطاع غزة ت االحتالؿ اإلسرائيلي من وجهة نظر القانوف الدو ؟
 .3ما ية ا ماية الدولية يف القانوف الدو .
 .4ما ي القواعد القانونية ا تعلقة اب ماية الدولية؟
 .5ما مدى تطبيق القواعد القانونية على أحداث مس ة العودة الكربى؟
 .6ما ي حقوؽ اإلنساف الفلسطي خالؿ مس ة العودة الكربى؟
 .7ما ي جرائم االحتالؿ اإلسرائيلي ق الفلسطي ي ا تظا رين يف مس ة العودة الكربى؟
 .8ما و دور لس األمن التابع لألمم ا تحدة يف توف ا ماية الدولية للفلسطي ي خالؿ مس ة العودة الكربى؟
 .9ما و دور ا معية العامة لألمم ا تحدة يف توف ا ماية الدولية للفلسطي ي خالؿ مس ة العودة الكربى؟
 .10ما و دور احملاكم الدولية يف توف ا ماية الدولية للفلسطي ي خالؿ مس ة العودة الكربى؟
أهداف البحث:
يهدؼ ذا البحث إ بياف القواعد القانونية ا تعلقة اب ماية الدولية ،كذلك بياف مدى تطبيق تلك القواعد على
مس ة العودة الكربى ،وكذلك كشف جرائم االحتالؿ اإلسرائيلي خالؿ مس ة العودة الكربى وأفعال ا خالفة لالتفاقيات وا واثيق
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الدولية ،وال تعترب انتهاكات جسيمة وصارخة للقانوف الدو اإلنساين ،وأيضا يهدؼ إ
الدولية يف توف ا ماية الدولية للفلسطي ي خالؿ مس ة العودة الكربى.

د .عثناى حييى أمحد أبو مشامح
عنراى حييى أمحد أبو مشامح
ديد دور األمم ا تحدة واحملاكم

م هج البحث:
يعتمد البحث بشكل كب على اتباع ا هج الوصفي التحليلي ،الذي ي اسب دراسة ا ماية الدولية للفلسطي ي خالؿ
مس ة العودة الكربى ،وتبياف أ م ال صوص القانونية ال عا ت ا وضوع.
مطلب متهيدي :
ماهية مسرية العودة الكربى والوضع القانوين لقطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي عام 8115
"تقرر وجوب السماح ابلعودة يف أقرب وقت كن لالجئ الراغب يف العودة إ داير م والعيش بسالـ مع ج اهنم،
ووجوب دفع تعويضات عن تلكات الذين يقرروف عدـ العودة إ داير م وعن كل مفقود أو مصاب بضرر ،ع دما يكوف من
الواجب وفقا بادئ القانوف أف يعوض عن ذلك الفقداف أو الضرر من قبل ا كومات أو السلطات ا سؤولة.
وتصدر تعليماهتا إ ة التوفيق بتسهيل إعادة الالجئ وتوطي هم من جديد وإعادة أت يلهم االقتصادي واالجتماعي
وكذلك دفع التعويضات وابحملافظة على االتصاؿ الوثيق دير إغاثة األمم ا تحدة لالجئ الفلسطي ي  ،ومن خالل اب يئات
والوكاالت ا تخصصة ا اسبة يف م ظمة األمم ا تحدة".1
الفرع األول :ماهية مسرية العودة الكربى
كانت مس ة العودة الكربى حلما وأصبحت حقيقة ،صاحب فكرهتا –األخ ة ،فهي فكرة تدة -الكاتب وال اشط
السياسي الفلسطي أمحد أبو ارتيمة من غزة ،الذي عمل جا دا مع ثلة من الشباب الفلسطي على بلورة فكرة مس ة العودة
الكربى ،وال تعتمد بشكل أساسي على ا قاومة الشعبية السلمية؛ النتزاع ا قوؽ ،وعلى رأسها حق العودة الذي طاؿ انتظار
وما انفك االحتالؿ اإلسرائيلي والقوى االستعمارية الداعمة ل ابلتآمر علي و اولة إسقاط  ،وقد مت تشكيل اللج ة الت سيقية
الدولية س ة العودة الكربى ،حيث مت التواصل مع قوى اجملتمع ا دين وا راكات الشبابية وال سائية والشعبية ووجهاء العشائر
والقوى والفصائل الفلسطي ية وم ظمات اجملتمع ا دين وا ظمات التضام ية يف العامل العريب وبقية أ اء العامل ،لدعوهتا لال راط يف
دعم ومساندة ذا العمل ا ما ي السلمي عرب تشكيل اف وط ية و لية يف الدوؿ ا ختلفة للمسا ة الفاعلة يف ا س ات
وا ظا رات ا تزام ة مع ا راؾ ا ركزي للمتظا رين يف قطاع غزة.
تعد قضية الالجئ الفلسطي ي جو ر القضية الفلسطي ية ،فهي قضية شعب طرد من أرض م ذ أكثر من سبع عاما
بقوة اإلر اب ،ليحل مكان شعب آخر ي في وجود  ،مالكا ذ األرض ت ادعاء سافر" :أرض بال شعب ،لشعب بال
 1الب د ( )11من قرار ا معية العامة لألمم ا تحدة رقم (( ،)194الدورة  ،)3بتاريخ  11كانوف األوؿ (ديسمرب)  ،1948وا اص إبنشاء ة توفيق اتبعة لألمم ا تحدة وتقرير وضع القدس يف نظاـ
دو دائم وتقرير حق الالجئ يف العودة إ داير م يف سبيل تعديل األوضاع يث تؤدي إ قيق السالـ يف فلسط يف ا ستقبل.
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أرض" .حيث طرد مئات األلوؼ من الفلسطي ي من بيوهتم وأجربوا على مغادرة داير م ليتم تشريد م يف تلف األقطار العربية
وبقية دوؿ العامل ،ليقاـ على أنقاض تمعهم ووط هم كياف آخر و "إسرائيل" ،وعلى الرغم من إقرار اجملتمع الدو ق الالجئ
الفلسطي ي ابلعودة والتعويض ،وكفالة مبادئ القانوف الدو واالتفاقيات وا عا دات الدولية وقرارات األمم ا تحدة ذات العالقة
ذا ا ق ،إال أف اجملتمع الدو عجز عن إنفاذ القرارات ذات الصلة بعودة الالجئ  ،وعلى الرغم من رؾ الالجئ الفلسطي ي
ونضا م ا ستمر من أجل ضماف حقوقهم إال أف االحتالؿ اإلسرائيلي اليزاؿ يت كر قهم يف العودة إ داير م ال جروا م ها،
ولذلك قرر الالجئوف أخذ زماـ ا بادرة عرب التحركات السلمية ومن خالؿ مس ة العودة الكربى وال أتيت امتدادا ل ضاؿ الشعب
الفلسطي من أجل حق العودة ،وال كاف أبرز ا مس ة العودة يف عاـ  ،2011وا س ة العا ية إ القدس عاـ ،2012
ومس ات العودة ال ي ظمها أ ل ا يف م اطق  48يف إبريل /نيساف من كل عاـ.
مس ة العودة الكربى :ي عمل مجا ي م ظم ،يست د إ ركائز قانونية شرعية راسخة ،وم طلقات إنسانية واضحة،
ت طلق هبا مجوع الالجئ يف مس ات حاشدة ،بصدور عارية وأقداـ حافية ،ال مل سالحاوال تطلق رصاصة وال تلقي حجرا وال
تشتبك مع أحد ،ها الوحيد وغايتها ا طلقة ي تطبيق الفقرة رقم ( )11من القرار األ ي رقم  194و قيق عودة الالجئ
الذين جروا يف عاـ  1948إ أرضهم وداير م و تلكاهتم فورا وبشكل سلمي ودوف استخداـ الع ف أو االشتباؾ مع أي جيش
يف مس هتم السلمية ،متسلح إب اهنم الراسخ أبن ال يضيع حق وراء مطالب ومست دين لشرعي القرار األ ي وحقهم بتطبيق
كالجئ مسجل رمسيا يف ا ؤسسة الدولية ،وتتب ا س ة ا بادئ التالية:
 .1ي أسلوب نضا مستداـ وم اكم ،وليست فعالية مومسية أو حداث ليوـ واحد ي تهي بغروب مشس  ،ولن ت تهي
إال بتحقيق العودة الفعلية لالجئ الفلسطي ي .
 .2ي مس ة وط ية متجاوزة لالختالفات السياسية ،يلتقي فيها الفلسطي يوف ختلف مكوانهتم على القضية ا امعة
ا تمثلة يف عودة الالجئ  ،و ب أف تظل ذ القضية الوط ية ا امعة أى عن أي اختالفات أو اعتبارات
حزبية.
 .3ي مس ة شعبية وط ية ،تتصدر ا العائالت برجا ا ونسائها وأطفا ا ،وتشارؾ فيها إب ابية كل مكوانت اجملتمع
ا دين الفلسطي وا اصروف األحرار من كل دوؿ العامل.
 .4ي مس ة حقوقية ت ادي ق إنساين يتمثل يف حق عودة الالجئ  ،لذلك فإف عدـ إ از حق العودة و مربر
واصلة ا س ة مهما بلغ مدا ا الزم  ،وال عالقة ا أبي صفقات أو عروض سياسية من أي جهة.
 .5ي مس ة قانونية تست د إ القرارات الدولية ،وأبرز ا الفقرة ( )11من قرار األمم ا تحدة رقم  ،194والذي يدعو
صراحة إ عودة الالجئ الفلسطي ي يف أقرب وقت إ قرا م وبلداهتم ال جروا م ها وتعويضهم.
 .6ي تشمل تلف أماكن تواجد الالجئ الفلسطي ي يف غزة والضفة الغربية والقدس وم اطق  48ولب اف وسوراي
واألردف وغ ا من دوؿ العامل ،وهتدؼ إ اعتصاـ الالجئ سلميا يف أقرب نقطة من بيوهتم ال جروا م ها
قسرا.
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 .7إ اح ا س ة يقتضي دورا فاعال من مجيع القوى يف التحشيد وكافة أشكاؿ الدعم ،مع األخذ بع االعتبار يف
الوقت ذ ات أال يظهر الطابع الفصائلي يف ا س ة لتعميق مأزؽ االحتالؿ و و يواج الشعب مباشرة وحرمان من
تسويق دعاية دولية أف ذ األنشطة اتبعة ا يزعن أهنا "م ظمات إر ابية" لتربير الع ف ضد ا.
 .8ي مس ة سلمية من مبتدئها إ م تها ا بشكل كامل ،و ب أف لو من أي مظا ر للسالح ،أو من إلقاء
ا جارة أو إشعاؿ اإلطارات.
 .9تعتمد ا س ة أسلوب االعتصاـ ا فتوح والتقدـ ا تدرج ،ونصب ا ياـ وإقامة حياة طبيعية ابلقرب من السلك
الفاصل مع أراضي ا وبيوت ا ودايران ال مت هتج ان م ها قسرا عاـ  ،1948واستجالب وسائل اإلعالـ الدولية
إليصاؿ رسالتها إ كل العامل ،وقد يتواصل االعتصاـ أسابيع أو شهورا.
 .10نشر ثقافة الطابع السلمي للمس ة وأهنا شكل نضا جديد تلف عن ا واجهات وإلقاء ا جارة ،ولضماف عدـ
حيد ا س ة عن رسالتها يفضل أف تبدأ ابعتصاـ قبل الشريط العازؿ بسبعمائة م على األقل؛ م عا الشتباؾ
الشباف مع قوات االحتالؿ ،مث يكوف التقدـ تدر يا على مراحل إلطالة أمد التحشيد الداخلي وا ارجي.
 .11ا يئات ا شرفة على إدارة ا س ة ي إدارات غ مركزية تفرز ا كل ساحة على أف ت سق اإلدارات ا ختلفة يف
الساحات ا ختلفة ابلشكل الذي تتوافق علي و قق اح الفكرة.
 .12يُرفع خالؿ ا س ة واالعتصاـ علم فلسط وحد دوف أي شعارات حزبية ،ابإلضافة إ قرار  194وشعارات
إنسانية تشرح عدالة قضية الالجئ ابللغات العربية واإل ليزية والعربية.
 .13الالجئوف م مسئولية األمم ا تحدة ،لذلك تقع على ا ؤسسات ا قوقية مهمة مراسلة األمم ا تحدة وا ؤسسات
الدولية التابعة ا وطلب اإلشراؼ من قبلها على ذ ا س ات وتوجي رسائل فيزية لدولة االحتالؿ بعدـ
استهدافها.
 .14ب التواصل مع تلف ال شطاء وا ؤسسات الداعمة للحقوؽ الفلسطي ية عرب العامل وخلق حالة مساندة عا ية
لفكرة مس ة العودة ،كما ب حشد كافة ا هود اإلعالمية وا قوقية عرب العامل لتمثل ظهر إس اد حاميا ذ
ا س ة من احتماالت الع ف اإلسرائيلي.
1
 .15مس ة العودة الكربى إهناء الة التشتت واللجوء .
فمس ة العودة الكربى مس ة سلمية وقانونية ،تبتعد عن أي أج دات وأ داؼ فصائلية ،فهي حراؾ وط شعيب
وشكل من أشكاؿ ا قاومة الشعبية السلمية ال ال يلقي ابال لالختالفات األيديولوجية والسياسية ،و ي مس ة مستمرة هتدؼ إ
فرض واقع جديد يدفع اب ا قيق عملي ق العودة ا قدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ويف مقدمتها القرار رقم .194
الفرع الثاين :الوضع القانوين لقطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي عام 8115
 1ا بادئ العامة س ة العودة الكربى ،مت نشر ا من قبل اللج ة الت سيقية الدولية س ة العودة الكربى ،يوـ الثالاثء ،ا وافق 06 :مارس  ،2018على صفحة مس ة العودة الكربى على الفيسبوؾ:
 ،maseera2018كما ومت نشر ا على الصفحة الشخصية للكاتب وال اشط السياسي الفلسطي أمحد أبو ارتيمة على الفيسبوؾ.
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لقد جاء تعريف االحتالؿ ا ريب يف نص ا ادة ( )41من قوان ا رب الربية ال تب ا ا مع القانوف الدو عاـ
 ،1880حيث نصت على أف " :اإلقليم يعد تال إذا أصبحت الدولة ال ي تمي إليها ال تستطيع على أثر الغزو الذي تقوـ ب
الدولة ا عتدية ارسة سلطاهتا العادية فوق من ال احية الواقعية والفعلية ،ومع قياـ الدولة الغازية فظ ال ظاـ اؾ".
وعرفت ا ادة ( )42من الالئحة ا لحقة التفاقية ال اي الرابعة ا اصة ابح اـ قوان وأعراؼ ا رب الربية وا ؤرخة يف
 18أكتوبر  ،1907حالة االحتالؿ ا ريب أبن " :يعترب اإلقليم تال ع دما يصبح فعال خاضعا لسلطة ا يش ا عادي".1
لقد قامت قوات االحتالؿ اإلسرائيلي ابالنسحاب من قطاع غزة ت فيذا طة االحتالؿ اإلسرائيلي لفك االرتباط
أحادي ا انب مع قطاع غزة ،حيث أهنى خروج آخر ج دي إسرائيلي فجر االث

ا وافق  12سبتمرب  2005من قطاع غزة

الوجود العسكري واالستيطاين م ها ،2وذلك بعد  38عاما من ا كم العسكري والسيطرة ا طلقة على القطاع.
وقد سعى االحتالؿ اإلسرائيلي م ذ اإلعالف عن خطة إخالء مستوط ات غزة ومشاؿ الضفة الغربية ،ل و ها سياسيا
وإعالميا بوصفها فك ارتباط أحادي ا انب ي هي االدعاء أبف قطاع غزة أرض تلة ،وأييت ذلك يف السياؽ الذي زعم
االحتالؿ اإلسرائيلي كما جاء يف خطة فك االرتباط.3
إال أف ا زاعم اإلسرائيلية تت اقض مع كافة ا واثيق واألعراؼ الدولية ال أكدت على أف قطاع غزة و جزء من األراضي
الفلسطي ية احملتلة ،وقد أقرت بذلك قرارات لس األمن الدو ( ،)1544( ،)338( ،)242وقرار كمة العدؿ الدولية
الصادر يف وز  ، 2004ح إف احملكمة العليا اإلسرائيلية أقرت أبف األراضي الفلسطي ية ال احتلها االحتالؿ اإلسرائيلي بعد
حرب عاـ  1967ي أراض تلة حسب القانوف الدو .4
 1وقد عرؼ االحتالؿ ا ريب بعدة تعريفات ،غ أهنا يف موعها ال رج عما ورد يف ا ادة ( )42أعال  ،فقد عرف الفقي القانوين أوب هامي أبن " :ما يفوؽ الغزو من استيالء على إقليم العدو بقصد
االستحواذ علي بصفة مؤقتة على أي حاؿ من األحواؿ ،ويظهر الفرؽ ب الغزو واالحتالؿ من واقعة إقامة احملتل نوعا من اإلدارة و و ما مل يقم ب قبل الغزو".
Oppenheims, International Law, Lauterpachat Vol.11 disputes, war and neutrality seven edition Longman, London, 1952,
P.437.
وانظر يف تعريف االحتالؿ ا ريب :يي الدين علي عشماوي ،حقوؽ ا دني ت االحتالؿ ا ريب ،مع دراسة خاصة ابنتهاكات إسرائيل قوؽ اإلنساف يف األراضي العربية احملتلة ،رسالة دكتورا  ،كلية
ا قوؽ ،جامعة ع مشس ،ال اشر عامل الكتب ،القا رة ،1972 ،ص 99وما بعد ا.
وتعترب حالة االحتالؿ حالة واقعية مؤقتة ،ال تعطي احملتل حق ا لكية يف األراضي احملتلة ،وابلتا عدـ جواز ضم اإلقليم احملتل إ دولة االحتالؿ ،وعدـ شرعية ضم اإلقليم احملتل ابإلرادة ا فردة لدولة
االحتالؿ ،كما وتعترب سلطة االحتالؿ سلطة فعلية وليست قانونية أو شرعية ،كوف أف السيادة ال ت تقل إ دولة االحتالؿ ،ويتم األخذ اب لسلطة الفعلية للوضع القائم ،فاالحتالؿ يف تعريف ال يرتكز على
تصور األطراؼ ا ع ية للوضع؛ بل إ حقيقة واقعية ملموسة موضوعيا ومتمثلة يف خضوع أرض تلة فعليا لسيطرة سلطة جيش العدو.
 2حيث بدأ ت فيذ االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة من اتريخ  15أغسطس .2005
 3أمحد هناد الغوؿ وآخروف ،تقرير حوؿ :بعد مرور عاـ على اإلخالء اإلسرائيلي لقطاع غزة ،اآلاثر القانونية لإلخالء -إدارة األراضي ا خالة -ا اطق ا همشة ،سلسلة تقارير خاصة ( ،)45ا يئة
الفلسطي ية ا ستقلة قوؽ اإلنساف ،راـ هللا ،أيلوؿ  ،2006ص 9وما بعد ا.
 4عائشة أمحد ،تقرير حوؿ :االنتهاكات اإلسرائيلية قوؽ اإلنساف الفلسطي خالؿ عاـ  2006وأثر ا على أداء السلطة الوط ية الفلسطي ية ،سلسلة تقارير خاصة ( ،)50ا يئة الفلسطي ية ا ستقلة
قوؽ اإلنساف ،راـ هللا ،كانوف الثاين  ،2007ص 18وما بعد ا.
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لقد حرـ االحتالؿ اإلسرائيلي قطاع غزة بعد إخالئ من كافة ا قومات ال

ح القدرة على االستقاللية وحرية ا ركة

واالنطالؽ إلعادة أت يل أوضاع أو ح اعمار  ،أو التمتع بكافة مقومات السيادة أو االستقاللية ال تعطي السلطة الفلسطي ية
حق ارسة سيادهتا الكاملة على الشعب واألرض ،و عل سكان يستأنفوف حياهتم الطبيعية ،و ارسة حقوقهم االقتصادية
واالجتماعية والثقافية كما قررهتا الشرعة الدولية؛ فأصبح القطاع ثابة سج ا كب ا ال ضع لالحتالؿ العسكري ا باشر ،ولك
ضع صار االحتالؿ ،وأب قى االحتالؿ اإلسرائيلي ت سيطرت الكث من القضااي السيادية مثل ا عابر ،ال تعد السيادة عليها
أحد األركاف الرئيسة يف استقالؿ أي دولة أو كياف سياسي؛ بل معيار من أ م ا عاي ال تتحكم يف و وتطور أي بلد يف ذا
العامل ،حيث ما يزاؿ االحتالؿ اإلسرائيلي يسيطر على ا عابر الربية وخاصة ا عرب الذي يربط قطاع غزة أبراضي الضفة الغربية ا
فيها القدس.
من انحية أخرى ،يرفض االحتالؿ اإلسرائيلي التخلي عن سيطرت على الفضاء ا وي والساحل البحري ،و ع إعادة
فتح مطار رفح الدو وإقامة مي اء غزة أو اإل ار خارج م طقة تد  10 -8كيلو م ات من شاطئ غزة ،ا يعزؿ القطاع عن
العامل ،ويقيد سكان يف ارسة حريتهم يف الت قل والسفر والتجارة من وإ قطاع غزة.
بل أكثر من ذلك؛ فقد أعلن االحتالؿ اإلسرائيلي صراحة ما يدعي أن حق ل ابلدخوؿ إ القطاع م اقتضت
حاجات األم ية ذلك ،و و ما يزاؿ ارس الكث من ا رائم الدولية ا خالفة للقانوف ا ائي الدو كقوة احتالؿ.1
إف بقاء السيطرة العسكرية واالقتصادية اإلسرائيلية على اإلقليم الربي وا وي والبحري لقطاع غزة ،والسيطرة ا زئية
والكاملة على ا عابر ا دودية وفقا طة االنسحاب ،واحتفاظ االحتالؿ اإلسرائيلي ق إعادة احتالؿ قطاع غزة ت ذرائع
أم ية ،وبقائ مصدرا للصالحيات ا دنية واألم ية ا م وحة للسلطة الوط ية الفلسطي ية يف قطاع غزة ،وعدـ سيطرة السلطة الوط ية
الفلسطي ية على ا ي اء البحري وا طار وا عابر ا يستتبع ذلك من سيطرة مجركية إسرائيلية ،وعدـ توفر حرية ا رور للمواط
الفلسطي ي القاط

يف قطاع غزة ،يؤكد بقاء قطاع غزة ت االحتالؿ اإلسرائيلي.2

والذي يؤكد أيضا أف قطاع غزة ما يزاؿ ح اآلف ت االحتالؿ اإلسرائيلي و عدـ إلغاء األوامر العسكرية اإلسرائيلية
ال فرض هبا االحتالؿ اإلسرائيلي سلطت وتدخل يف شئوف سكاف قطاع غزة ،واستمرار سراين يع

ارسة االحتالؿ اإلسرائيلي

قانوان سئوليات وصالحيات في  ،كما أف ا روب اإلسرائيلية على غزة والتوغالت ا تكررة يف أجزاء من أراضي قطاع غزة يؤكد
وجود وبقاء االحتالؿ اإلسرائيلي في  ،وعلي ال يزاؿ قطاع غزة يعد جزءا من األراضي الفلسطي ية احملتلة عاـ .1967

 1أمحد هناد الغوؿ وآخروف ،تقرير حوؿ :بعد مرور عاـ على اإلخالء اإلسرائيلي لقطاع غزة ،مرجع سابق ،ص.12
 2عائشة أمحد ،تقرير حوؿ :االنتهاكات اإلسرائيلية قوؽ اإلنساف الفلسطي خالؿ عاـ  2006وأثر ا على أداء السلطة الوط ية الفلسطي ية ،مرجع سابق ،ص.21
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إذف من ال احية الفعلية ،وبعد مرور قرابة ثالثة عشر س ة 1على تطبيق االحتالؿ اإلسرائيلي طت (فك االرتباط)؛ فإف
وضع قطاع غزة كأرض تلة مل يتغ  ،واف الذي حدث على أرض الواقع و إعادة انتشار لقوات االحتالؿ من موقع إ موقع
آخر ، 2وال يزاؿ االحتالؿ اإلسرائيلي قوة احتالؿ عليها التزامات ومسئوليات قانونية وإنسانية كث ة ا السكاف الفلسطي ي يف
األراضي الفلسطي ية احملتلة ا فيها قطاع غزة ،وذلك حسب اتفاقية ال اي الرابعة لعاـ  1907واتفاقية ج يف الرابعة لعاـ
 ،1949والربوتوكوؿ األوؿ لعاـ  ،1977والعرؼ القانوين الدو وفق القانوف الدو .3
فإهناء االحتالؿ ال يتم ابإلعالف عن عدـ السيطرة الفعلية على اإلقليم احملتل مع بقاء قدرة االحتالؿ على فرض ذ
السيطرة يف أي وقت ،وعلي ؛ فالوضع يف قطاع غزة كن أف يرقى ستوى االنسحاب اإلسرائيلي إذا ترؾ االحتالؿ اإلسرائيلي
ا طقة ا دودية ب قطاع غزة ومصر ،وإذا عزفت عن السيطرة على الغالؼ ا وي الفلسطي وا يا اإلقليمية الفلسطي ية ،ومارس
علي الفلسطي يوف سيادهتم ،وتوقف عن القياـ أبنشطة أم ية يف قطاع غزة ،وفوؽ ذا وذاؾ ،ب أف ارس الفلسطي يوف سلطة
اتمة يف ا عرب الذي يربطهم مع مصر ،دو ا رقابة من جانب االحتالؿ اإلسرائيلي وليس على شاكلة جسر الكرامة –جسر ا لك
حس ( -الل يب) الواصل ب الضفة الغربية وقطاع غزة.4
ا بحث األول :مفهوم ا ماية الدولية يف القانون الدويل
ال تقل ا ماية الدولية عن غ ا من مواضيع القانوف الدو أ ية ،وال تقصر عن غ ا يف إاثرة ا الفات الفقهية
والقانونية؛ للوقوؼ على حقيقة ذا ا صطلح ،فا ماية الدولية ثل يف بعض األحياف فعل من اجملتمع الدو لتج ب انتهاؾ
حقوؽ اإلنساف ،ويف األغلب ردة فعل على انتهاؾ ذ ا قوؽ.
ا طلب األول :تعريف ا ماية الدولية
اختلف فقهاء القانوف الدو يف تعريف ا ماية الدولية ،فم هم من أعطا ا مع ا واسعا ،وم هم من ضيق م ها ،وا الحظ
أف االتفاقيات وا عا دات واإلعالانت ا تعلقة اب ماية مل تورد تعريف ا ،وإ ا نصت على موعة من اإلجراءات ال تُ َلزـ هبا
الدوؿ سواء أكاف ذا االلتزاـ قانونيا أـ أدبيا ،وكأهنا قصرت ذ ا ماية على ذ اإلجراءات (من حيث التعريف) ،أي عرفت
االصطالح ملة إجراءات ،لذا البد ل ا من استعراض ما طرح الفق من تعريف واالقتصار علي .

 1ذ ا دة دونت ح كتابة ذا البحث.
 2يقوـ مفهوـ إعادة االنتشار على أساس تراجع قوات السلطات ا تشرة عسكراي وإداراي من م طقة جغرافية ما إ م اطق أخرى ،وتسلم ا سئولية عن إدارة وأمن ا طقة الداخلي إ سلطات أخرى،
فيما تبقى ا سئولية عن أمن ا طقة بشكل عاـ لتلك السلطات ال أعادت انتشار ا.
 3إبرا يم شعباف ،تقارير حوؿ :ا ركز القانوين اطق االستيطاف ا خالة يف األراضي الفلسطي ية ،سلسلة تقارير قانونية ( ،)63ا يئة الفلسطي ية ا ستقلة قوؽ اإلنساف ،راـ هللا ،2006 ،ص.14
 4إبرا يم شعباف ،تقارير حوؿ :ا ركز القانوين اطق االستيطاف ا خالة يف األراضي الفلسطي ية ،مرجع سابق ،ص.85
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احلناية الدولية للفلشطيهيني املتظايريو حْالل مشرية العودة الكربى
يف إحدى حلقات ال قاش ال نظمتها اللج ة الدولية للصليب األمحر يف عاـ  ،1999تب

ثلي ا ظمات اإلنسانية

التعريف التا " :مفهوـ ا ماية الدولية يشمل اصطالح ا ماية يف اؿ حقوؽ االنساف بصفة عامة مجيع األنشطة ال هتدؼ
لضماف االح اـ الكامل ذ ا قوؽ وفقا ل ص وروح القوان ذات الصلة".1
إف ما يالحظ على ذا التعريف و أن ال يصلح لتوصيف ا ماية الدولية وحسب ،بل وا ماية الوط ية ال تتحملها
الدولة ابلدرجة األساس ،ووفقا للتعريف فإف ا ماية الدولية تتمثل ختلف األنشطة ال

ارسها ا يئات للضماف الكامل الح اـ

ذ ا قوؽ ،و ا ي سجم مع نص وروح ال صوص الواردة يف القانوف الداخلي أو الدو

قوؽ االنساف ،إال أف التعريف مل يب ما

ي ذ اإلجراءات ومل يعط مصاديق لتكوف مثال يقاس علي .2
كذلك عُِّرفت ا ماية الدولية أبهنا" :تكمن يف األساس يف ا اذ العديد من اإلجراءات العامة ال
ا تخصصة يف األمم ا تحدة ،أو ما ارس أجهزة ا ماية الدولية ا اصة ا سئولة عن مراقبة ت فيذ الدوؿ التزاماهتا ابح اـ حقوؽ
ارسها األجهزة

اإلنساف ،وال أُنشأت وجب اتفاقيات الوكاالت الدولية ا تخصصة واالتفاقيات ال تلت ميثاؽ األمم ا تحدة" ،ومعيار التمييز
اإلجراءا ت العامة ال

ارسها األجهزة ا تخصصة وا ماية ا اصة ،و أف يكوف العمل وجب ميثاؽ األمم ا تحدة ،أو وجب

اتفاقيات أو معا دات خاصة تربمها الوكاالت الدولية ،فم كانت ا ماية وجب ا يثاؽ كانت محاية عامة ،وإذا كانت وجب
اتفاقيات أبرمتها الوكاالت الدولية -ولو است ادا إ ا يثاؽ -كانت محاية خاصة .وجاء ذا التعريف أكثر ديدا من سابق إذ
قصر ا ماية على تلك ال

مل الصفة الدولية سواء مارستها األمم ا تحدة أو الوكاالت ا تخصصة.3

ويعرؼ البعض ا ماية الدولية عن طريق ربطها ا يعرؼ ب ظاـ األمن ا ماعي ،ويعرؼ ذا ال ظاـ أبن " :ال ظاـ الذي
تتحمل في ا ماعة الدولية ا ظمة مسئولية محاية كل عضو من أعضائها والسهر على أم من االعتداء" .و ذا يع أف األمن
ا ماعي يتضمن رمي االستعماؿ التعسفي والعدواين للقوة يف العالقات الدولية .و ع آخر كبح اإلجراءات العسكرية أو أية
تداب من أي نوع تتضمن احتماؿ القياـ بعمل عسكري مش ؾ يف أية أزمة من قبل دولت أو أكثر ،ا يفيد أن يقوـ على حظر
استخداـ القوة أو التهديد هبا يف العالقات الدولية .و ذا يع كذلك الربط ب األمن ا ماعي وتوازف القوى ا تضمن لألحالؼ
العسكرية ا ادفة أساسا لردع أية اولة للمساس ابألوضاع الدولية القائمة .وعلي فإف نظاـ األمن ا ماعي يقوـ على رد الفعل
ا ماعي من جانب ا ماعة الدولية ثلة ابألحالؼ العسكرية و لس األمن يف حاالت هتديد السلم أو اإلخالؿ ب أو وقوع

 1دمحم صايف يوسف ،ا ماية الدولية للمشردين قسراي داخل دو م ،دار ال هضة العربية ،القا رة ،دوف طبعة ،2004 ،ص.8
 2عالء عبد ا سن الع زي وسؤود ط العبيدي ،مفهوـ ا ماية قوؽ اإلنساف وا عوقات ال تواجهها ،لة احملقق ا لي للعلوـ القانونية والسياسية ،كلية القانوف ،جامعة اببل ،العراؽ ،العدد  ،2الس ة
السادسة ،2014 ،ص.211
 3نبيل عبد الرمحن انصر الدين ،ضماانت حقوؽ اإلنساف ومحايتها وفقا للقانوف الدو  ،ا كتب ا امعي ا ديث ،اإلسك درية ،الطبعة األو  ،2006 ،ص.115
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العدواف .ويع األمن ا ماعي يف اصطالح األمم ا تحدة التزاما عا يا ابلسلم واألمن الدولي يضطلع ب ابعتبار التزاما قانونيا
ميع الدوؿ.1
وقد عرؼ البعض ا ماية الدولية أبهنا" :اإلجراءات ال تتخذ ا ا يئات الدولية إزاء دولة ما ،للتأكد من مدى التزامها
بت فيذ ما تعهدت والتزمت ب يف االتفاقيات الدولية قوؽ اإلنساف ،والكشف عن انتهاكاهتا ووضع مق حات أو ا اذ إجراءات
ع ذ االنتهاكات".2
التعريف أعال جاء مستوعبا ألنواع ا ماية الدولية واإلقليمية؛ ألن أشار إ أف الغاية من اإلجراءات للتأكد من التزاـ
الدوؿ ا ألزمت ب نفسها يف االتفاقيات الدولية ،ال قد تكوف ذات صفة إقليمية،إضافة إ إمكانية أف يكوف للهيئات الدولية
صالحية عالجية لالنتهاكات عن طريق وضع مق حات أو ا اذ إجراءات.3
ا تقدـ نرى أف تعريف ا ماية الدولية يدور حوؿ مجلة غ

ددة من اإلجراءات ال

تلف من يئة دولية إ

أخرى ،و تلف يف ا ظمات اإلقليمية ع ها يف الدولية ،ويف اإلمجاؿ كن القوؿ إان ماية الدولية ي" :اختصاصات وإجراءات
رقابية ارسها ا ظمات وا يئات الدولية واإلقليمية ق أعضائها لفرض اح اـ حقوؽ االنساف".4
ا طلب الثاين :األساس القانوين للحماية الدولية
ليس اؾ نظاـ مكتوب أو ت ظيم قائم مل ع واف :ا ماية الدولية ،وإ ا اؾ نصوص متعددة تتصدر بعض الواثئق
الدولية واإلقليمية ا همة وتش ابلتفصيل إ آليات كن اعتماد ا ،وأجهزة كن اللجوء إليها ،وعقوابت كن إنزا ا
اب خالف .5
يتضمن القانوف الدو العديد من القواعد القانونية اآلمرة ال تتضمن إلزاـ اجملتمع الدو بتوف ا ماية لإلنساف سواء م هم
ا ش كوف يف القتاؿ أو ا دنيوف أث اء ال زاعات ا سلحة.
لقد كانت ا روب تشن على مر التاريخ وفقا لقيود ظلت يف أغلبيتها أعرافا مل تدوف ح عاـ 1864ـ ،اتريخ اعتماد اتفاقية
ج يف األو  ،وتب أهنا أوؿ اتفاقية تقيد س العمليات القتالية من ب ا عا دات العديدة ا وضوعة.1
 1وبتحليل ذا ا ع يتضح أمراف رئيسياف:
األمر األوؿ :أف األمن ا ماعي يهدؼ يف ا قاـ األوؿ إ ا يلولة دوف تغي الواقع الدو أو اإلخالؿ أبوضاع وعالقات أو تبديلها يف اال ا الذي دـ مصلحة إحدى الدوؿ على حساب غ ا،
وذلك عن طريق ا اذ إجراءات وتداب دولية مجاعية كقوة ضاغطة ومضادة حملاوالت التغي تلك.
األمر الثاين :و التزاـ أعضاء اجملتمع الدو أبف يعملوا معا ويتحركوا فورا واجهة أي عمل عدواين من جانب أي دولة ضد دولة أخرى.
نضاؿ عودة ،ا ماية الدولية للفلسطي ي يف األراضي الفلسطي ية احملتلة ،لة دراسات شرؽ أوسطية ،األردف ،اجمللد  ،5العدد  ،2001 ،14ص.58
 2ابسيل يوسف ،محاية حقوؽ اإلنساف ،ا ؤ ر الثامن عشر ال اد احملام العرب ،ا غرب ،دوف طبعة ،1993 ،ص.30
 3عالء عبد ا سن الع زي وسؤود ط العبيدي ،مفهوـ ا ماية قوؽ اإلنساف وا عوقات ال تواجهها ،مرجع سابق ،ص.213
 4عالء عبد ا سن الع زي وسؤود ط العبيدي ،مفهوـ ا ماية قوؽ اإلنساف وا عوقات ال تواجهها ،مرجع سابق ،ص.213
 5دمحم اجملذوب ،من ا سؤوؿ عن ا ماية الدولية للشعب الفلسطي ؟ ،اجمللة العربية قوؽ اإلنساف ،ا عهد العريب قوؽ اإلنساف ،تونس ،العدد  ،9يونيو  ،2002ص.62

جملة العلوم الشياسية والقانوى-العدد 01أُغُشْطص - 8108اجمللد – 18تصدر عو املركز الدميقراطي العربي أملانيا-برلني

11

احلناية الدولية للفلشطيهيني املتظايريو حْالل مشرية العودة الكربى

د .عثناى حييى أمحد أبو مشامح
عنراى حييى أمحد أبو مشامح

تعترب اتفاقيات ج يف وبروتوكوالهتا اإلضافية معا دات دولية تضم أكثر القواعد أ ية للحد من جية ا روب ،وتوفر االتفاقيات
ا ماية لألشخاص الذين ال يشاركوف يف األعماؿ العدائية (ا دنيوف ،عماؿ الصحة وعماؿ اإلغاثة) ،واألشخاص الذين توقفوا عن
ا شاركة يف األعماؿ العدائية (ا رحى ،ا رضى ،ا ود ال اج من السفن الغارقة وأسرى ا رب).
تدعو االتفاقيات وبروتوكوالهتا إ اإلجراءات ال يتع ا اذ ا م عا دوث كافة االنتهاكات أو وضع حد ا ،وتشمل قواعد
صارمة للتصدي ا يُعرؼ ب "االنتهاكات ا ط ة" ،إذ يتع البحث عن األشخاص ا سؤول عن "االنتهاكات ا ط ة"،
وتقد هم إ العدالة ،أو تسليمهم ،بغض ال ظر عن ج سيتهم.
وتؤكد ا ادة الثانية ا ش كة التفاقيات ج يف األربعة على انطباؽ قواعد ا ماية الواردة يف االتفاقيات يف وقت السلم وا رب،
كذلك يف ظل ا قاومة ا سلحة أو الشعبية أو السلمية أو غ ا ،حيث نصت على أن " :عالوة على األحكاـ ال تسري يف
وقت السلم ،ت طبق ذ االتفاقيات يف حالة ا رب ا عل ة أو أي اشتباؾ مسلح آخر ي شب ب طرف أو أكثر من األطراؼ
السامية ا تعاقدة ،ح لو مل يع ؼ أحد ا الة ا رب.
ت طبق االتفاقيات أيضا يف مجيع حاالت االحتالؿ ا زئي أو الكلي إلقليم أحد األطراؼ السامية ا تعاقدة ،ح لو مل
يواج ذا االحتالؿ مقاومة مسلحة".
وابلرغم من ذلك يالحظ أف االتفاقيات الثالث األو ترمي إ توف ا ماية لفئات من القوات ا سلحة ،يف ح أف
االتفاقية الرابعة ترمي إ محاية األشخاص ا دني يف وقت ا رب ،وال ي األقرب إ موضوع ا ماية الدولية.2
وخالؿ العقدين اللذين عقبا اعتماد اتفاقيات ج يف ،شهد العامل زايدة يف عدد ال زاعات ا سلحة الدولية وغ الدولية
وحروب التحرير الوط  ،وزادت ا روب الشرسة ب البشر ،وخالؿ ذلك مت الكشف عن وجود نقص وقصور يف نصوص
اتفاقيات ج يف األربعة ،وخاصة تلك األحكاـ ا اصة ماية ضحااي ا رب من ا دني  ،ومن أجل تفادي ال قص والقصور،
وكرد فعل على ذلك ،مت اعتماد بروتوكول إضافي التفاقيات ج يف األربع لعاـ  1949يف عاـ  ،1977ي ص الربوتوكوؿ األوؿ
على قواعد محاية ضحااي ال زاعات الدولية ا سلحة ،3ويعا الربوتوكوؿ الثاين قواعد محاية ضحااي ال زاعات ا سلحة غ الدولية،1

 1اللج ة الدولية للصليب األمحر ،القانوف الدو اإلنساين والقانوف الدو العريف ،على االن نت.https://www.icrc.org/ar/document/treaties-and-customary-law :
 2اتفاقية ج يف األو لتحس حالة ا رحى وا رضى ابلقوات ا سلحة يف ا يداف ا ؤرخة يف  12آب /أغسطس  .1949و ثل ذ االتفاقية ال سخة ا قحة الرابعة التفاقية ج يف بشأف ا رحى
وا رضى ،وتعقب االتفاقيات ال مت اعتماد ا يف عاـ  ،1864وعاـ  ،1906وعاـ  ،1929وتضم  64مادة.
اتفاقية ج يف الثانية لتحس حالة جرحى ومرضى وغرقى القوات ا سلحة يف البحار ا ؤرخة يف  12آب /أغسطس  .1949وقد حلت ذ االتفاقية ل اتفاقية ال اي لعاـ  1907تكييفا بادئ
اتفاقية ج يف لتطبيقها يف حالة ا رب البحرية ،وتشب االتفاقية إ حد كب األحكاـ الواردة يف اتفاقية ج يف األو يكال و توى ،وتضم  63مادة.
اتفاقية ج يف الثالثة بشأف معاملة أسرى ا رب ا ؤرخة يف  12آب /أغسطس  .1949وقد حلت ذ االتفاقية ل اتفاقية أسرى ا رب لعاـ  ،1929وتضم  143مادة ،يف ح اقتصرت اتفاقية
 1929على  97مادة فقط.
اتفاقية ج يف الرابعة بشأف محاية األشخاص ا دني يف وقت ا رب ا ؤرخة يف  12آب /أغسطس .1949
 3ال زاعات ا سلحة الدولية :ي تلك ال زاعات ا سلحة ال تثور ب دولت أو أكثر ،وكذا تلك ال دث ب القوات التابعة ظمة دولية وإحدى األطراؼ ا تصارعة سواء يف حاؿ تصديها لل زاعات
ا سلحة الدولية أو غ الدولية .مسعد عبد الرمحن زيداف قاسم ،تدخل األمم ا تحدة يف ال زاعات ا سلحة غ ذات الطابع الدو  ،دار ا امعة ا ديدة لل شر ،اإلسك درية ،2003 ،ص.57
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كما يفرضاف قيودا على طريقة خوض ا روب ،ويعد الربوتوكوؿ الثاين أوؿ ا عا دات الدولية ا كرسة ابلكامل االت ال زاع
ا سلح غ الدو .2
ويف عاـ  ،2005مت اعتماد بروتوكوؿ إضايف اثلث وأُ ق إ االتفاقيات ،يضيف شارة جديدة للحماية ،ي الكريستالة (البلورة)
ا مراء إ جانب الشارت ا عموؿ هبما و ا الصليب األمحر وا الؿ األمحر.3
وابلتا  ،تضم ت ذ االتفاقيات الدولية اإلنسانية وبروتوكوالهتا احمللقة هبا ،قواعد ا ماية الدولية ال تستوجب على اجملتمع
الدو أف يلتزـ هبا ،كذلك تضم ت عددا من ا رائم ا ط ة واالنتهاكات ا سيمة ال تستوجب إنزاؿ العقوبة رتكبيها.
ابإلضافة إ ذلك ،فإف ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية وقانوف ال اي وا واثيق واالتفاقيات الدولية واألعراؼ
الدولية ،من ميثاؽ األمم ا تحدة واإلعالف العا ي قوؽ اإلنساف ،والعهدين الدولي  ،واتفاقيات م ا ضة التعذيب وا رائم
الدولية ،واتفاقيات حظر األسلحة احملرمة دوليا ،واتفاقيات حقوؽ الطفل وا رأة ،وا بادئ اإلنسانية الدولية ،وغ ا من ا واثيق
واالتفاقيات ال ثل القانوف الدو اإلنساين والقانوف الدو قوؽ اإلنساف ،تضم ت العديد من قواعد ا ماية الدولية ال
تستوجب على اجملتمع الدو أف يلتزـ هبا ،كذلك تضم ت عددا من ا رائم ا ط ة واالنتهاكات ا سيمة ال تستوجب إنزاؿ
العقوبة رتكبيها.
ت طبق على الشعب الفلسطي موعة من القواعد الدولية ا اصة ماية الشعوب عامة وا فاظ على حقوقها من
االنتهاؾ واالعتداء عليها من قبل الدوؿ األخرى ،وبذلك يتمثل جانب من جوانب ا ماية الدولية للفلسطي ي يف ذ القواعد
ا تضم ة يف موعة من ا عا دات واألعراؼ الدولية.
ومن أ م القواعد ا اصة ماية حقوؽ الشعب الفلسطي القواعد ا اصة ق الشعوب يف تقرير مص ا وحقها يف االستقالؿ
وتكوين دولة مستقلة ،وم ها كذلك حق الشعب الفلسطي الثابت يف العودة إ داير و تلكات وتعويض عما فقد من ذ
ا متلكات وعما قاسا ذا الشعب من س اآلالـ والتشرد بسبب االحتالؿ ،وأيضا حق الشعب الفلسطي يف االستقالؿ
وتقرير ا ص  ،وكذلك حق يف استعادة حقوق الثابتة وغ القابلة للتصرؼ ،وذلك من خالؿ استخداـ كافة الوسائل كافة ا فيها
العمل ا سلح ،وغ ا ،و ذ ا قوؽ اثبتة يف قرارات األمم ا تحدة ،وال م ها :قرار ا معية العامة لألمم ا تحدة رقم 194
بتاريخ  11ديسمرب  ،1948وقرار ا رقم  2955بتاريخ  ،1972/12/12وقرار ا رقم  3070بتاريخ ،1973/11/30
وقرار ا رقم 3236بتاريخ .1974/11/22
 1ال زاعات ا سلحة غ الدولية :ي تلك ال زاعات ال تثور ب طرف داخل الدولة و تكما فيها إ القوة ا سلحة وتتميز ذ الصراعات العمومية واالستمرار ،وي تب عليها آاثر إنسانية وسياسية
تعجز سل طة الدولة عن السيطرة عليها ،مع إمكانية امتداد آاثر ا إ الدوؿ اجملاورة .مسعد عبد الرمحن زيداف قاسم ،تدخل األمم ا تحدة يف ال زاعات ا سلحة غ ذات الطابع الدو  ،مرجع سابق،
ص.57
 2ا لحق (الربوتوكوؿ) األوؿ اإلضايف إ اتفاقيات ج يف ،لعاـ .1977
ا لحق (الربوتوكوؿ) الثاين اإلضايف إ اتفاقيات ج يف ا عقودة يف  12آب /أغسطس لعاـ  1949ا تعلق ماية ضحااي ا ازعات ا سلحة غ الدولية ،لعاـ .1977
 3ا لحق (الربوتوكوؿ) اإلضايف الثالث التفاقيات ج يف ،وا اص بتب شارة يزة ،لعاـ .2005
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وعلى الرغم من أف االحتالؿ اإلسرائيلي وابعتبار "الدولة" احملتلة لألراضي الفلسطي ية ،ملزـ –من وجهة نظر القانوف
الدو  -ابح اـ وتطبيق أحكاـ اتفاقيات ج يف األربعة لعاـ  1949كجزء من أحكاـ القانوف الدو اإلنساين ا كتوب ،حيث
صادقت على ذ االتفاقيات بتاريخ  6يوليو  ،11951إال أهنا كانت وال زالت ترفض االلتزاـ القانوين بتطبيق أحكاـ ذ
االتفاقيات ،و اصة االتفاقية الرابعة ا تعلقة ماية ا دني  2متذرعة جج ش ال تصمد أماـ ا طق القانوين السليم.3
وعلى الرغم من أف األمم ا تحدة كانت قد دعت يف كث من القرارات الصادرة عن لس األمن الدو  4وا معية
العامة 5إ وجوب إلزاـ االحتالؿ اإلسرائيلي بتطبيق أحكاـ ذ االتفاقية إال أف حكومة االحتالؿ اإلسرائيلي ال زالت ع ة
برفض التطبيق مست دة يف ذلك إ موقف كمة العدؿ اإلسرائيلية العليا 6والفق اإلسرائيلي يف القانوف الدو الذي يساند موقف
حكومت و رص على اال تماـ بكل ما يدعم موقفها ا دفع إ ابتداع قانوف دو جديد ،7حيث مل ي ؾ تصرفا كومت دوف
دعم قانوان بشكل ايف القانوف ا يف ذلك وصف سابقا حملاولة مصر وسوراي عاـ  1973الس داد أراضيهم احملتلة أبهنا حرب

1إبرا يم دمحم شعباف ،االنتفاضة الفلسطي ية يف عامها األوؿ ،دراسة يف ضوء أحكاـ القانوف الدو العاـ ،القدس ،الطبعة األو  ،1989 ،ص.39
2حيث أعلن ثل االحتالؿ اإلسرائيلي الدائم لدى األمم ا تحدة ذلك صراحة يف ا معية العامة لألمم ا تحدة بتاريخ  26نوفمرب  ،1977ع دما قاؿ أف دولت ال كن أف تعترب سلطة احتالؿ حسب
مع االتفاقية الرابعة يف أي جزء من أراضي االنتداب الفلسطي السابقة ا فيها الضفة الغربية.
The Question of observance of Fourth Geneva Convention of 1949 in Gaza and the West Bank including Jerusalem Occupied
by Israel in June 1967, (prepared for and under the guidance of the committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the
Palestinian People), United Nations, New York, 1989, PP.4-5.
وقد عاد االحتالؿ اإلسرائيلي لتأكيد موقف السابق بتاريخ  1نوفمرب  1990على لساف ال اط ق ابسم بعثتها الدائمة يف األمم ا تحدة ،ع دما أصدر بياان أشار في إ أف مركز ما أمسا "يهودا والسامرة
وغزة" أي الضفة الغربية وغزة غ واضح من حيث القانوف الدو  ،وابلتا عدـ تطبيق االتفاقية الرابعة لعاـ  1949علي من ال احية القانونية.
The Question of Palestine, (1979-1990), United Nations, New York, 1991, (document No 1980), July 1991, P.26.
 3انظر يف عرض ذ ا جج وت فيذ ا يف ا صادر التالية:
Mallison Sally V., The Application of International Law to The Israeli settlements, in occupied Territory in Abu-lug hod
Ibrahim edited, Palestine Rights, Affirmation and Denial, Medina, press Wilmette, Illinois, 1982, PP.55-63.
 Mallison Thomas W. and Mallison Sally V., The Palestine Problem in International Law and World Order, LongmanLondon, 1986, PP.244-268.
Hassan Bin Talal, Crown Prince of Jordan Palestinian Self-Determination, Study of the West Bank and Gaza Strip, Qyrted
Books, 1981, PP.66-80.
 4فقد كاف أوؿ قرار جمللس األمن الدو قد ذكر وجوب تطبيقها صراحة و القرار رقم ( )271الصادر يف  15سبتمرب  1969صوص حريق ا سجد األقصى ا بارؾ ،مث توالت فيما بعد القرارات ال
تؤكد ذلك ،وم ها القرار رقم ( )465الذي صدر عاـ  1980ابإلمجاع ،والذي جاء في أن " :يؤكد مرة أخرى أف اتفاقية ج يف ا تعلقة ماية ا دني وقت ا رب ا عقودة يف  12أغسطس 1949
تلها إسرائيل م ذ عاـ  1976ا يف ذلك القدس .انظر :األمم ا تحدة ،ا ستوط ات اإلسرائيلية يف غزة والضفة الغربية ( ا يف ذلك القدس) ،طبيعتها ،ا دؼ م ها،

ت طبق على األراضي العربية ال
نيويورؾ ،1983 ،ص.12
 5فقد أيدت ا معية العامة لألمم ا تحدة وجوب تطبيق االتفاقية الرابعة على األراضي احملتلة ،وذلك يف القرار الذي صدر مع بداية االحتالؿ اإلسرائيلي ا يف الرابع من شهر وز /يوليو  ،1976وقد
تتابعت القرارات الصادرة عن ا معية العامة هبذا ا وضوع إ أف وصلت إ إصدار قرارات إبدانة االحتالؿ اإلسرائيلي رق أحكاـ ذ االتفاقية وانتهاكها قوؽ اإلنساف يف األراضي العربية
والفلسطي احملتلة.
The Question of Palestine, (1979-1990), OP. Cit., P.35.
 6حيث ترى احملكمة أهنا غ مقيدة أو ملزمة بتطبيق أحكاـ ذ االتفاقية ،وذلك على اعتبار أهنا اتفاقية دولية وال تكوف ملزمة بتطبيقها أو اعتبار ا جزءا من ال ظاـ القانوين اإلسرائيلي إال إذا صدر من
الك يست اإلسرائيلي (الرب اف).
Protection denied, Continuing Israeli Human Rights Violations on the occupied Palestinian Territories, 1990, Al-HaqRamallah, West Bank, 1991, P.16.
 7من ذلك مثال نظرية فراغ السيادة ال اندى هبا الربوفيسور اإلسرائيلي (يهودا بلوـ) يف مقاؿ ل نشر عاـ .1968
Blum, Yahuda Z., The missing reversioner: reflection on the status of Judea and Samaris, in the Arab-Israeli Conflict, Vol.11,
edited by John Norton Moore, The American Society of International Law, 1974, PP.287-312.
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عدوانية ،1ووصف انتفاضة األقصى يف األراضي الفلسطي ية عاـ  2000أبهنا حرب تش ها السلطة الفلسطي ية على االحتالؿ
اإلسرائيلي.
وعلى الرغم من رفض حكومة االحتالؿ اإلسرائيلي تطبيق أحكاـ ذ االتفاقية من ال احية القانونية إال أهنا دأبت على
القوؿ أبهنا تطبق األحكاـ اإلنسانية الواردة فيها ،أي أهنا تعمل على تطبيقها من انحية واقعية ( )de factoوليس كإلزاـ قانوين
( ، 2)de jurكما أهنا تلتزـ بتطبيق أحكاـ اتفاقية ال اي لعاـ  1907وذلك ابعتبار ا جزء من القانوف الدو العريف ،3وقد كاف
كاف ذلك واضحا يف سياؽ قرار كمة العدؿ اإلسرائيلية العليا يف قضية مستوط ة (ايلوف موري ) عاـ  ،)41979والذي جاء في
وألوؿ مرة يف اتريخ القضاء اإلسرائيلي أبف حكومة االحتالؿ اإلسرائيلي وكذلك قيادة جيش االحتالؿ اإلسرائيلي يف "يهودا
والسامرة" أي الضفة الغربية وقطاع غزة ملزمت بتطبيق أحكاـ اتفاقية ال اي وذلك اعتبار أهنا جزء من القانوف الدو العريف.
ا بحث الثاين :جرائم االحتالل اإلسرائيلي حبق الفلسطي يني ا تظاهرين خالل مسرية العودة الكربى

بعد مرور أكثر من سبع عاما على احتالؿ فلسط  ،مازالت جرائم االحتالؿ اإلسرائيلي مستمرة ،واالنتهاكات
اإلسرائيلية قوؽ اإلنساين الفلسطي بلغت حدا من ا سامة ال كن ألي عقل أف يستوعبها أو يتصور ا ،ومازاؿ االحتالؿ
اإلسرائيلي يضرب بعرض ا ائط مجيع قرارات الشرعية الدولية ،ويرفض االلتزاـ بقواعد القانوف الدو اإلنساين والقانوف الدو
قوؽ اإلنساف.
ومازاؿ االحتالؿ اإلسرائيلي متمسكا بسياسات اإلجرامية ا م هجة ا تعمدة ضد الشعب الفلسطي  ،فخالؿ مس ة
العودة الكربى يف قطاع غزة قاـ ابلعديد من ا رائم واالنتهاكات ا سيمة لقواعد القانوف الدو اإلنساين والقانوف الدو قوؽ
اإلنساف ،السيما اتفاقيات ج يف اإلنسانية وبروتوكوالهتا ا لحقة ا ،وال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية (نظاـ روما)
وقانوف ال اي وا واثيق واالتفاقيات الدولية واألعراؼ الدولية ،من ميثاؽ األمم ا تحدة واإلعالف العا ي قوؽ اإلنساف ،والعهدين
الدولي  ،واتفاقيات م ا ضة ا رائم الدولية ،واتفاقيات حظر األسلحة احملرمة دوليا ،واتفاقيات حقوؽ الطفل وا رأة ،وا بادئ
اإلنسانية الدولية ،وغ ا من ا واثيق واالتفاقيات ال ثل القانوف الدو اإلنساين والقانوف الدو قوؽ اإلنساف.
 1عبد هللا األشعل ،القانوف الدو وحقوؽ الشعب الفلسطي  ،لة ا ق ،ا اد احملام العرب ،القا رة ،الس ة  ،24العدد  ،1993 ،3ص.41
W. T. Malison and S. V. Mallison, the Palestine problem in International Law and world order, England Longman, 1986,
P.253.
غ أف ذا االدعاء اإلسرائيلي غ صحيح على ضوء ما نرا من اتباع إسرائيل لسياسة دـ البيوت واإلبعاد والعقوابت ا ماعية ،فلو كاف صحيحا أهنا تلتزـ من انحية واقعية ابألحكاـ اإلنسانية الواردة
يف ذ االتفاقية لتوقفت عن انتهاؾ حقوؽ اإلنساف الفلسطي يف كافة اجملاالت ،ح لو سلم ا جدال أبف االحتالؿ اإلسرائيلي يلتزـ ابألحكاـ اإلنسانية الواردة يف تلك االتفاقية فإهنا مل أتت ديد،
خاصة وأف األحكاـ اإلنسانية قد أصبحت جزءا من القانوف الدو العريف الذي تسري أحكام يف مواجهة مجيع الدوؿ سواء ا وقعة أو غ ا وقعة على تلك االتفاقية ،و ذا ما أكدت كمة العدؿ

2

م اجملتمع الدو  ،وكاف ا خاطب يف ذلك

الدولية يف قرار ا صوص نيكاراغوا ،حيث أعل ت أف ا بادئ اإلنسانية العامة الواردة يف اتفاقية ج يف ي جزء من القانوف الدو العريف الذي ب أف
ا كم ي الوالايت ا تحدة األمريكية .إبرا يم شعباف ،االنتفاضة الفلسطي ية يف عامها األوؿ ،مرجع سابق ،ص 43وما بعد ا.
3
Lustick, Ian, Israel and West Bank after Elon Moreh: The Mechanics of de facto annexation the Middle East Journal,
(Middle East Institute, Washington, D.C), Vol. 35, Autumn 1981, P.554.
( )4قرار كمة العدؿ العليا رقم  .79/390وانظر أكثر تفصيال ذ القضية:
Lustick, Ian, Israel and West Bank after Elon Moreh: The Mechanics of de facto annexation the Middle East Journal, Op.
Cit., PP.560-562.
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احلناية الدولية للفلشطيهيني املتظايريو حْالل مشرية العودة الكربى
وفيما يلي تفصيال لالنتهاكات ا سيمة لقواعد القانوف الدو اإلنساين والقانوف الدو
االحتالؿ اإلسرائيلي خالؿ مس ة العودة الكربى:1

د .عثناى حييى أمحد أبو مشامح
عنراى حييى أمحد أبو مشامح
قوؽ اإلنساف ال ارتكبها

ا طلب األول :القتل العمد واالستهداف ا تعمد للمدنيني
قامت قوات االحتالؿ اإلسرائيلي ابستعماؿ القوة ا فرطة وا ميتة يف تعاملها مع ا تظا رين السلمي ؛ حيث تسبب
استخداـ قوات االحتالؿ اإلسرائيلي القوة ا فرطة وا ميتة خالؿ مس ة العودة الكربى بقتل ( )123فلسطي يا متظا را وإصابة
( )13900متظا را2ابلذخ ة ا ية والق ابل ا تفجرة ،دوف أف تتعرض حياة ج ود االحتالؿ اإلسرائيلي للخطر.
وقد شكلت فئة الذكور من الشهداء ما نسبت ( )%98.4من إمجا الشهداء ،حيث بلغ عدد الشهداء ()121
شهيدا ،أما فئة من ا رحى فقد شكلت ما نسبت ( )%93.8من إمجا ا رحى يف ا ستشفيات ،حيث بلغ عدد ا رحى
( )7077جر ا ،يف ح شكلت فئة اإلانث من الشهداء ما نسبت ( )%1.6من إمجا الشهداء ،حيث بلغ عدد الشهداء
( )2شهيدة ،أما فئة اإلانث من ا رحى فقد شكلت ما نسبت ( )%6.2من إمجا ا رحى يف ا ستشفيات ،حيث بلغ عدد
ا رحى ( )471إصابة.
وقد شكلت فئة األطفاؿ من الشهداء (أقل من  18س ة) ما نسبت ( )%10.6من إمجا الشهداء ،حيث بلغ عدد
الشهداء ( )13شهيدا ،أما فتهم من ا رحى فقد شكلت ما نسبت ( )%15.8من إمجا ا رحى يف ا ستشفيات ،حيث بلغ
عدد ا رحى ( )1191جر ا ،يف ح شكلت الفئة العمرية( 39-18س ة) من الشهداء ما نسبت ( )%83.7من إمجا
الشهداء ،حيث بلغ عدد الشهداء ( )103شهيدا ،أما فئتهم من ا رحى فقد شكلت نسبتهم ( )%76.6من إمجا ا رحى
يف ا ستشفيات ،حيث بلغ عدد ا رحى ( )5783جر ا ،وأما الفئة العمرية ( 59-40س ة) من الشهداء ما نسبت ()%5.7
من إمجا الشهداء ،حيث بلغ عدد الشهداء ( )7شهيدا ،أما فئتهم من ا رحى فقد شكلت نسبتهم ( )%6.9من إمجا
ا رحى يف ا ستشفيات ،حيث بلغ عدد ا رحى ( )519جر ا ،وأما الفئة العمرية ( 60س ة فما فوؽ) فلم يتم تسجيل أي
شهيد ،أما فئتهم من ا رحى فقد شكلت نسبتهم ( )%0.7من إمجا ا رحى يف ا ستشفيات ،حيث بلغ عدد ا رحى ()55
جر ا.

 1اإلحصائيات واألرقاـ ال س د يف ذا ا بحث ،موثقة يف التقرير ا اص الصادر عن وزارة الصحة الفلسطي ية حوؿ االعتداءات اإلسرائيلية ق ا شارك يف مس ة العودة السلمية من  30مارس
2018ـ –  02يونيو 2018ـ ،وقد ورد التقرير يف  25صفحة.
 2لقد شكلت إصاابت ا ستشفيات ما نسبت ( )% 54.3من إمجا اإلصاابت ،بي ما كانت نسبة ا رحى الذين مت معا تهم ميدانيا عرب ال قاط الطبية ا يدانية ومراكز الرعاية األولية (،)%45.7
حيث بلغ عدد ا رحى يف ا ستشفيات ( )7548جر ا ،يف ح بلغ عدد ا االت ال مت معا تها ميدانيا عرب ال قاط الطبية ا يدانية ا ختلفة ومراكز الرعاية الصحية األولية ( )10559إصابة ،وقد مت
معا ة ( )6079إصابة ميدانيا فيما مت ويل ( )4480حالة للمستشفيات.
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د .عثناى حييى أمحد أبو مشامح
عنراى حييى أمحد أبو مشامح

بتاريخ  09يونيو  ،2018قاؿ وزير جيش االحتالؿ اإلسرائيلي أفيغدور ليربماف إف ج ود اح فوا قتل ا تظا رين
الفلسطي ي ع د ا دود الشرقية لقطاع غزة ،وكتب ليربماف يف تغريدة ل على توي " :ج ودان اح فوا يف القتل على حدود غزة،
و ذا االح اؼ أثبت نفس ".
يشكل القتل العمد أحد ا خالفات ا سيمة للقانوف الدو اإلنساين؛ بل إن يعد أشد ا خطورة على اإلطالؽ ،لكون
يشكل اعتداء على أحد ا قوؽ األساسية لإلنساف وا كفولة يف العديد من الواثئق واالتفاقيات الدولية والتشريعات الوط ية ماية
خاصة و و ا ق يف ا ياة.
حيث يعد القتل العمد من ا خالفات ا سيمة التفاقية ج يف الرابعة ،وخاصة ا ادت ( )147 ،146من االتفاقية،
وال تعترب الفتها من جرائم ا رب وجب ا ادة ( )5/85من الربوتوكوؿ اإلضايف األوؿ التفاقيات ج يف األربعة لعاـ ،1977
و ذا ما أكدت ا ادة (/2/8أ) من نظاـ احملكمة ا ائية الدولية لعاـ  ،1998كما يعترب القتل العمد من ا رائم ضد اإلنسانية
وجب ا ادة (/1/7أ) من ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية.
ومن جرائم ا رب تعمد توجي جمات ضد السكاف ا دني بصفتهم ذ أو أفراد مدني ال يشاركوف مباشرة يف
األعماؿ ا ربية .1ومن جرائم ا رب أيضا تعمد شن جوـ ،مع العلم أبف ذا ا جوـ سيسفر عن خسائر تبعية يف األرواح أو عن
إصاابت ب ا دني أو عن إ اؽ أضرار مدنية.2
ا طلب الثاين :استخدام القوة ا فرطة واألسلحة احملرمة دوليا وتعمد إحداث معاانة شديدة أو إ اق أذى خطري اب سم أو

الصحة

استهدفت قوات االحتالؿ بشكل عشوائي ا دني العزؿ السلمي  ،وأفرطت يف استخدامها لألسلحة ال تلحق معاانة
شديدة اب تظا رين الفلسطي ي السلمي  ،وال تت اسب ذ األسلحة مع الوسائل ال استخدمها ا تظا روف الفلسطي يوف ،وال
ال تشكل خطرا على حياة ج ود االحتالؿ اإلسرائيلي ،كحرؽ إطارات السيارات (الكاوشوؾ) ،ال يواجهها ج ود االحتالؿ
اإلسرائيلي ابستخداـ الرصاص ا ي والق ابل ا تفجرة والرصاص ا عدين ا غلف اب طاط3واألسلحة عشوائية األثر ال تلحق ضررا
ابإلنساف والبيئة.

 1ا ادة ( )2،3/51وا ادة (/3/85أ) من الربوتوكوؿ األوؿ ا لحق ابتفاقيات ج يف األربع لعاـ  ،1977وا ادة (/8ب )1/من ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية.
 2ا ادة (/2/57أ) وا ادة ( )3/35من الربوتوكوؿ اإلضايف األوؿ لعاـ  1977ا لحق ابتفاقيات ج يف األربعة لعاـ .1949
 3يعترب الرصاص ا عدين ا غلف اب طاط الذي يستخدم االحتالؿ اإلسرائيلي يف قمع ا ظا رات الفلسطي ية سالحا قاتال ،خصوصا ع دما يطلق من مدى أقرب من ا دى البالغ ( )40ا سموح ب
وجب اللوائح واألنظمة ا عموؿ هبا لدى االحتالؿ اإلسرائيلي والسلطة الفلسطي ية ،و ذ ا قذوفات ليست مطاطا أو مادة بالستيكية بسيطة؛ إذ إهنا تتكوف من أساس معدين مطلي يف حالة ا قذوفات
الكروية وبطبقة قليلة من ا طاط ،ويف حالة ا قذوفات األسطوانية تتألف من طبقة مطاطية أمسك بقليل ،و سب معطيات ا ستشفى ا قاصد اإلسالمية ابلقدس فإف نصف اإلصاابت القاتلة سببها
رصاص معدين مغلف طاط .تقرير م ظمة العفو الدولية" ،إسرائيل واألراضي احملتلة ،االستخداـ ا فرط للقوة ا ميتة" ،أكتوبر تشرين أوؿ  ،2000رقم الوثيقة (.)MDE 15/41/00
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د .عثناى حييى أمحد أبو مشامح
عنراى حييى أمحد أبو مشامح

و أت قوات االحتالؿ اإلسرائيلي إ استخداـ أع ة تسبب تكا يف ا سد وت فجر يف داخل  ،وقد أكد الطبيب
أشرؼ القدرة -ال اطق ابسم وزارة الصحة الفلسطي ية -أف قوات االحتالؿ استخدمت أنواعا جديدة من الرصاص ا ي الذي
يسبب هتتكا يف جسد ا صاب وجروح عميقة ،وأشار إ أن أخطر ما يستخدم ا يش كون دث يف أجساد ا صاب إصاابت
تؤدي إ ا وت يف كث من األحياف؛ ألف ذا ال وع من الرصاص ؽ جسد ا صاب وي فجر يف داخل ا سد وتصيب شظااي
عدة أعضاء ،حيث ي تشر بباقي ا سد مستهدفا كافة األعضاء.
واستخدمت قوات االحتالؿ الغاز بشكل مفرط  ،فلم يعد الغاز ا سيل للدموع ،بل مت استبدال ادة أخرى تسبب
االخت اؽ  ،وقد أكد ال اطق ابسم وزارة الصحة أبن ال كن ديد نوعية الغاز ا ستخدـ إال إن يؤدي إ نوابت تش ج ع يفة
وإجهاد عاـ وقيء وسعاؿ شديد وسرعة يف دقات القلب ،وأكد أف نوعية الغاز ا ستخدمة خط و هوؿ اآلاثر واألعراض
الصحية على ا ستوى البعيد على صحة ا صاب.
كما استخدـ ج ود االحتالؿ الرصاص ا عدين ا غلف اب طاط ،فهي ؽ وتؤدي إ هتشم وكسور يف جسم ا صاب،
ويكوف ذ الرصاص قاتل إذا أطلق من مسافة تقل عن ( )40م ا على األجزاء العلوية للجسم؛ فهو رصاص ذو بؤرة فوالذية
اطة اب طاط ،وقد أكد ال اطق ابسم وزارة الصحة أف معظم الشهداء يف مس ة العودة الكربى على أثر ذلك الرصاص الذي
يسبب تفتتا وهتتكا يف األجساد.
واستهدؼ ج ود االحتالؿ أماكن قاتلة من أجساـ ا تظا رين الفلسطي ي  ،تركزت على ا طقة العلوية من ا سم،
كالرأس والصدر ،ا أوقع عددا كب ا من الشهداء وا رحى يف صفوؼ ا تظا رين ا دني السلمي  ،وأيضا تعمد إصابتهم يف
م اطق ددة من أجساد م وأطرافهم إلحداث العا ات واإلعاقات يف أطرافهم ،حيث أدى االستخداـ ا فرط وا تعمد من قبل
قوات االحتالؿ إ إصابة ( )135مصااب يف أ اء ا سم أي ما نسبت ( )%1.8من إمجا ا رحى يف ا ستشفيات ،وإصابة
( )530مصااب يف الرأس والرقبة أي ما نسبت ( )%7من إمجا ا رحى يف ا ستشفيات ،وإصابة ( )903مصااب يف األطراؼ
العلوية أي ما نسبت ( )%12من إمجا ا رحى يف ا ستشفيات،وإصابة( )3851مصااب يف األطراؼ السفلية أي ما نسبت
( )%51من إمجا ا رحى يف ا ستشفيات ،وإصابة ( )311مصااب يف الصدر والظهر أي ما نسبت ( )%4.1من إمجا
ا رحى يف ا ستشفيات ،وإصابة ( )345مصااب يف البطن وا وض أي ما نسبت ( )%4.6من إمجا ا رحى يف ا ستشفيات،
وإصابة ( )1437مصااب إصاابت أخرى –است شاؽ غاز وغ مص ف -أي ما نسبت ( )%19.5من إمجا ا رحى يف
ا ستشفيات.
وشكلت اإلصاابت ال ا ة عن استخداـ الرصاص ا ي ( )3778جر ا،و ثلوف ( )%50.1من إمجا ا رحى يف
ا ستشفيات،أما عدد ا صاب ابلرصاص ا عدين ا غلف اب طاط فقد بلغ ( )427جر ا ،و ثلوف ( )%5.7من إمجا ا رحى
يف ا ستشفيات ،وقد بلغ عدد اإلصاابت من است شاؽ الغاز ( )1384إصابة ،و ثلوف ( )%18.3من إمجا ا رحى يف
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ا ستشفيات ،يف ح بلغت اإلصاابت األخرى –سقوط ،ضرابت متعددة ،شظااي وحرؽ )1595( -إصابة ،و ثلوف ()%26
من إمجا ا رحى يف ا ستشفيات.
وقد وصلت بعض اإلصاابت إ حد إحداث عا ة مستد ة أو إعاقة دائمة يف جسد ا صاب ،حيث بلغت موع
اإلعاقات ( ) 43إعاقة ،وقد توزعت اإلعاقات إ ب أطراؼ سفلية أو علوية أو ب يف أصابع اليد ،فقد بلغ عدد ب األطراؼ
السفلية ( )37حالة ب  ،أما ب األطراؼ العلوية فقد بلغت ( )1حالة ب  ،يف ح بلغ عدد الب يف أصابع اليد ( )5حالة ب .
إف تعمد إحداث ا عاانة الشديدة يعترب من ا خالفات ا سيمة التفاقية ج يف الرابعة لعاـ 1949ـ ،خاصة ا ادة
( )147ال اعتربت تعمد إحداث معاانة شديدة أو اإلضرار ا ط ابلسالمة البدنية أو الصحة من ا خالفات ا سيمة
لالتفاقية .وتعترب ا خالفات ا سيمة التفاقيات ج يف ،وفقا للمادة ( )5/85من الربوتوكوؿ اإلضايف األوؿ لعاـ 1977ـ من
جرائم ا رب .كما اعتربت ا ادة (/8أ )3/من ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية "تعمد إحداث معاانة شديدة أو إ اؽ
أذى خط اب سم أو الصحة" من جرائم ا رب.
ويعترب استخداـ األسلحة والق ابل وا عدات وا واد ووسائل القتاؿ ،ال تسبب اإلصاابت واآلالـ ال ال مربر ا أو
تكوف عشوائية بطبيعتها ،من جرائم ا رب.1
و وجب ا ادة (/1/7ؾ) من ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية ،فإف األفعاؿ الالإنسانية ال تتسبب يف معاانة
شديدة أو يف أذى خط يلحق اب سم أو الصحة العقلية أو البدنية ،تشكل جرائم ضد اإلنسانية م ارتكبت يف إطار واسع أو
م هجي ضد أية موعة من السكاف ا دني .
ا طلب الثالث :استهداف ا سعفني والصحفيني
لقد تعمدت قوات االحتالؿ اإلسرائيلي إطالؽ الرصاص ا ي والرصاص ا عدين ا غلف اب طاط وق ابل الغاز بشكل
مباشر ا الطواقم الطبية وا سعف والصحفي  ،كما قامت ابستهداؼ سيارات اإلسعاؼ الفلسطي ية ،رغم كوهنا مل شارة
الصليب األمحر الدولية،حيث شكلت االعتداءات على الطواقم الطبية ( )2شهيدا و( )226إصابة ،ما ب إطالؽ انر واست شاؽ
غاز ،فيما أدت ذ االعتداءات إ اتؼ جزئي يف عدد ( )39سيارة إسعاؼ،يف ح بلغ عدد الشهداء من الصحفي ()2
شهيدا ،أما عدد اإلصاابت من الصحفي فقد وصل إ ( )150إصابة.
فقد أطلقت قوات االحتالؿ ال ار على ا سعفة رزاف أشرؼ ال جار ،متطوعة يف اإلغاثة الطبية ،وذلك بتاريخ  01يونيو
 ، 2018حيث كانت تعمل يف ساحات العمل اإلنساين يف إسعاؼ وإغاثة جرحى مس ة العودة من اليوـ األوؿ ،وقد مت قتلها
رغم ارتدائها معطفها األبيض وبطاقتها الطبية ،والذي يدؿ على أهنا كانت تعمل يف جانب إسعاؼ ا رضى ،إال أف االحتالؿ
اإلسرائيلي غط الطرؼ عن ذلك حي ما قتلها.
 1ا ادة (/8ب )20/من ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية ،ا ادة ( )28من اتفاقية ال اي لعاـ  ،1907وا ادة ( )2/35من الربوتوكوؿ اإلضايف األوؿ لعاـ .1977
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وأكد مدير العالقات العامة يف مستشفى انصر الطيب يف خاف يونس ،أف الشهيد ايسر مر ى وصل ا ستشفى بعد
تعرض للرصاص يف م طقة البطن ،وكانت حالت أث اء وصول للمستشفى خط ة جدا ،فإصابت سببت اخ اقا يف الطحاؿ،
والقولوف ،وا الب ،والكبد ،فيما انتشرت شظااي الرصاص يف جسد  ،وأضاؼ أف األطباء أجروا ل عمليات فورية ،لكن األضرار
ال تسبب هبا العيار ال اري كب ة ،ما تسبب ابستشهاد بعد ساعات من إصابت  ،وأشار إ أف األسلحة ال يستخدمها جيش
االحتالؿ اإلسرائيلي ضد ا دني رمة دوليا ،خصوصا الرصاص ا تفجر داخل ا سد.
وقد ت عمد االحتالؿ اإلسرائيلي استهداؼ الصحفي أيضا ،فقد قامت ق اصة االحتالؿ اإلسرائيلي بتاريخ  06إبريل
 ، 2018إبصابة الصحفي ايسر عبد الرمحن مر ى بعيار انري يف البطن ،األمر الذي أدى إ استشهاد بعد ساعات قليلة من
إصابت  ،رغم ارتدائ س ة واقية مل إشارة الصحافة ا تعارؼ عليها دوليا ،وما يدلل على تعمد استهداف  ،و ما نشرت صحيفة
آرتس" العربية يف اليوـ التا الستشهاد  ،حيث جاء فيها" :إف استهداؼ مر ى جرى رغم علم ا يش -االحتالؿ -ا وجود
على ا دود مع غزة ،أبن صحايف و مل شارة الصحافة ،وجرى استهداف يف مسافة تزيد على  300م ا عن السياج إ الشرؽ
من غزة ،ع دما كاف يتابع ا س ات يف خاف يونس ،للجمعة الثانية على التوا " ،وما يدلل أيضا على تعمد استهداف  ،تصريح
وزير جيش االحتالؿ اإلسرائيلي أفيغدور ليربماف بعد االستهداؼ" :إف أي شخص يط طائرات بدوف طيار 1فوؽ ج ود ا يش
اإلسرائيلي يعرض نفس للخطر".
كما ومت إصابة الصحفي أمحد أبو حس راح خط ة برصاص االحتالؿ اإلسرائيلي ،أث اء قيام هام بتغطية أحداث
مس ة العودة الكربى بتاريخ  31مارس  ،2018غ أف إصابت كانت خط ة بعيار انري يف البطن ،ا أدت إ استشهاد
بتاريخ  25إبريل .2018
وتعد ذ األفعاؿ الفة للقانوف الدو اإلنساين ،فقد نصت ا ادة ( )20من اتفاقية ج يف الرابعة على أن " :يتمتع
ابالح اـ وا ماية األشخاص الذين يعملوف بصورة م تظمة ،وحصرا يف تشغيل ا ستشفيات ا دنية وإدارهتا ،ن فيهم ا وظفوف
ا خرطوف يف البحث عن ا دني ا رحى وا رضى وعن حاالت العجز والوالدة أو يف إخالئهم ونقلهم والع اية هبم" ،كذلك فقد
نصت ا ادة ( )1/12من بروتوكوؿ ج يف األوؿ ،على أن  " :ب يف كل وقت عدـ انتهاؾ الوحدات الطبية ومحايتها وأال تكوف
دفا ألي جوـ" ،كذلك نصت ا ادة ( )21من نفس الربوتوكوؿ ،على أن  " :ب أف تتمتع ا ركبات الطبية ابالح اـ وا ماية
ال تقرر ا االتفاقيات و ذا اللحق "الربوتوكوؿ" للوحدات الطبية ا تحركة".
كما اعتربت ا ادة (/8ب )24/من ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية لدولية "تعمد توجي جمات ضد ا باين،
وا واد والوحدات الطبية ،ووسائل ال قل ،واألفراد من مستعملي الشعارات ا ميزة ا بي ة يف اتفاقيات القانوف الدو " ،من قبيل
جرائم ا رب.

 1يف إشارة إ طائرات الصحافة ال يستخدمها الصحفيوف من أجل التصوير.
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كما م ح بروتوكوؿ ج يف األوؿ ا ماية للصحفي  ،حيث نص يف ا ادة ( ،)1،2/79على أن  .1" :يعد الصحفيوف الذين
يباشروف مهمات مه ية خطرة يف م اطق ا ازعات ا سلحة أشخاصا مدني ضمن م طوؽ الفقرة األو من ا ادة (.2 .)50
ب محايتهم هبذ الصفة قتضى أحكاـ االتفاقيات و ذا اللحق "الربوتوكوؿ" شريطة أال يقوموا أبي عمل يسيء إ وضعهم
كأشخاص مدني ."...
ا طلب الرابع :استهداف الفئات ا اصة اب ماية من األطفال وال ساء وكبار السن
لقد قامت قوات االحتالؿ اإلسرائيلي بتعمد استهداؼ ا دني  ،ا شمول اب ماية يف ا واثيق واالتفاقيات الدولية ،من
ال ساء واألطفاؿ وكبار السن وذوي االحتياجات ا اصة ،حيث بلغ عدد الشهداء من األطفاؿ ( )13طفال وب سبة ()%10.6
من إمجا الشهداء ،وبلغ عدد الشهداء من ال ساء ( )2سيدة أي ما نسبت ( )%1.6من إمجا الشهداء ،أما ا رحى ،فقد
شكلت إصابة ال ساء ما نسبت ( )%7.8من إمجا اإلصاابت ،حيث بلغت عدد ال ساء الاليت أصنب ( )1082سيدة ،فيما
بلغ عدد األطفاؿ ا صاب ( )2224مصااب أي ما نسبت ( )%16من إمجا ا رحى ،وقد بلغ عدد اإلصابة يف فئة كبار السن
( 60س ة فما فوؽ) ( )55إصابة أي ما نسبت ( )%0.7من إمجا ا رحى يف ا ستشفيات.
وقامت قوات االحتالؿ بتعمد استهداؼ وقتل القعيد فادي حسن أبو سلمي (الشه أببو صالح) 1من ذوي
االحتياجات ا اصة خالؿ أحداث مس ة العودة الكربى.
لقد م حت العديد من االتفاقيات وا واثيق الدولية ا ماية الدولية ا اصة ابألطفاؿ وال ساء وكبار السن ،فقد جاء يف
إعالف األمم ا تحدة بشأف محاية ال ساء واألطفاؿ يف حاالت الطوارئ وا ازعات ا سلحة عاـ  1974التأكيد على ضرورة توف
محاية خاص لل ساء واألطفاؿ من ب السكاف ا دني  ،وقد حظرت الفقرة األو م االعتداء على ا دني وقصفهم ابلق ابل،
األمر الذي يلحق آالما ال صى هبم ،وخاصة ابل ساء واألطفاؿ الذين م أقل أفراد اجملتمع م اعة ،وأداف اإلعالف ذ األعماؿ.
ولقد قررت ا ادة ( ) 41من الربوتوكوؿ اإلضايف األوؿ ،أن ال وز أف يكوف ال للهجوـ الشخص العاجز عن القتاؿ
أو الذي يع ؼ أبن كذلك ا يط ب من ظروؼ .2واعتربت ا ادة ( )58من الربوتوكوؿ اإلضايف األوؿ ،أف ا جوـ على شخص
ما مع العلم أن عاجز عن القتاؿ يشكل أحد االنتهاكات ا سيمة ذا ا لحق مع اعتبار ا إحدى جرائم ا رب.
ا بحث الثالث  :وسائل ا ماية الدولية للفلسطي يني ا تظاهرين خالل مسرية العودة الكربى

 1استشهد الشاب القعيد فادي أبو صالح بتاريخ  14مايو  ،2018يُذكر أف الشاب فادي أبو صالح تعرض لقصف من قبل طائرات االحتالؿ اإلسرائيلي بتاريخ  14مايو  ،2008أي قبل عشر
س وات من استشهاد  ،حيث فقد طرفي السفلي ابلكامل.
 2ويكوف الشخص عاجزا عن القتاؿ ،طبقا ل ص ا ادة ( ) 2 /41من الربوتوكوؿ اإلضايف األوؿ :إذا وقع يف قبضة ا صم ،أو أعلن بوضوح عن نيت يف االستسالـ ،أو فقد الوعي أو أصبح عاجزا على
و آخر بسبب جروح أو مرض ،وابلتا أصبح غ قادر على الدفاع عن نفس  ،ويتمتع ذا الشخص اب ماية بشرط أف ت ع –حاؿ تواجد يف أي حالة من ذ ا االت -عن أي عمل عدائي وأال
اوؿ الفرار.
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بدأ اال تماـ الدو إب اد اآلليات ا اصة اب ماية الدولية للمدني خالؿ ال زاعات ا سلحة على الصعيد الدو ،
ع دما أشرفت ا رب العا ية األو على هنايتها ،وبرز ذا اال تماـ يف ميثاؽ عصبة األمم ،مث يف ميثاؽ م ظمة األمم ا تحدة ،مث
ظهر جليا يف احملاكمات الدولية ال ت يف سبيل تعزيز حفظ السلم واألمن الدولي  ،وعدـ إفالت اجملرم من العقاب على
ارتكاهبم جرائم ددت اجملتمع البشري أبسر .
على ضوء ما بي ا من تد ور خط لوضع حقوؽ اإلنساف الفلسطي خالؿ مس ة العودة الكربى ،تظهر ا اجة ا لحة
واأل ية البالغة لتوف ا ماية الدولية للفلسطي ي يف األراضي الفلسطي ية احملتلة بشكل عاـ وللفلسطي ي خالؿ مس ة العودة
الكربى بشكل خاص.
ا طلب األول :ا ماية الدولية من خالل األمم ا تحدة
لقد جاء يف ديباجة ميثاؽ األمم ا تحدة ما يؤكد على أف اجملتمع الدو قد حاوؿ ب اء م ظومة متكاملة من أجل
ا فاظ على السلم واألمن الدولي  ،ومن أجل إنقاذ البشرية واإلنسانية من ا روب وويالهتا ،ويف سبيل ذلك قرر اجملتمع الدو
ضم قوا كي افظ على السلم واألمن الدولي  " :ن شعوب األمم ا تحدة  ...قد آلي ا على أنفس ا أف ن قذ األجياؿ ا قبلة من
ويالت ا رب ال يف جيل واحد جلبت على اإلنسانية مرت أحزاان يعجز ع ها الوصف  ...ويف سبيل ذ الغاية اعتزم ا أف
نضم قواان كي تفظ ابلسلم واألمن الدو ."...
يتصدر حفظ السلم واألمن الدولي مقدمة مقاصد األمم ا تحدة .1و ذ مهمة صعبة عهد هبا ميثاؽ األمم ا تحدة
بصفة أساسية إ لس األمن ،حيث م ح موعة من السلطات والصالحيات ال ت اوح ما ب اللجوء إ الوسائل السلمية
ال تضم ها الفصل السادس من ا يثاؽ وا اذ التداب القسرية ال نص عليها الفصل السابع .وألف لس األمن ال ك القياـ
بتبعات يف شأف إزالة التهديد للسلم وإعادة السلم إ نصاب ما مل لك من السلطات ما ك من استخداـ القوة ا ادية ع د
االقتضاء ،2ف قد ألزـ ا يثاؽ أعضاء األمم ا تحدة أبف يضعوا ت تصرؼ لس األمن يف سبيل ا سا ة يف حفظ السلمواألمن
الدو ما يلزـ من القوات ا سلحة وا ساعدات والتسهيالت الضرورية ا فيها حق ا رور قتضى اتفاؽ أو اتفاقيات خاصة تربمها
الدوؿ مع  ،3ورغم ذ لك فإف لس األمن مل يتوصل ح اآلف إ إبراـ االتفاقات ا اصة احملددة للقوات ا سلحة التابعة جمللس
األمن.
وابعتماد ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية ،أس د جمللس األمن دور فعاؿ يف مكافحة اإلفالت من العقاب
على جر ة اإلابدة ا ماعية ،وجرائم ا رب ،وا رائم ضد اإلنسانية والعدواف ،وي ص ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية

 1ا ادة ( )1/1من ميثاؽ األمم ا تحدة عاـ .1945
 2نضاؿ عودة ،ا ماية الدولية للفلسطي ي يف األراضي الفلسطي ية احملتلة ،ص.74
 3ا ادة ( )43من ميثاؽ األمم ا تحدة عاـ  ،1945ومن ا دير ذكر أبن مل يتم ت فيذ ذ ا ادة ح اآلف.
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على أن وز جمللس األمن ،و و يتصرؼ وجب الفصل السابع من ا يثاؽ ،أف يل إ نظر احملكمة ا ائية الدولية ا االت ال
يبدو فيها أف واحدة أو أكثر من ذ ا رائم ال ارتكبت.1
ويتميز لس األمن يف األمم ا تحدة عن ا معية العامة يف أف قرارات ملزمة ألعضاء األمم ا تحدة ،ويف أن و الذي
تص بتسوية ا ازعات وا اذ التداب القسرية.
إال أف ا يثاؽ قد أسبغ كذلك على ا معية العامة عبء صيانة السلم واألمن الدو فهوم الواسع .2بل إف ا مارسة
الدولية قد سارت يف ا ا توسيع صالحيات ا معية العامة يف ذا الصدد ،خاصة إذا ما فشل لس األمن يف القياـ ابلدور
ا وط ب  ،نظرا لعدـ توافر إمجاع األعضاء الدائم في  ،فقد أصدرت ا معية العامة لألمم ا تحدة قرار ا رقم ( )277الذي أطلق
علي قرار اال اد من أجل السالـ يف  ،1950/11/02والذي ي ص يف ا زء األوؿ م أبن يف ا الة ال يبدو فيها أف اؾ
هتديدا للسلم واألمن الدولي أو إخالال هبما أو عمال من أعماؿ العدواف ،ويعجز لس األمن عن أداء وظيفت يف ذا الشأف
ل ا معية العامة ل  ،وتبحث على الفور ا الة وتصدر قراراهتا ألعضاء األمم ا تحدة صوص الوسائل ا ش كة ال تتخذ
بشأهنا ومن بي ها القوة العسكرية ع د االقتضاء يف حال اإلخالؿ ابلسلم أو وقوع العدواف ،حيث أصبح إبمكاف ا معية العامة
ا اذ قرارات مشاهبة لقرارات لس األمن ،وفقا للفصل السابع من ا يثاؽ ،واستخداـ التداب القسرية ا ماعية ،وم ها القوة
ا سلحة.
ويف مؤ ر القمة العا ي لعاـ  ،2005كرر رؤساء الدوؿ وا كومات أتكيد التزامهم ابح اـ حقوؽ اإلنساف ،ا يف ذلك
مسؤولية كل دولة على حدة عن محاية السكاف من اإلابدة ا ماعية ،وجرائم ا رب وا رائم ضد اإلنسانية .وتستلزـ ذ ا سؤولية
م ع وقوع ذ ا رائم ،وكذلك ا ث على ارتكاهبا ،وأعلن رؤساء الدوؿ وا كومات أن " :ي بغي للمجتمع الدو أف يقوـ،
حسب االقتضاء؛ بتشجيع ومساعدة الدوؿ على االضطالع هبذ ا سؤولية ،ودعم األمم ا تحدة يف إنشاء قدرة على اإلنذار
ا بكر" .وأكدوا كذلك على ا اجة إ أف تواصل ا معية العامة ال ظر يف مفهوـ ا سؤولية عن محاية السكاف من اإلابدة
ا ماعية ،وجرائم ا رب وا رائم ضد اإلنسانية وما ي تب على ذ ا سؤولية ،مع مراعاة مبادئ ا يثاؽ والقانوف الدو العاـ.
وأكدوا من جديد التزام هم ساعدة الدوؿ على ب اء قدراهتا على محاية السكاف من اإلابدة ا ماعية ،وجرائم ا رب وا رائم ضد
اإلنسانية ،ومساعدة الدوؿ ال تشهد توترات قبل أف ت شب فيها األزمات وال زاعات.3
وخالؿ مس ة العودة الكربى ،تقدمت دولة الكويت ،وال ثل اجملموعة العربية يف لس األمن ،شروع قرار جمللس
األمن يطالب بتوف ا ماية الدولية للفلسطي ي ،ويدين ما يقوـ ب االحتالؿ من انتهاكات وجرائم ق الفلسطي ي ا تظا رين
خالؿ مس ة العودة الكربى ،ويدعو مشروع القرار إ محاية ا دني الفلسطي ي وتوقف جيش االحتالؿ اإلسرائيلي عن
 1ا ادة (/13ب) من ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية.
 2ا اداتف ( )2/11 ،12من ميثاؽ األمم ا تحدة عاـ .1945
إف للجمعية العامة اختصاص أصيل يف ال ظر يف كل األمور ا تعلقة ابلسلم وا بادئ العامة للتعاوف لرفع ا عاانة اإلنسانية ا يف ذلك محاية ا دني يف أوقات ال زاع ا سلح.
 3الفقراتف ( )139 ،138من قرار ا معية العامة لألمم ا تحدة (.)1/60
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"استخداـ أي قوة مفرطة وغ مت اسبة وعشوائية" ،غ أف ذ ا ساعي قد فشلت يف ا صوؿ على قرار بذلك ،فقد صوت
لس األمن بتاريخ  01يونيو  2018برفض مشروع القرار ،حيث أيدت  10دوؿ القرار وامت عت  4دوؿ عن التصويت ،يف
ح استخدمت الوالايت ا تحدة األمريكية "حق الفيتو ال قض" ضد  ،وقد أعقب القرار تعليقا دوب بوليفيا يف لس األمن،
حيث قاؿ " :لس األمن أصبح تال بوجود عضو دائم يصوت ابستمرار لصا إسرائيل".
ومل تكن ذ ا رة األو ال يتم ا طالبة فيها بتوف ا ماية الدولية للفلسطي ي  ،حيث حاوؿ الفلسطي ي وبعض الدوؿ العربية
واإلسالمية اب طالبة بتوف ا ماية الدولية للفلسطي ي :1
 .1بعد احتالؿ ما بقي من فلسط عاـ  ،1967نشطت القيادة الفلسطي ية على الصعيد الدو لتوف محاية دولية
للشعب الفلسطي من خطر االحتالؿ اإلسرائيلي ،وتقدمت دولة شقيقة بطلب إرساؿ بعثة ت إشراؼ األمم
ا تحدة ماية الشعب الفلسطي  ،لكن فشلت احملاوالت بسبب معارضة االحتالؿ اإلسرائيلي ،حيث اعترب
ا اطق الفلسطي ية ال احتلها على أثر حرب عاـ  1967ليست م اطق تلة ،بل م اطق مت ازع عليها وال سيادة
عليها ،وأبهنا استولت عليها يف حرب دفاعية.
 .2بعد احتالؿ األراضي العربية عاـ  ،1967صدر قرار لس األمن رقم ( )237يف  14يونيو  1967بتقدمي
ا ماية لسكاف األراضي العربية ا دني  ،لكن فشلت مهمة ت فيذ القرار بسبب إدخاؿ االحتالؿ اإلسرائيلي لليهود
العرب ضمن دائرة القرار.
 .3كذلك صدر عن ا معية العامة لألمم ا تحدة القرار رقم ( )2443لعاـ  1968الذي يطالب بتوف ا ماية
للشعب الفلسطي  ،لكن االحتالؿ اإلسرائيلي قاوـ ت فيذ القرار ،متذرعا اب جج سابقة الذكر.
 .4بعد ا ذ ة ال قاـ هبا أحد ا ستوط يف ا ليل عاـ  1994ضد ا صل الفلسطي ي  ،أصدر لس األمن
القرار ( )904لعاـ  ،1994والذي "أكد على ا اجة إ توف ا ماية واألمن للشعب الفلسطي " ،وذلك
إبرساؿ "قوات ا راقب الدولي ا ؤقت يف ا ليل ( ")TIPHوبرغم من أهنا ا رة الوحيدة ال وافق فيها
االحتالؿ على مثل ذ القوة ،لكن كانت ا وافقة للتهرب من احتماؿ إرساؿ قوة محاية دولية ت إشراؼ األمم
ا تحدة ،وقد مت االلتفاؼ على ما جاء يف قرار لس األمن بواسطة اتفاقية ا ليل ا وقعة يف القا رة يف  31مارس
.1994
 .5بعد صدور قرار لس األمن رقم ( )1322بتاريخ  7أكتوبر  ،2000والذي يدين االحتالؿ اإلسرائيلي
الستخدام ا فرط للقوة ،كما يطال ب كسلطة احتالؿ "أف يتقيد بدقة ابلتزامات القانونية و سؤوليات وجب اتفاقية
ج يف الرابعة ا تعلقة ماية ا دني وقت ا رب" ،تقدـ ا راقب الفلسطي لدى األمم ا تحدة بطلب إ لس
األمن يف  25أكتوبر  ،2000ببحث نشر قوة محاية دولية يف األراضي الفلسطي ية والقدس ،لكن بعد االتصاالت
وا شاورات وا اقشات والتعديالت ،رفض لس األمن القرار بتاريخ  19ديسمرب .2000

 1عبد ا كيم حالسة ،حوؿ ا ماية الدولية للفلسطي ي  ،لة مركز التخطيط الفلسطي  ،الس ة األو  ،العدد الثاين ،إبريل /يونيو .2001
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 .6وبتاريخ  15مارس  ،2001تقدمت الدوؿ العربية شروع قرار جمللس األمن حوؿ إمكانية إرساؿ قوة محاية دولية
للشعب الفلسطي  ،غ أف القرار قوبل ابلرفض بعد التصويت يف لس األمن بتاريخ  28مارس 2001؛ نظرا
الستخداـ الوالايت ا تحدة األمريكية "حق ال قض الفيتو" ضد .
 .7وقد ت مطالبات عديدة بتوف ا ماية للشعب الفلسطي خالؿ حرب  ،2009 ،2008وكذلك حرب
 ،2014وأيضا خالؿ مس ة العودة الكربى.
ورغم الفشل الذي القا طلب الكويت بتوف ا ماية الدولية للفلسطي ي  ،فإن إبمكاهنم التوج إ ا معية العامة
لألمم ا تحدة واستغالؿ قرار "اال اد من أجل السالـ" ،حيث أصبح إبمكاف ا معية العامة ا اذ قرارات مشاهبة لقرارات لس
األمن ،وفقا للفصل السابع من ا يثاؽ ،واستخداـ التداب القسرية ا ماعية ،وم ها القوة ا سلحة ،والعمل من خالؿ ذلك على
توف ا ماية الدولية للفلسطي ي  ،خاصة يف ظل ربة ذا القرار سابقا ،حي ما أعلن رئيس الوالايت ا تحدة األمريكية دوانلد
ترامب أبف القدس عاصمة إلسرائيل ،ويف ظل فشل لس األمن يف إدانة القرار ورفض  ،خاصة وقد استعملت الوالايت ا تحدة
األمريكية الفيتو ،مت اللجوء إ ا معية العامة لألمم ا تحدة واست ادا إ قرار "اال اد من أجل السلم" مت االستحصاؿ على قرار
يرفض إعالف الرئيس األمريكي ،ويعترب الفا لالتفاقيات الدولية والقانوف الدو  ،وابل فإن خالؿ قرار "اال اد من أجل السالـ"
كن اوز العقبات ال واجهت ا يف لس األمن ،كما إن ليس من حق الدوؿ ا مسة الدائمة العضوية يف لس األمن استعماؿ
"حق الفيتو ال قض" يف عمليات التصويت يف ا معية العامة ،خاصة وأف مجيع الوقائع والدالئل تش إ أف لس األمن لن يغ
موقف يف القريب العاجل من جرائم االحتالؿ اإلسرائيلي.
وقد قدمت ا زائر –نيابة عن اجملموعة العربية ،وتركيا –نيابة عن م ظمة التعاوف اإلسالمي ،ودولة فلسطي بصفتها
ا راقبة ،مشروع قرار ي ص على توف ا ماية للشعب الفلسطي  ،ويدين قوات االحتالؿ اإلسرائيلي عما يرتكب من جرائم ق
الفلسطي ي يف قطاع غزة ،أماـ ا معية العامة للتصويت علي بعد فشل لس األمن على ا اذ قرار اب وضوع بسبب الفيتو
األمريكي علي  ،ومل يكن تقدمي مشروع القرار ب اء على قرار اال اد من أجل السالـ وإ ا كاف استكماال للدورة االستث ائية الطارئة
العاشرة ،الب د ( ) 5من جدوؿ األعماؿ" ،األعماؿ اإلسرائيلية غ القانونية يف القدس الشرقية احملتلة وبقية األرض الفلسطي ية
احملتلة".
وبتاريخ  13يونيو  ،2018مت التصويت على مشروع القرار ،وقدحصل على موافقة ( )120دولة ،مقابل اع اض ()8
دوؿ ،وامت اع ( )45دولة عن التصويت ،حيث أدانت ا معية العامة لألمم ا تحدة استخداـ قوات االحتالؿ اإلسرائيلي للقوة
بشكل مفرط وغ مت اسب وعشوائي ضد ا دني الفلسطي ي يف األرض الفلسطي ية احملتلة ،وطالبت االحتالؿ اإلسرائيلي،
ابعتبار السلطة القائمة ابالحتالؿ ،أبف يتقيد تقيدا اتما اباللتزامات وا سؤوليات القانونية الواقعة على عاتق  ،وجب اتفاقية
ج يف الرابعة ،كذلك حثت على توف ا ساعدة اإلنسانية الفورية دوف عوائق للسكاف ا دني الفلسطي ي يف قطاع غزة.
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وقد أثبتت التجربة أف ا دؼ من إرساؿ القوات الدولية لألراضي الفلسطي ية والعربية احملتلة ال كانت مسرحا لعمليات
حربية ب الدوؿ العربية واالحتالؿ اإلسرائيلي ،ي حصر يف رد السعي إ هتدئة األوضاع يف ذ ا طقة عن طريق العمل على
ت فيذ قرار وقف إطالؽ ال ار أو قرار وقف عمليات القتاؿ أو اح اـ اتفاؽ ا دنة أو اإلقالؿ من حدة التوتر ،وليس من مسؤولياهتا
تعديل األوضاع القائمة يف م اطق التوتر أو تغي ا ،سواء من ال احية القانونية أو من ال احية السياسية ،وإ ا يتع عليها دائما أف
تكوف على ا ياد سياسيا وقانونيا يف عالقاهتا أبطراؼ ال زاع .وذلك بسبب أتث الدوؿ الغربية ال دعمت م ذ البداية قياـ "الدولة
الصهيونية" وأخذت على عاتقها مسؤولية استمرار ا يف الوجود وتفوقها على الدوؿ العربية؛ ألف ذلك يتوافق مع مصا ها يف
ا طقة.1
ا طلب الثاين :ا ماية الدولية من خالل احملاكم ا ائية الدولية
ا كانت ا رائم ا رتكبة يف نطاؽ القانوف الدو من ا رائم ا همة وا طرة ال تعدد اجملتمع البشري وتلحق كوارث
مفجعة ابإلنسانية ،وأف رمي ذ ا رائم من ال احية الواقعية ال قيمة ل إف مل يرافق ذلك وضع القواعد القانونية عاقبة األشخاص
الذين يرتكبوف ذ ا رائم؛ ذا كاف ال بد من وجود جهة قضائية تتو اكمة اجملرم  ،وفرض ا زاء قهم.2
الفرع األول :احملكمة ا ائية الدولية
لقد أثبتت احملاوالت الدولية السابقة إلنشاء اكم دولية مدى ا اجة إ نظاـ دائم للعدالة ا ائية الدولية؛ نظرا ا
تعرضت ل احملاكم السابقة من صعوابت وعراقيل وتعقيدات وانتقادات ،و و ما حدا ابجملتمع الدو إ تكثيف ا هود من أجل
التوصل إ إقرار ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية ،السيما الدور الذي اضطلعت ب األمم ا تحدة هبذا الشأف من خالؿ
ة القانوف الدو واللج ة التحض ية ال أنشأت ذا الغرض ،وقد تكللت جهود األمم ا تحدة ابل جاح ،إذ خضت ع ها قياـ
نظاـ روما األساسي للمحكمة ا ائية الدولية ،والذي اعتمد يف ا ؤ ر الدبلوماسي الذي عقد يف روما بتاريخ  17يوليو .1998
دخل ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية حيز ال فاذ يف  1يوليو  ،2002وبذلك وجدت ا يئة القضائية الدائمة
ال

ا السلطة مارسة اختصاصها على األشخاص إزاء أشد ا رائم خطورة و ي موضع ا تماـ اجملتمع الدو .3
جاء ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية ابلعديد من األحكاـ والضوابط ال من شأهنا ا يلولة دوف إفالت

ا تهم ابرتكاب جرائم دولية.

 1نضاؿ عودة ،ا ماية الدولية للفلسطي ي يف األراضي الفلسطي ية احملتلة ،مرجع سابق ،ص.78
 2سهيل حس الفتالوي ،موسوعة القانوف الدو ا ائي ،اجمللد الثالث ،القضاء الدو ا ائي ،دار الثقافة لل شر والتوزيع ،عماف ،األردف ،الطبعة األو  ،2011 ،ص.17
 3ا ادة ( )1من ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية.
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تضم ت ا ادة ( )5من ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية ،تعدادا للجرائم ال تدخل ضمن اختصاص احملكمة
ا ائية الدولية ،حيث يقتصر اختصاص احملكمة على ال ظر يف أشد ا رائم خطورة وموضع ا تماـ اجملتمع الدو أبسر  ،و ذ
ا رائم كما حددهتا ا ادة ا ذكورة ت حصر يف جر ة اإلابدة ا ماعية ،ا رائم ضد اإلنسانية ،جرائم ا رب وجر ة العدواف.
ابلرجوع إ ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية وموقف من جرائم االحتالؿ اإلسرائيلي ق الشعب الفلسطي ،
د أف مجيع تلك ا رائم ال يرتكبها االحتالؿ اإلسرائيلي ضد أب اء الشعب الفلسطي مجيعها قد مت ال ص عليها يف ا ادة ()5
من ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية ،وا واد ال تضم ت صورا ا كما ذكران سابقا.
لقد رفض االحتالؿ اإلسرائيلي يف البداية التوقيع على ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية ،وخاصة أف ال ظاـ
أدرج جر ة االستيطاف من ضمن جرائم ا رب ،و ذا ما يقلق االحتالؿ اإلسرائيلي ،حيث إف جر ة االستيطاف ومجيع جرائم ال
تشكل جرائم دولية ما زالت مستمرة يف األراضي الفلسطي ية ،وقد حاوؿ االحتالؿ اإلسرائيلي وبدعم ومساندة من الوالايت
ا تحدة األمريكية للحيلولة دوف إدراجها ولك ها فشلت يف ال هاية ،ووقع االحتالؿ اإلسرائيلي على ال ظاـ يف اليوـ األخ ا تاح
في للدوؿ ابلتوقيع بتاريخ  31ديسمرب  ، 2000وأرفقت مع التوقيع إعالان يتضمن رفض تفس نصوص ال ظاـ تفس ا سياسيا
ضد االحتالؿ اإلسرائيلي ومواط ي  ،ويكشف ذا اإلعالف عن نية االحتالؿ اإلسرائيلي ا ستقبلية بعدـ االلتزاـ ابل ظاـ األساسي
للمحكمة ا ائية الدولية ،خاصة يف ظل عدـ التصديق على ال ظاـ األساسي للمحكمة لغاية اآلف ،ابإلضافة إ ما تؤكد
ارسات االحتالؿ اإلسرائيلي وما يصدر ع من إعالانت أن لن يوافق على مثوؿ ج ود وضباط وقادت ورؤسائ ا تهم
ابرتكاب جرائم دولية أماـ القضاء ا ائي الدو .
غ أف الوقت ا ا يشهد تطورا وتغ ا جذراي يف الواقع الدو  ،إذ إف أداة القضاء ا ائي الدو قد ظهرت إ الوجود
بعد قياـ احملكمة ا ائية الدولية ودخوؿ نظامها األساسي حيز الت فيذ ،وي تظر من ذ احملكمة قيق طموحات وآماؿ الشعوب
يف الوقوؼ يف وج كل من تسوؿ ل نفس يف ارتكاب أي من ا رائم الدولية الداخلة يف اختصاصها وضماف مالحقت وعدـ
إفالت من ا زاء ا ائي.1
لقد آف ل ا اآلف ا ديث عن اكمة رمي االحتالؿ اإلسرائيلي أماـ احملكمة ا ائية الدولية ،خاصة بعدما أصبحت
دولة فلسط رمسيا بتاريخ  1أبريل  2015عضوا يف احملكمة ا ائية الدولية ،و و ما يعترب خطوة جديدة يف محلة دبلوماسية
وقضائية تتيح لدولة فلسط مالحقة رمي االحتالؿ اإلسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم دولية ق الشعب الفلسطي .

 1عبد القادر صابر جرادة ،القضاء ا ائي الدو  ،وا رب على غزة ،اجمللد الثاين ،احملكمة ا ائية الدولية ،مكتبة آفاؽ ،غزة ،فلسط  ،الطبعة الثانية ،2010 ،ص .817عمر مود ا خزومي ،القانوف
الدو اإلنساين يف ضوء احملكمة ا ائية الدولية ،دار الثقافة لل شر والتوزيع ،عماف ،األردف ،الطبعة األو  ،اإلصدار الثاين ،2009 ،ص.406
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أعطت ا ادة ( )1 /13من ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية ا ق يف رفع الدعوى أماـ احملكمة للدوؿ
األطراؼ فيها ،حيث نصت على أن " :للمحكمة أف ارس اختصاصها فيما يتعلق ر ة مشار إليها يف ا ادة ( )5وفقا ألحكاـ
ذا ال ظاـ األساسي يف األحواؿ التالية :أ .إذا أحالت دولة طرؼ إ ا دعي العاـ وفقا للمادة ( )14حالة يبدو فيها أف جر ة
أو أكثر من ذ ا رائم قد ارتكبت".
أجاز ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية للدوؿ األطراؼ إحالة حالة ما إ احملكمة وجب نص ا ادة ()14
ال

دد ارسة االختصاص وجب اإلحالة من قبل الدوؿ األطراؼ ،ابلوسائل التالية:

" . 1وز لدولة طرؼ أف يل إ ا دعي العاـ أية حالة يبدو فيها أف جر ة أو أكثر من ا رائم الداخلة يف اختصاص احملكمة قد
ارتكبت ،وأف تطلب إ ا دعي العاـ التحقيق يف ا الة بغرض البت فيما إذا كاف يتع توجي االهتاـ لشخص مع أو أكثر
ابرتكاب تلك ا رائم.
 .2دد ا الة قدر ا ستطاع ،الظروؼ ذات الصلة وتكوف مشفوعة ا و فيما مت اوؿ الدولة احمليلة مست دات مؤيدة".
لكل دولة طرؼ ا ق يف ريك الدعوى أماـ احملكمة ا ائية الدولية م تعلقت اب رائم ال تدخل يف اختصاص
احملكمة ،ابلطلب من ا دعي العاـ إجراء التحقيق الالزـ يف البت يف إمكانية توجي االهتاـ ابرتكاب إحدى ا رائم ال تدخل يف
اختصاص احملكمة لشخص أو أكثر ،بتحديد الظروؼ ذات الصلة وضوع االهتاـ مشفوعة بكافة ا ست دات ا ؤيدة.
ويف ذا السياؽ تستطيع دولة فلسط مالحقة و اكمة ا ود والقادة ا سئول اإلسرائيلي عن ا رائم ال يتعرض ا
الفلسطي ي خالؿ مس ة العودة الكربى عن طريق احملكمة ا ائية الدولية.
من ا دير ذكر أبف وزارة ا ارجية وا غ ب الفلسطي ية أفادت بتاريخ  22مايو  2018أبهنا أحالت ملفات جرائم
االحتالؿ اإلسرائيلي إ ا دعية العامة للمحكمة ا ائية الدولية "فاتو ب سودا" ،حيث أعل ت يف تصر ات صحفية ،استعداد
احملكمة ال اذ التداب الالزمة بشأف التطورات األخ ة يف غزة ،وقالت إف طاقم احملكمة يتابعوف عن كثب تطورات األوضاع يف
القطاع ،ويسجل أية جر ة تملة قد يشملها اختصاص احملكمة.
وابلرجوع إ الورقة ال أصدرهتا وزارة ا ارجية بشأف ذلك ،فإن ا د أف طلب اإلحالة قد ركز على جر ة االستيطاف،
أما ا رائم األخرى ال مت ذكر ا يف الطلب ،القتل العمد ،الفصل الع صري ،حصار غزة ،نقل الفلسطي ي قسرا ،التعذيب،
مصادرة األراضي وا متلكات ،دـ البيوت ومرافقها ،االعتقاؿ التعسفي ا ماعي وا دار ،فهي ملحقة ر ة االستيطاف ،لكن
ذا ال يع أن ا ال نستطيع االستفادة يف ال كيز على ا رائم األخرى ،خاصة وأف ا ادة (/14أ) من ال ظاـ األساسي للمحكمة
ا ائية الدولية دثت عن إحالة جر ة أو أكثر من ا رائم الداخلة يف اختصاص احملكمة ،ومن ا مكن أف يتم إدخاؿ جرائم
االحتالؿ اإلسرائيلي خالؿ مس ة العودة الكربى ضمن جر ة القتل العمد ،لكن ذا األمر يرجع إ ا علومات والواثئق والتقارير
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ا قدمة وا رفقة مع طلب اإلحالة ،وأيضا إ فريق التحقيق وموقف ا دعي العاـ ،ومن ا مكن االستفادة من تقرير لس حقوؽ
اإلنساف التابع لألمم ا تحدة يف ذا ا صوص ،لكن يبقى ذا األمر ليس قواي ،وإبمكاف دولة فلسط إحالة ملف مس ة العودة
الكربى بشكل مستقل مع تضمي الواثئق واألوراؽ ال تدعم وتقوي .
الفرع الثاين :االختصاص القضائي العا ي
القانوف اإلنساين يلقي واجبا عاما على مجيع الدوؿ حاكمة اجملرم الدولي أو تسليمهم طبقا بدأ االختصاص
العا ي ،وقد جاء ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية مؤكدا على مبدأ االختصاص العا ي ابل ص يف ديباجت على أن :
"وإذ تذكر أبف من واجب كل دولة أف ارس واليتها القضائية ا ائية على أولئك ا سئول عن ارتكاب جرائم دولية".
يقصد ابالختصاص ا ائي العا ي ذلك ال ظاـ القانوين الذي ح احملاكم ا ائية يف مجيع الدوؿ الوالية على مرتكيب
الفعل غ ا شروع دوليا ،وا تواجدين فوؽ أراضيها بغض ال ظر عن مكاف وقوع الفعل غ ا شروع وطبيعت  ،ومن مث يش

ذا

االختصاص العا ي إ حق كل دولة يف ارسة االختصاص ا ائي العا ي على األفراد صوص ا رائم الدولية دوف ال ظر إ
مبدأ اإلقليمية ،أي ح ولو مل ترتكب تلك ا رائم على إقليمها .1وبغض ال ظر كذلك عن ا سية ال ي تمي إليها ا تهم؛ فهذا
ا بدأ ال يقيم أية رابطة ب اإلقليم الذي وقعت علي ذ ا رائم وج سية ا تهم ابرتكاهبا.2
يعرب مبدأ االختصاص العا ي عن وحدة اجملتمع الدو يف مكافحة أشد ا رائم خطورة ال هتدد  ،وذلك ابلقبض
واحملاكمة على كل شخص متهم ابرتكاب جرائم معاقب عليها وجب قواني ها بتواجد يف إقليم أية دولة بغض ال ظر عن ج سيت
أو ا صلحة ال وقع عليها االعتداء أو ج سية ا عتدى علي أو مكاف ا ر ة.3
حيث نصت العديد من االتفاقيات على مبدأ االختصاص القضائي العا ي ،وشكلت اتفاقيات ج يف لعاـ 1949
خطوة مهمة على صعيد إقرار مبدأ االختصاص القضائي العا ي لتضييق الفراغ القانوين ال اجم عن غياب آليات القضاء الدو
الدائمة ،وكذلك الربوتوكوؿ اإلضايف األوؿ لعاـ  ،1977واتفاقية عدـ تقادـ جرائم ا رب لعاـ  ،1968ومبادئ القانوف الدو
العاـ لعاـ  ،1973واتفاقية م ا ضة التعذيب؛ إال أف مجيع االتفاقيات الدولية ال تشكل قواعد القانوف الدو اإلنساين مل ت ص
على عقوابت ددة رتكيب ا رائم الدولية ال

ظر ا ،ومل دد سلطة قضائية معي ة حملاكمة ا تهم ابرتكاهبا وإحالتهم إ

اكمها ا اصة أو تسليمهم لغرض احملاكمة يف دوؿ أخرى معي ة.

 1دمحم علي ادمة ،ا سئولية ا ائية الدولية لألفراد ،لة القانوف واالقتصاد ،العدد ( ،2004 ،)74ص.546
M. Morris, Atrocity and the Dilemma of Jurisdiction, The Yerodia Decision of the International Court of Justice, REDI,
Vol.58, 2002, P.9.
 3عبد الفتاح دمحم سراج ،القانوف الدو العاـ ،دار ال هضة العربية ،القا رة ،1969 ،ص.136

2
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فعلت العديد من الدوؿ ذلك ا بدأ وأقرت يف
شهد العامل تطورا كب ا على صعيد مبدأ االختصاص القضائي العا ي ،وقد ّ

قواني ها الوط ية ،وتعترب دوؿ أورواب رائدة يف ذلك اجملاؿ ابعتبار ا الراعية لالتفاقيات الدولية ا تعلقة قوؽ اإلنساف كالد ارؾ
وبلجيكا وإسبانيا ،غ أف بعض القضااي كشفت مدى التواطؤ األورويب مع االحتالؿ اإلسرائيلي واال ياز خلف ا وقف األمريكي
الداعم لالحتالؿ اإلسرائيلي.
ومن أمثلة التطبيق الدو

بدأ االختصاص القضائي العا ي وال

ص فلسط  ،قضية دوروف أ وج عاـ ،)1(2005

وقضية شاؤوؿ موفاز عاـ  22002أماـ القضاء الربيطاين ،و اكمة شاروف عاـ  32006أماـ القضاء البلجيكي ،وقضية كرمي
غيلوف 4أماـ القضاء الدا اركي ،وقضية موشي يعالوف عاـ  52006أماـ القضاء ال يوزيل دي ،وقضية ب يام بن إليعيزر وداف
حالوتس عاـ  62009أماـ القضاء اإلسباين ،وغ م.
فالقانوف الدو العاـ يقرر اختصاصا عا يا يعطي ا ق للدولة مالحقة و اكمة مرتكيب ا رائم الدولية دوف أي اعتبار
للج سية ال

ملوهنا أو ا كاف الذي ترتكب في ا ر ة ،أي ي عقد االختصاص القضائي ا ائي ألية دولة ترغب يف مالحقة

ا رائم الدولية ،وأفضل للعدالة أف يقدـ مرتكيب ا ر ة للمحاكمة أماـ دولة أخرى من أف يظل حرا طليقا غ مؤاخذ رائم .
على ضوء ما تقدـ ،فإن إبمكاف الفلسطي يوف التحرؾ على مستوى االختصاص القضائي العا ي حملاكمة قادة وج ود
االحتالؿ اإلسرائيلي عما يرتكبون من جرائم دولية وانتهاكات جسيمة للمواثيق واالتفاقيات الدولية ال تشكل القانوف الدو
اإلنساين خالؿ مس ة العودة الكربى.
الفرع األول :احملاكم ا ائية الدولية ا اصة

يقصد ابحملاكم ا ائية الدولية ا اصة أو ا ؤقتة ،تلك احملاكم ال تُ َّ
شكل لل ظر يف ا رائم الدولية ال تقع يف م طقة
معي ة ويف زمن مع  ،ويكوف أعضاؤ ا من عدة دوؿ.7
م ذ انتهاء ا رب العا ية األو والثانية أدت ا طالبات ابلعدالة إ إنشاء عدد من اف التحقيق الدولية ا اصة،1
وعدد من احملاكم ا ائية الدولية ا اصة ،2وكذلك عُقدت عدد من احملاكم الوط ية ا فوضة دوليا .3وقد مت تشكيل بعضا من ذ
 1لتورط يف عدد من ا خالفات ا سمية ال تعترب الفات ج ائية يف ا ملكة ا تحدة وجب قانوف اتفاقيات ج يف لعاـ  ،1957وال من أ ها :التدم التعسفي لػ ( )59م زال يف يم رفح بتاريخ
 ،2002/01/10ودور يف عملية اغتياؿ صالح شحادة عاـ .2002
 2وذلك حملاكمت وفقا للقانوف الربيطاين كمجرـ حرب ،حيث تقدمت ابلدعوى عدد من العائالت الفلسطي ية.
 3وذلك لتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم إاب دة مجاعية ،و سئوليت عن زرة صربا وشاتيال وعن تلك اجملازر ال ارتكبت ق الالجئ الفلسطي ي خالؿ اجتياح االحتالؿ اإلسرائيلي للب اف عاـ
.1982
 4وذلك لتأييد ارسة التعذيب ضد ا عتقل الفلسطي ي يف سجوف االحتالؿ اإلسرائيلية ،حيث مل تقبل أوراؽ اعتماد كسف يف الدا ارؾ.
 5وذلك لالشتبا يف ضلوع يف ارتكاب الفات جسيمة التفاقية ج يف الرابعة  1949ق الفلسطي ي .
 6وذلك لتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وإابدة شعب ،ولدور ا يف عملية اغتياؿ صالح شحادة لعاـ .2002
 7سهيل حس الفتالوي ،موسوعة القانوف الدو ا ائي ،اجمللد الثالث ،مرجع سابق ،ص.66
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ذ احملاكم ابتفاؽ ب الدوؿ ا تصرة اب رب وإبرادهتا ،مثل :كمة نورمربغ  1945و كمة طوكيو  ،1945وأيضا قد مت
تشكيل بعضها ب اء على قرارات صدرت من لس األمن التابع لألمم ا تحدة ،مثل :كمة يوغسالفيا السابقة  1993و كمة
رواندا .1994
و ت تلك احملاكمات واللجاف ت مسميات قانونية تلفة تبعا اللتزامات متباي ة ،وجاء العديد م ها ب تائج مغايرة ا
كاف م شودا م ها أصال .4وتلك السياسة تعكس ظهور ا سئولية والعدالة كقيم دولية مع ؼ هبا أو سياسات ضرورية لل ظاـ
الدو وإعادة السالـ.5
ال شك أن من غ ا مكن تشكيل لس األمن الدو حملاكم ج ائية خاصة حاكمة رمي االحتالؿ اإلسرائيلي؛
حيث إف الوالايت ا تحدة األمريكية ستجهض أي مشروع قرار اؿ إ

لس األمن هبذا الشأف ابستخداـ الفيتو ،ولعل ما يؤكد

ذلك و استخدامها للفيتو إلبطاؿ مشروع القرار الذي يطالب بتوف ا ماية الدولية للفلسطي ي ا تظا رين يف مس ة العودة
الكربى ،ومل تكن ذ ا رة األو ولن تكوف األخ ة.
لك ا نرى أن ال يش ط أف يتم تشكيل اكم خاصة عن طريق لس األمن فقط ،فقد شكلت الدوؿ ا تصرة يف
ا روب اكم نورمربغ وطوكيو ،فإن ا نرى أن إبمكاف جامعة الدوؿ العربية أو م ظمة ا ؤ ر اإلسالمي أبف تقوـ بتشكيل اكم

 1ومن تلك اللجاف:
ة ديد مسئوليات مبتدئي ا رب ،وت فيذ العقوابت لعاـ .1919
.1
ة األمم ا تحدة رائم ا رب لعاـ .1943
.2
ة الشرؽ األقصى لعاـ .1946
.3
ة ا رباء لعاـ  1992للتحقيق يف جرائم ا رب واالنتهاكات األخرى للقانوف الدو اإلنساين يف يوغسالفيا.
.4
ة ا رباء ا ستقلة لعاـ  1994للتحقيق يف االنتهاكات ا ط ة للقانوف اإلنساين الدو يف رواندا.
.5
 2ومن تلك احملاكم:
 .1احملكمة العسكرية الدولية حملاكمة كبار رمي ا رب على الساحة األوروبية (نورمربغ) لعاـ .1945
 .2احملكمة العسكرية الدولية حملاكمة كبار رمي ا رب يف الشرؽ األقصى (طوكيو) لعاـ .1946
 .3احملكمة ا ائية الدولية ليوغسالفيا لعاـ .1993
 .4احملكمة ا ائية الدولية لرواندا لعاـ .1994
 .5احملكمة ا ائية الدولية لس اليوف لعاـ .1996
 .6احملكمة ا ائية الدولية ا اصة بلب اف لعاـ .2005
 3وتلك احملاكم ي:
 .1احملاكمات ال أجرهتا احملكمة العليا األ انية ( )1923 -1921ب اء على الطلبات ا قدمة من الدوؿ ا تحالفة است ادا إ معا دة فرساي ( اكمات ليبزج).
 .2احملاكمات ال أجرا ا ا لفاء األربعة الكبار على الساحة األوروبية ( )1955 -1946وجب قانوف جلس الرقابة رقم (.)10
 .3احملاكمات العسكرية ال أجرهتا الدوؿ ا تحالفة يف الشرؽ األقصى ب اء على توجيهات ة الشرؽ األقصى (.)1951 -1946
 4مود شريف بسيوين ،احملكمة ا ائية الدولية ،نشأهتا ونظامها األساسي مع دراسة لتاريخ اف التحقيق الدولية للمحاكم ا ائية الدولية السابقة ،مطابع روز اليوسف ا ديدة ،القا رة ،الطبعة الثالثة،
 ،2002ص 5وما بعد ا.
 5عبد القادر صابر جرادة ،القضاء ا ائي الدو  ،وا رب على غزة ،اجمللد األوؿ ،ا ر ة الدولية ،مكتبة آفاؽ ،غزة ،الطبعة الثانية ،2010 ،ص.177
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خاصة حاكمة رمي االحتالؿ اإلسرائيلي ،والعمل ا ش ؾ ب الدوؿ يف سبيل قيق العدالة للفلسطي ي ا تظا رين خالؿ
مس ة العودة الكربى ومالحقتهم عن جرائمهم ال اق فو ا ق الشعب الفلسطي .
ا امتة :
لقد حاول ا يف ث ا ذا تسليط الضوء على أحد ا واضيع الفلسطي ية الرا ة ،أال و ي ا ماية الدولية للفلسطي ي
ا تظا رين خالؿ مس ة العودة الكربى ،وذلك من خالؿ التطرؽ إ ما ية مس ة العودة الكربى ،والتعريف بادئها ،وا ديث عن
الوضع القانوين لقطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي عاـ  ،2005وأيضا توضيح مفهوـ ا ماية الدولية يف القانوف الدو ،
كذلك رصد جرائم االحتالؿ اإلسرائيلي وانتهاكات ق الفلسطي ي ا تظا رين خالؿ مس ة العودة الكربى ،وأخ ا ت اول ا وسائل
ا ماية الدولية للفلسطي ي ا تظا رين خالؿ مس ة العودة الكربى ،ومن خالؿ ث ااي ذا البحث كن اإلشارة إ ا الحظات
وال تائج التالية:
 مس ة العودة الكربى مس ة سلمية وقانونية ،تبتعد عن أي أج دات وأ داؼ فصائلية ،فهي حراؾ وط شعيب،وشكل من أشكاؿ ا قاومة الشعبية السلمية ال ال يلقي ابال لالختالفات األيديولوجية والسياسية ،و ي مس ة
مستمرة هتدؼ إ فرض واقع جديد يدفع اب ا قيق عملي ق العودة ا قدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ويف
مقدمتها القرار رقم .194
 تعمد االحتالؿ اإلسرائيلي انتهاؾ قواعد القانوف الدو اإلنساين وخاصة اتفاقية ج يف الرابعة ا اصة مايةا دني  ،حيث استهدؼ االحتالؿ بشكل متعمد ا تظا رين ا دني الفلسطي ي السلمي  ،وكذلك تعمد
استهداؼ الفئات ا شمولة اب ماية يف القانوف الدو من األطفاؿ وال ساء وكبار السن والصحفي وا سعف
وذوي االحتياجات ا اصة ،وكذلك استهداؼ سيارات اإلسعاؼ ،وقد استخدـ القوة ا فرطة والعشوائية وأسلحة
فتاكة ق ا تظا رين ،وانتهك عدة مبادئ قانونية م ها :مبدأ الت اسب يف ا جوـ ،ومبدأ التمييز ب ا دني
وا قاتل  ،وانتهاؾ مبدأ اإلنسانية وغ ا من ا بادئ.
 خالفت قوات االحتالؿ اإلسرائيلي معظم القوان وا عا دات الدولية ،من ميثاؽ األمم ا تحدة ،إ اإلعالفالعا ي قوؽ اإلنساف والعهدين الدولي  ،إ اتفاقيات ج يف وبروتوكوالهتا ،القانوف الدو اإلنساين والقانوف
الدو قوؽ اإلنساف ،إ ال ظاـ األساسي للمحكمة ا ائية الدولية ،وغ ا من االتفاقيات وا عا دات الدولية.
 عجز الوسائل الدولية عن توف ا ماية الدولية للفلسطي ي ؛ وذلك انبع من يم ة الدوؿ الكربى ،وخاصةالوالايت ا تحدة األمريكية ،كذلك الطابع السياسي وا صا الدولية ال تسود وتسيطر على العالقات الدولية.

 مل يبق أماـ الفلسطي ي إال ا ماية الذاتية ،ع االعتماد على أنفسهم ،يف سبيل محاية أنفسهم و رير أرضهم مناالحتالؿ.
ا راجع:
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أوال :الكتب العربية
 .0إبرا يم دمحم شعباف ،االنتفاضة الفلسطي ية يف عامها األوؿ ،دراسة يف ضوء أحكاـ القانوف الدو العاـ ،القدس ،الطبعة
األو .1989 ،
 .8سهيل حس الفتالوي ،موسوعة القانوف الدو ا ائي ،اجمللد الثالث ،القضاء الدو ا ائي ،دار الثقافة لل شر والتوزيع،
عماف ،األردف ،الطبعة األو .2011 ،
 .3عبد الفتاح دمحم سراج ،القانوف الدو العاـ ،دار ال هضة العربية ،القا رة.1969 ،
 .4عبد القادر صابر جرادة ،القضاء ا ائي الدو  ،وا رب على غزة ،اجمللد الثاين ،احملكمة ا ائية الدولية ،مكتبة آفاؽ،
غزة ،فلسط  ،الطبعة الثانية.2010 ،
 .5عبد القادر صابر جرادة ،القضاء ا ائي الدو  ،وا رب على غزة ،اجمللد األوؿ ،ا ر ة الدولية ،مكتبة آفاؽ ،غزة ،الطبعة
الثانية.2010 ،
 .6عمر مود ا خزومي ،القانوف الدو اإلنساين يف ضوء احملكمة ا ائية الدولية ،دار الثقافة لل شر والتوزيع ،عماف ،األردف،
الطبعة األو  ،اإلصدار الثاين.2009 ،
 .7دمحم صايف يوسف ،ا ماية الدولية للمشردين قسراي داخل دو م ،دار ال هضة العربية ،القا رة ،دوف طبعة.2004 ،
 .8مود شريف بسيوين ،احملكمة ا ائية الدولية ،نشأهتا ونظامها األساسي مع دراسة لتاريخ اف التحقيق الدولية للمحاكم
ا ائية الدولية السابقة ،مطابع روز اليوسف ا ديدة ،القا رة ،الطبعة الثالثة.2002 ،
 .9مسعد عبد الرمحن زيداف قاسم ،تدخل األمم ا تحدة يف ال زاعات ا سلحة غ ذات الطابع الدو  ،دار ا امعة ا ديدة
لل شر ،اإلسك درية.2003 ،
 .01نبيل عبد الرمحن انصر الدين ،ضماانت حقوؽ اإلنساف ومحايتها وفقا للقانوف الدو  ،ا كتب ا امعي ا ديث،
اإلسك درية ،الطبعة األو .2006 ،
اثنيا :الرسائل العلمية
 .0يي الدين علي عشماوي ،حقوؽ ا دني ت االحتالؿ ا ريب ،مع دراسة خاصة ابنتهاكات إسرائيل قوؽ اإلنساف يف
األراضي العربية احملتلة ،رسالة دكتورا  ،كلية ا قوؽ ،جامعة ع مشس ،ال اشر عامل الكتب ،القا رة.1972 ،
اثلثا :الدورايت واجملالت العلمية والتقارير
 .0إبرا يم شعباف ،تقارير حوؿ :ا ركز القانوين اطق االستيطاف ا خالة يف األراضي الفلسطي ية ،سلسلة تقارير قانونية
( ،)63ا يئة الفلسطي ية ا ستقلة قوؽ اإلنساف ،راـ هللا.2006 ،
 .8أمحد هناد الغوؿ وآخروف ،تقرير حوؿ :بعد مرور عاـ على اإلخالء اإلسرائيلي لقطاع غزة ،اآلاثر القانونية لإلخالء -إدارة
األراضي ا خالة -ا اطق ا همشة ،سلسلة تقارير خاصة ( ،)45ا يئة الفلسطي ية ا ستقلة قوؽ اإلنساف ،راـ هللا ،أيلوؿ
.2006
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 .3األمم ا تحدة ،ا ستوط ات اإلسرائيلية يف غزة والضفة الغربية ( ا يف ذلك القدس) ،طبيعتها ،ا دؼ م ها ،نيويورؾ،
.1983
 .4ابسيل يوسف ،محاية حقوؽ اإلنساف ،ا ؤ ر الثامن عشر ال اد احملام العرب ،ا غرب ،دوف طبعة.1993 ،
 .5التقرير ا اص الصادر عن وزارة الصحة الفلسطي ية حوؿ االعتداءات اإلسرائيلية ق ا شارك يف مس ة العودة السلمية
من  30مارس  02 – 2018يونيو .2018
 .6تقرير م ظمة العفو الدولية" ،إسرائيل واألراضي احملتلة ،االستخداـ ا فرط للقوة ا ميتة" ،أكتوبر تشرين أوؿ 2000ـ ،رقم
الوثيقة (.)MDE 15/41/00
 .7عائشة أمحد ،تقرير حوؿ :االنتهاكات اإلسرائيلية قوؽ اإلنساف الفلسطي خالؿ عاـ  2006وأثر ا على أداء السلطة
الوط ية الفلسطي ية ،سلسلة تقارير خاصة ( ،)50ا يئة الفلسطي ية ا ستقلة قوؽ اإلنساف ،راـ هللا ،كانوف الثاين .2007
 .8عبد ا كيم حالسة ،حوؿ ا ماية الدولية للفلسطي ي  ،لة مركز التخطيط الفلسطي  ،الس ة األو  ،العدد الثاين ،إبريل/
يونيو .2001
 .9عبد هللا األشعل ،القانوف الدو وحقوؽ الشعب الفلسطي  ،لة ا ق ،ا اد احملام العرب ،القا رة ،الس ة  ،24العدد
.1993 ،3
 .01عالء عبد ا سن الع زي وسؤود ط العبيدي ،مفهوـ ا ماية قوؽ اإلنساف وا عوقات ال تواجهها ،لة احملقق ا لي
للعلوـ القانونية والسياسية ،كلية القانوف ،جامعة اببل ،العراؽ ،العدد  ،2الس ة السادسة.2014 ،
 .00دمحم اجملذوب ،من ا سؤوؿ عن ا ماية الدولية للشعب الفلسطي ؟ ،اجمللة العربية قوؽ اإلنساف ،ا عهد العريب قوؽ
اإلنساف ،تونس ،العدد  ،9يونيو .2002
 .08دمحم علي ادمة ،ا سئولية ا ائية الدولية لألفراد ،لة القانوف واالقتصاد ،العدد (.2004 ،)74
 .03نضاؿ عودة ،ا ماية الدولية للفلسطي ي يف األراضي الفلسطي ية احملتلة ،لة دراسات شرؽ أوسطية ،األردف ،اجمللد ،5
العدد .2001 ،14
رابعا :االتفاقيات وا عاهدات الدولية
.0
.8
.3
.4
.5
.6

اتفاقية ج يف األو لتحس حالة ا رحى وا رضى ابلقوات ا سلحة يف ا يداف ا ؤرخة يف  12آب /أغسطس .1949
اتفاقية ج يف الثالثة بشأف معاملة أسرى ا رب ا ؤرخة يف  12آب /أغسطس .1949
اتفاقية ج يف الثانية لتحس حالة جرحى ومرضى وغرقى القوات ا سلحة يف البحار ا ؤرخة يف  12آب /أغسطس
.1949
اتفاقية ج يف الرابعة بشأف محاية األشخاص ا دني يف وقت ا رب ا ؤرخة يف  12آب /أغسطس .1949
اتفاقية ال اي بشأف حقوؽ وواجبات الدوؿ احملايدة واألشخاص احملايدين يف حالة ا رب الربية لعاـ .1907
إعالف األمم ا تحدة بشأف محاية ال ساء واألطفاؿ يف حاالت الطوارئ وا ازعات ا سلحة عاـ .1974
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دور املقاربة اجلهدرية يف حتقيق املشاركة الشياسية

 توفيق بوسيت.د

دور ا قاربة ا درية يف قيق ا شاركة السياسية
The role of gender approach in achieving political participation
 توفيق بوسيت.د

 ـ قا ة ـ5945  ماي8 أستاذ اضر ب جامعة

Boustitoufik@yahoo.fr
:ا لخص

 عرب طرح مجلة من ا دارس ال كن إتباعها يف،اوؿ هذا ا قاؿ تقد مقاربة لتمك ا رأة وتفعيل دورها يف ا شاركة السياسية
 خصوصا وأف السنوات األخ ة شهدت وال فكراي من خالؿ ال كيز، وال تلف إبختالؼ إيديولوجياهتا السياسية،سبيل ذلك
 ومن مث ال كيز على،على دراسات ا رأة واألبنية الفلسفية والثقافية والسياسية ا كرسة لإلختالفات ا نسية ب الرجاؿ والنساء
. ا ؤنث) إبعتبارها مصدر التمييز ب ا نس لصاحل الذكور،ا قارابت ا ندرية يف تفكيك نظاـ ثنائية (ا ذكر
لذلك سنحاوؿ يف هذا ا قاؿ رصد ا قارابت ا ندرية وأفكارها ا ختلفة ال كن اإلعتماد عليها كمدخل للتمك السياسي
 وتف عيل دورها السياسي من خالؿ طرح حججها ا طالبة اب ساواة السياسية ب ا نس وعدـ إقتصار دور ا ندر يف،للمرأة
.اإلختالفات البيولوجية وفقا لألعراؼ اجملتمعية السائدة
اإلجتماعي

 النوع، ا ساواة السياسية،  التمييز ب ا نس، ا شاركة السياسية، ا قاربة ا ندرية:الكلمات ا فتاحية

Abstract:

This article tries to make an approach to empowering women and activating their role in
political participation, through introducing a number of schools that can be followed for this
purpose, which differ according to their political ideologies, especially that since the last
years have undergone an intellectual transformation by focusing on women's studies and
philosophical, cultural and political structures devoted to differences between men and
women, and focusing on gender approaches in dismantling a binary system (masculine,
feminine) as the source of gender discrimination in favor of males.
In this article, we will attempt to monitor gender approaches and various ideas that can be
relied upon as an input to the political empowerment of women, and to activate their political
role by presenting their arguments for political equality between the sexes, and not limiting
the role of gender in biological differences according to prevailing societal norms.
Keywords: gender approach, political participation, gender, gender discrimination, political
equality.
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مقدمة:
شهدت الدوؿ ا غاربية خالؿ عقد التسعينات من القرف ا اضي تب التعددية السياسية ال منحت الفرصة لربوز ا ركات النسوية
 ،وتفعيل نشاطها ا معوي وتنظيم عملها وفق قوان ودسات ا رايت الد قراطية ،و ػت رعايػة السػلطات ا ركزيػة يف هػذو الػدوؿ
ال فتحت اؿ اإلهتماـ بقضية مشاركة ا رأة يف ا ياة السياسية  ،وتوظيفها إلستكماؿ بناء ارهبا الد قراطية الناشئة  ،مستندة
يف ذلػػك علػػى نظػػم إنتخابيػػة جديػػدة أفرزهتػػا اإلصػػالحات السياسػػية هبػػدؼ الوصػػوؿ إ اآلليػػات التمثيليػػة األكثػػر حكامػػة و ثػػيال
وعدالة  ،وهو ما يعبد الطريق أماـ تطبيق إس اتيجيات النهوض اب رأة  ،وإ اح كينها السياسي فعليا على أرض الواقع.
فأهم مرتكزات أو أسس إقامة نظاـ د قراطي ،ا ساواة وإعطاء الفرصة للجميع دوف تفرقة ب ا نس  ،فضال عن توسيع خيارات
األفراد عن طريق توسيع القدرات البشرية ،وهو ما تكرس إبصدار مجلة من النصو القانونية ،وفسح اؿ ا ياة العامة للمرأة بغية
ضماف تكافؤ الفر ب ا نس يف ظل توفر اإلرادة السياسية ،للنهوض أبوضاع ا رأة يف تلف القطاعات وعلى مجيع
ا ستوايت.
اإلشكالية:

حظيت قضية ا ساواة ب ا نس (الرجل وا رأة) يف السنوات األخ ة إبهتماـ الفواعل الوطنية والدولية على حد سواء  ،يف ظل
بروز توجه عا ي لتمك ا رأة عرب طرح موعة من التقارير والقرارات الصادرة عن اللقاءات وا ؤ رات الدولية ال أكدت على
ضرورة مشاركة ا رأة يف التنمية الشاملة من خالؿ ا شاركة الفاعلة يف عملية صنع القرار  ،وهو ما دفع تلف الدوؿ إ اإل راط
بقوة يف هذا التوجه العا ي من خالؿ إصدار موعة من التداب واألطر القانونية وا ؤسسية هبدؼ ترقية دور ا رأة وتفعيله يف اؿ
ا شاركة السياسية .
ومن هنا كن طرح التساؤؿ الرئيسي التا :
فما مدى مسامهة ا قاربة ا درية يف فتح االت ا شاركة السياسية أمام ا رأة؟
ولإلجابة على هذو اإلشكالية قمنا بتقسيم الدراسة إ عدة نقاط ،كن إمجا ا فيما يلي:

أوال-اإلطار ا فا يمي للج در وا شاركة السياسية

اثنيا-نشأة وتطور ا ركة ا درية

اثلثا ـ ا درية :بني ا قارابت التقليدية وا ديثة
فرضيات الدراسة:

إستنادا إ هذو الورقة البحثية كن طرح موعة من الفرضيات ال كن إمجا ا فيما يلي:
-1إف قيق مستوايت عالية من ا شاركة السياسية مرتبط إبعتماد ا ندرية.
-2إف قيق التوازف النوعي يؤدي إ تعميق ا شاركة السياسية للمرأة
-3إف قيق ا ساواة والعدالة اإلجتماعية ب الرجل وا رأة كفيل بتحقيق مستوايت أرقى من ا شاركة السياسية.
أمهية الدراسة:

تنبع أ ية الدراسة يف طرح موع ا قارابت ا ندرية كمدخل لتنمية وتفعيل دور ا ندر (النوع اإلجتماعي) يف قيق ا شاركة
السياسية ،من خالؿ التأسيس ق ا رأة يف العمل السياسي جنبا إ جنب مع الرجل ،إستنادا إ التوازف النوعي أو كنتيجة
لتحقيق ا ساواة والعدالة اإلجتماعية بينهما...
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ا هج ا ستخدم:
-5ا هج الوصفي التحليلي:
مت إستخداـ الوصفي التحليلي لوصف و ديد ماهية ا قاربة ا ندرية ،ووصف و ليل تلف إ اهاهتا وإيديولوجياهتا السياسية،
وإبراز دورها يف تنمية وتفعيل دور ا رأة يف ا شاركة السياسية ،وجعله أكثر حكامة وفعالية.
-2ا هج التارخيي:
إ تبعنا هذا ا نهج لتتبع التطور ونشأة ا ركات ا ندرية ،حيث أنه ال كن فهم ا ندرية دوف التعمق يف دراسة التطور التار ي
وجات ا ركة ا ندرية من خالؿ رصد ا وجات الثالث يف ظل سعي ا رأة لنيل بعضا من ا قوؽ العامة ال يتمتع هبا الرجل.
-3م هج ليل ا ضمون:
مت توظيفه يف هذو الدراسة من خالؿ ليل تلف الكتب والتقارير ابلرجوع إ الكتاابت ال تدخل يف إطار ا ركة ا ندرية على
غرار ليل توى لة األحواؿ الشخصية التونسية لسنة  ،1956أو الفصل  50من الدستور ا زائري لسنة  ،1962أو
الدستور ا غريب لسنة ( 1963الفصل  ،8الفقرة  ،)2أو اإلعالف العا ي قوؽ اإلنساف عاـ  1948الذي طالب بضرورة
مشاركة ا واطن يف إدارة الشؤوف العامة لبلداهنم يف مادته رقم ....21
-4ا هج ا قارن:
اعتمدان يف هذو الدراسة ا نهج ا قارف من خالؿ اولة الوقوؼ على أوجه التشابه واالختالؼ ابلنسبة ختلف األفكار
السياسية ،ا تعلقة اب ندرية و اولة توظيفها ابلشكل الذي دـ مستوى ا شاركة السياسية للمرأة .
أوال ـ اإلطار ا فا يمي للج در وا شاركة السياسية
 5ـ مفهوم ا در:
يش مفهوم ا در إ  ":األدوار االجتماعية للنساء والرجاؿ وال

دد وفقا لثقافة تمع ما على أهنا األدوار وا سؤوليات

والسلوكيات والقيم ا ناسبة لكل من الرجل وا رأة يف هذا اجملتمع بعينه ،وهي تلف من تمع إ آخر ومن طبقة إجتماعية
وإقتصادية إ أخرى ،كما أهنا تتغ من مكاف إ آخر ،ومن زمن إ آخر داخل نفس اجملتمع".1
كما يتعلق مفهوـ ا ندر ابلفوارؽ اإلجتماعية وابلعالقات ب الرجل وا رأة ال تتغ من ثقافة إ أخرى ،ومن تمع إ آخر
ومن ف ة زمنية إ أخرى ،فا ندر كدور برز من خالؿ عملية التكيف اإلجتماعي ،فهو متحوؿ حيث تتو األنظمة ال بوية
والسياسية واالقتصادية ،والقوان والثقافة والعادات إضفاء الطابع ا ؤسسايت عليه ،فهو ال يقابل ا نس البيولوجي ،بل هو عبارة
عن بناء إجتماعي مكتسب واصفات ا نس ،ع تفاعل إجتماعي ب الرجل وا رأة.2
هذا ،ويوجد إختالؼ يف نقل كلمة جندر  Genderمن اللغة األـ – اإل ليزية -إ اللغة العربية ،حيث يستخدـ البعض
مصطلح النوع كمرادؼ ا ،واب قابل هناؾ من يستخدـ مصطلح النوع اإلجتماعي قياسا صطلح النوع البيولوجي (ذكر  /أنثى)

 1أمل مود ،ال وع االجتماعي والت مية ،دورة تدريبية خاصة ابلنوع االجتماعي ،مصر ،2005،
2مركز ا رأة العربية للتدريب والبحوث ،ال وع االجتماعي والسياسة يف ا زائر ،تونس ،أكتوبر ،2009

5
1
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عند ابقي الكائنات ،غ أف أغلب ا هتم هبذا ا فهوـ يقروف أبنه يع  ":ديد األدوار اإلجتماعية للجنس  ،وال يتم تقسيمها
حسب منظومة اجملتمع الثقافية واإلجتماعية والسياسية يف حقبة زمنية معينة".1
كما يواجه مفهوـ ا ندر يف العامل اإلسالمي عدة صعوابت ،حيث اوؿ ا هتموف بقضااي ا رأة استبداؿ مصطلح ا ندر ابلتأكيد
على مصطلح النوع اإلجتماعي ،الذين حاولوا تقسيمه إ قسم :
 5ـ ال وع البيولوجي:
وهو يع ا ع اللغوي وا وضوعي للذكورة واألنوثة ،حيث على ضوئه كن ييز الرجل عن ا رأة إرتكازا إ إختالؼ ا وا
البيولوجية لكل منهما.
 2ـ ال وع االجتماعي:

يكمن يف األدوار والوظائف االجتماعية ال ليس ا عالقة ابلنوع البيولوجي ،حيث ال ب التمييز يف إطارو ب الرجاؿ
والنساء ،فبإمكاف الرجل أف يقوـ ميع األدوار االجتماعية للمرأة ،واب قابل تستطيع ا رأة أف تقوـ ميع األدوار االجتماعية
للرجل دوف إستثناء.2
من جهة أخرى ،يعرؼ ا ندر على كونه ":موعة من األفكار ال تنتشر من خالؿ التصورات االجتماعية النمطية السائدة عن

النساء والرجاؿ عرب عمليات اجتماعية -اقتصادية معقدة ترتبط ابلطبقة والثقافة" ،3كما قدمت جوان سكوت Joan Scott

تعريفا للجندر ،حيث تعتربو كمفهوـ يضم جزأين متداخل ومرتبط  ،إذ يعد" :ع صرا تكوي يا للعالقات االجتماعية ،حيث

يرتكز على اإلختالفات ا دركة بني ا سني ،كما يعد طريقة أولية لإلشارة إ عالقات القوى".4

أما فيما ص مفهوـ ا ندر يف ا زائر ،فقد كاف للمرأة دور كب يف الكفاح من أجل التحرر الوط  ،لذلك فقد كرست
النصو القانونية ا ساواة ب ا نس منذ االستقالؿ ،حيث تضمن الفصل  50من دستور  1962حق التصويت وال شح
للمرأة مثلها مثل الرجل.5
أما ابلنسبة فهوـ ا ندر يف ا غرب ،فقد كاف من ا فروض أف تشارؾ ا رأة يف االنتخاابت كناخبة ومنتخبة ،فضال عن مشاركتها
يف السلطة ،ورغم أف ا رأة ا غربية فد كسبت حق ا شاركة يف االنتخاابت كناخبة ومنتخبة يف مساواة اتمة مع الرجل منذ سنة
( 1963الفصل  ،8الفقرة  ،)2إال أهنا مل تنتخب عمليا يف لس النواب إال يف سنة .61993
أما يف تونس ،فقد تبنت هذو األخ ة موقفا تقدميا يف ا نطقة العربية اإلسالمية فيما يتعلق قوؽ ا رأة وا ساواة ب ا نس ،
فقد مهد إصدار لة األحواؿ الشخصية لسنة  1956الطريق أماـ رير ا رأة يف البالد ،واستمرت السياسات التونسية يف هذا
اجملاؿ بفضل توفر اإلرادة السياسية للسلطة ،فضال عن ا هود ا بذولة من قبل ا ركات النسائية والنشطاء يف اؿ حقوؽ
اإلنساف.7
 2ـ مفهوم ا شاركة السياسية:

 1يوسف بن يزة ،التمكني السياسي للمرأة وأثر يف قيق الت مية اإلنسانية يف العا م العري  ،مذكرة ماجست يف العلوـ السياسية ،تنظيمات سياسية وإدارية ،جامعة ا اج ضر ،ابتنة 2009 ،ػ
،2010

68

2حسن بن دمحم علي شبالة ،ا در :مفهوم  ،أ داف  ،وموقف اإلسالم م  ،د .د .ف ،د.ب.ف ،د.س.ف،

6

3مركز القاهرة لدراسة حقوؽ اإلنساف ،من العمل احمللي ا التغيري العا ي ،دورات تدريبية للنساء ،مصر،2004 ،

90

4م فت حامت ،حنو دراسة ال وع يف العلوم السياسية ،ترمجة شهرت العامل ،مؤسسة ا رأة يف الوطن العريب ،منظمة ا رأة العربية ،مصر ،2005،
 5مركز ا رأة العربية للتدريب والبحوث ،ال وع االجتماعي والسياسة يف ا زائر ،مرجع سابق،

 74ػ 75

2

6مركز ا رأة العربية للتدريب و البحوث ،ال وع االجتماعي و السياسة يف ا غرب ،تونس ،أكتوبر ، 2009

2

7مركز ا رأة العربية للتدريب والبحوث ،ال وع االجتماعي والبحوث يف تونس ،تونس ،تونس ،أكتوبر ،2009

2
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تعترب مشاركة ا واطن يف إدارة الشؤوف العامة لبلداهنم إحدى الركائز األساسية قوؽ اإلنساف ال أكد عليها اإلعالف العا ي
قوؽ اإلنساف عاـ  ،1948حيث جاء يف ا ادة " :21لكل شخص حق ا شاركة يف إدارة الشؤوف العامة لبلدو ،إما مباشرة أو
بواسطة ثل تارهم رية ،... ،و ب أف تتجلى هذو اإلرادة من خالؿ انتخاابت نزيهة ري دوراي ابالق اع العاـ ،وعلى قدـ
ا ساواة ب الناخب وابلتصويت السري أو إبجراء متكافئ من حيث ضماف حرية التصويت.1
واب قابل يتم التأريخ لفكرة ا شاركة السياسية يف العصر ا ديث يف بريطانيا يف القرف الثالث عشر ا يالدي ،2حيث تش تلف
األدبيات إ أف أكثر أنشطة ا شاركة السياسية شعبية تكمن يف التصويت يف االنتخاابت العامة ،3فا شاركة السياسية عنصر مهم
مهم للحكم الد قراطي ،لذلك فقد أخدت حيزا كب ا من تفك وجهود الفالسفة منذ القد ابعتبارها اال للفكر والنشاط
السياسي ،حيث اعتربها بعضهم ثابة الوسيلة ا ثلى لثبات نظاـ ا كم واستقرارو.
ويف هذا اإلطار ،فقد ركز جون لوك يف تعريفه للمشاركة السياسية على ا رايت اإلنسانية ،كما انقش مفهوـ السلطة وا كم،

حيث يرى أف مجيع أشكا ا دودة وليست مطلقة ،فهي ال تكوف إال برضا احملكوم  ،كما أسس لوؾ فكرته على مبدأي ا رية
وا ساواة الذين يعرباف عن الوضع الطبيعي للبشر ويعترباف أسلوب طبيعي مارسة السلطة ،ويف هذا اجملاؿ ذهب جوف لوؾ
للمطالبة اب شاركة يف السلطة ،عرب التأكيد على حق كل فرد من اجملتمع يف محاية مصا ه وحقوقه ،عرب ابراـ العقد االجتماعي
الذي ينظم العالقة ب احملكوم والسلطة ا اكمة ،ويهدؼ ا احملافظة على هذو ا قوؽ الطبيعية لإلنساف.4
أما مونتسكيو فقد أمن أبف الناس ولدوا مجيعا أحرارا ومن مث فال وز أف مد الطبيعة البشرية أو تذؿ ،والواقع أنه يؤمن بادئ

الد قراطية  ،ويركز على التمثيل النيايب كنتيجة لعدـ إمكانية تطبيق الد قراطية ا باشرة يف اجملتمعات ا عقدة  ،ونالحظ يف هذا
اجملاؿ ثقة مونتسكيو الكب ة يف قدرات الشعب على حسن اختيار ثيليه من انحية  ،وثقته يف عدـ قدرته على ارسة السلطة من
انحية أخرى ،ويف هذا االطار فانه يؤكد على االمتيازات ال صلت عليها بعض الفئات ،ويدعوا ا احملافظة عليها  ،فا شاركة
حسبه يف ا كم تكوف من خالؿ إختيار النواب وا مثل من انحية  ،أو عرب التأكيد على النظاـ الطبقي الذي يز اجملتمع ارتكازا
على الثروة  ،ويف ظل وجود امتيازات لطبقة النبالء من انحية أخرى ،لذلك فهو يؤمن بدأ االنتخاابت العامة ال سد حسبه
يف ا شاركة السياسية.
أما جون جاك روسو فيذهب ا اعتبار ا شاركة السياسية ثابة ا رية ا سلمة ال أسس عليها نظرايته وأفكارو ،حيث يؤكد من

خالؿ كتابه العقد االجتماعي على ضرورة وأ ية دور الشعب يف ارسة السلطة ،اذ يع ؼ بدور ا واطن العادي يف هذا اجملاؿ،
ويهتم قوقه وحرايته الطبيعية ا ستمدة من الطبيعة البشرية ،كما يؤمن بوجود عقد يقدمه أعضاء اجملتمع لصاحل ا صلحة العامة،
األمر الذي معهم يف السياسة والسلطة على حد سواء.5
واب قابل يذهب مريون في ر ا تعريف ا شاركة السياسية على أهنا" :أي فعل تطوعي موفق أو فاشل ،م ظم أو غري م ظم،

مؤقت أو مستمر ،مشروع أو غري مشروع يهدف ا التأثري يف اختيار السياسات العامة ،أو اختيار القادة السياسيني يف أي
من مستوايت ا كم احمللية أو القومية".6

1مؤسسة ا لتقى ا د  ،مؤسسة فريدريتش انوماف  ،اإلصالح وجهة نظر فلسطي ية بني الواقع والطموح  ،راـ هللا ،

177

2لكواري علي خليفة وآخروف ،ا واط ة والدميقراطية يف الدول العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ب وت،2001 ،
3

 26ػ 27

مود ميعاري ،الثقافة السياسية يف فلسطني :دراسة ميدانية ،معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ،مؤسسة الناشر للدعاية واإلعالف ،راـ هللا،2003 ،

 4نعيمة نصيب ،ا شاركة السياسية للمرأة ا زائرية ،رسالة دكتوراو يف علم االجتماع ،كلية اآلداب ،قسم علم االجتماع ،جامعة ع مشس ،مصر،2002 ،
5نفس ا رجع،

59
11

 12ػ 13

 6إمساعيل علي سعد ،السيد عبد ا ليم الزايت ،يف اجملتمع والسياسة ،دار ا عرفة ا امعية ،اإلسكندرية،2003 ،

448

جملة العلوم الشياسية والقانوى-العدد 01أُغُشْطص-آب - 8102اجمللد – 18تصدر عو املركز الدميقراطي العربي أملانيا-برلني

41

دور املقاربة اجلهدرية يف حتقيق املشاركة الشياسية

د .توفيق بوسيت

كما يعرفها إمساعيل علي سعد على أهنا " :إنشغال ا واطن اب سائل السياسية داخل نطاق تمع سواء أكان ذا االنشغال
عن طريق التأييد أو الرفض أو ا قاومة أو التظا ر".1

اثنيا-نشأة وتطور ا ركة ا درية:

يعد ا ندر من أكثر ا ركات االجتماعية إاثرة للجدؿ يف القرف العشرين ،حيث يظهر أثرو يف كل جوانب ا ياة السياسية
واالجتماعية والثقافية ،حيث كاف مطلع العصر ا ديث مسرحا لنشاط ا ندر يف كل من إ ل ا وبعض الدوؿ األوروبية.
أ-موجات ا ركات ا درية:

قاـ الكونغرس األمريكي سنة  1920بتأسيس أوؿ هيئة فدرالية من نوعها ،وهو ا كتب األمريكي للنساء العامالت كنتيجة
للتطور الطبيعي كانة النساء العامالت ،حيث أسندت هبذا ا كتب عند أتسيسه مهمة مساعدة ا يئات الرمسية يف إعداد
السياسات لتشجيع النساء العامالت أبجر مكتسب ،و س ظروؼ العمل ومضاعفة كفاءهتن ،فضال عن زايدة فر ا صوؿ
على عمل مربح ابلنسبة ن.
- 5ا وجة األو يف دراسات ا در:

كانت الغاية من ا وجة األو نيل ا رأة بعضا من ا قوؽ العامة ال يتمتع هبا الرجل ،لذلك فقد دأبت على أتكيد ا ساواة ب
ا نس  ،واعتبار الفوارؽ النوعية للمرأة هامشية ،ال علها أقل مرتبة من الرجل وال وؿ دوف تلقيها العلم ،و ارسة ا هنة والنشاط
بفعالية يف ا ياة السياسية ،والتصرؼ يف أموا ا مثل الرجل.

لقد بدأت هذو ا رحلة بصدور كتاب ماري ولستونكروفت س ة  ،5792الذي دافع عن حقوؽ ا رأة ومثل إطارا إلرهاصات

الفكر ال بوي ،وعالمة على انبثاؽ أو موجات نضاؿ ا ندر ا ديث ،فقد وردت فيه إشارات ذات داللة على بدء الدعوة ا
مشاركة ا رأة يف ا ياة السياسية ،حيث أشارت ا ؤلفة ا أف ا رأة مستقبال قد تصبح طبيبة وصاحبة أعماؿ ارية أو قد تنخرط
يف السياسة ،كما قدمت مق حا مث ا يف وصو ا للحكم ،بدال من أف تكوف كومة على و تعسفي دوف السماح ا أبية
مشاركة مباشرة يف ا كم.
 2ـ ا وجة الثانية يف دراسات ا در:

بعد ا جوـ والرد العنيف الذي قوبلت به الكتاابت األو الداعية للمساواة يف إطار ا وجة األو  ،توقفت تلك ا هود قرابة
مخس سنة  ،مث عادت للظهور من جديد يف صورة هجمة مضادة ال تدعو فقط للمساواة يف ا قوؽ ب الرجل وا رأة  ،بل
تدعو ا مسألة أعمق وأعقد وهي رير ا رأة  ،كما شهدت هذو ا رحلة وعيا نسواي راديكاليا نشأ كنتيجة للتغ ات االجتماعية
والسياسية  ،حيث انقسمت يف الوالايت ا تحدة األمريكية ا تيارين  ،فظهرت يف هذا االطار تكوينات تمعية تتب هذا
ا طلب كا نظمة الوطنية للمرأة سنة  ، 1966واب قابل نشأت حركة ا قوؽ ا دنية وا ركة الطالبية وا ركة ا ناهضة رب فتناـ
يف الستينات القرف ا اضي .
أما يف بريطانيا فقد ظهرت مالمح ا وجة الثانية من خالؿ ظهور مجاعات ا ساواة يف ا قوؽ ولكنها مل ترتبط أبي منظمة
مهنية نسائية ،وإ ا ارتبطت بنضاؿ عماؿ الصناعة ونساء الطبقة العاملة.
وعلى الرغم من أف أوج ف ة للموجة الثانية ثلت يف صدور كتاب " كيت مليت " عن السياسات ا نسية إال أف هناؾ العديد

من األفكار ال أثرت على ا وجة الثانية من ا ندر ،2على غرار كتاب سيموف دي بوفور ا تعلق اب نس الثا  ،فضال عن كتاب
1

سامية ابدي ،ا رأة وا شاركة السياسية :التصويت ،العمل ا زي ،العمل ال ياي  ،رسالة ماجست يف علم اجتماع التنمية ،كلية العلوـ االنسائية والعلوـ االجتماعية ،قسم علم االجتماع ،جامعة

منتوري ،ا زائر،2005 ،
2يوسف بن يزة ،مرجع سابق،

 14ػ 15
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بي فريداف ا تعلق ابلغموض األنثوي ،ففي الكتاب قامت الكاتب اب قارنة ب مكانة ا رأة األمريكية واألوروبية ونظ هتا لدى
األعراؽ والثقافات ا قهورة.
 3ـ ا وجة الثالثة يف دراسات ا در:

تتميز هذو ا وجة عن سابقتها ابإل اف ابلتعدد واالبتعاد عن اإليديولوجية وكسر االحتكار ،فهي تلف عن ا وجة األو ال
حصلت فيها النساء على حق التصويت االنتخايب ،كما ال تشبه ا وجة الثانية ال عكست خربات الشر ة العليا من الطبقة
الوسطى للمرأة البيضاء يف دعوهتا لتمك ا رأة اقتصاداي وسياسيا.
وبدأت جذور هذو ا وجة يف منتصف الثمانينات من القرف العشرين ،حيث يل هذا التيار ا ا نس اآلخر و اوؿ وضع
موعة من األولوايت ال يكوف فيها للرجل دور مهم كزوج وأب ،يف ظل التأكيد على أف ا رأة والرجل تلفاف اما على الرغم
من ا صوؿ على ا قوؽ الكاملة لكل منهما.
ويؤسس ذو ا وجة كتاابف حديثاف ،أحد ا بعنواف " تعليم اآلخر " ؤلفته كاري بيشرت ،واألخر بعنواف "الرد على االنتقادات"

لصاحبه " بووليس" ،حيث طرحا من خال ما فكرة جديدة متعلقة فهوـ ا ندر ،ومتمثلة يف فكرة النمط ا نسي ابل كيز على

مراعاة النساء مراعاة خاصة.1

اثلثا ـ ا درية بني ا قارابت التقليدية وا ديثة:
شهد اتريخ ا رأة عصورا من الظالـ عانت فيها من االضطهاد وا رماف بش أنواعه ،وبعد نضاالت عديدة بدأ األمر يتغ
تدر يا على مجيع ا ستوايت ،إال يف اجملاؿ السياسي الذي أتخرت مشاركتها فيه بصورة فعلية إ غاية القرف التاسع عشر ،ح
بدأت تدخله بوت ة متفاوتة ،حسب طبيعة اجملتمعات ال تنتمي إليها ،ففي اجملتمعات الغربية بدأت أوضاعها (ا رأة) تتطور
سريعا ،حيث ظهرت حركات نسائية قوية أصبح للمرأة فيها دورا سياسيا ،وبرز فيها الفكر النسوي كمقاربة لدراسة ا ندر،
وانبثقت عليها عدة ا اهات ثلت يف:
 5ـ ال سوية الليربالية:

انقشت ا درسة النسوية الليربالية التفرقة ا ندرية الرمسية وغ الرمسية يف اؿ العمل وتوزيع ا وارد االقتصادية يف األسرة  ،فضال عن
تقسيم األدوار ب ا رأة والرجل من خالؿ وسائل التنشئة االجتماعية ،أومن خالؿ األسرة وا درسة واإلعالـ وا ؤسسة الدينية
والسياسية  ،أو عرب تعلم الذكور طا معينا من السلوؾ كالنظرة ا ادية للعامل  ،والتنافس ،و نب العاطفة  ،حيث ضع اإلانث
لتنشئة تلفة على غرار الطاعة  ،وا ضوع والتعب على ا شاعر  ،فالقيم وا عاي الثقافية يؤثراف بدرجة كب ة يف سلوؾ األفراد
ابلشكل الذي يستبعد ا رأة من عديد األنشطة.2
كما أرجعت النسوية الليب الية عدـ ا ساواة ا يكلية  -ع أهنا ليست انبعة من صفات شخصية أو خيارات األفراد ،-ا جزء
من ا يكل االجتماعي واحمللي والعا ي ،وبغية تصحيح هذا الوضع كاف البد من تب سياسات هيكلية هتدؼ ا قيق التوازف

ب ا نس  ،أي التوازن ال وعي Gender balanceعلى غرار إلزاـ ا امعات وا ؤسسات ا كومية واجملالس احمللية بنظاـ
ا د األد أو ا صة (الكوات) بغية ضماف حد أد من ثيل النساء يف هذو ا ؤسسات.3
كما ترجع إنفتاح اجملتمع إ قسم  :األوؿ ا ا ابلرجاؿ يتمتع فيه بكل ا زااي من حرية وتسلط ونشاط إجتماعي وسياسي،
والثا خا اب رأة يتم من خالله تنشئتها على التنازؿ والتبعية ا ستمرة.
1نفس ا رجع،

60- 59

2ابتساـ الكتيب وآخروف ،مرجع سابق،

35

3سامية خضر صاحل ،ا شاركة والدميقراطية :ا ا ات نظرية وم هجية حديثة تسا م يف فهم العا م من حول ا ،كلية ال بية ،مصر،2005 ،
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ومن أشهر رواد الفكر الليربا " مونتسكيو " الذي أعطى إهتماما كب ا أل ية ا ساواة السياسية ب الرجل وا رأة ورفض بشدة
تفوؽ الرجل على ا رأة استنادا عيار النوع ،وذلك يف مؤلفه رسائل فارسية ،أو يف كتابه روح القوان  ،وهو نفس ما جاء يف كتاب
"تقبل النساء قوؽ الدولة" ؤلفه كوندرسيه سنة .11790
كما خدمت الليربالية السياسية ا ندر ،من خالؿ توسيعها امش ا رايت ا تاحة يف أنشطة اجملتمع ا د  ،حيث أنه إبمكاف
تنظيمات اجملتمع ا د  ،كالتنظيمات النسوية االستفادة من أجواء االنفتاح السياسي يف تعزيز دورها ومكانتها يف السياسات
ا كومية.
كما يؤكد ستيوارت مل على ا ساواة ب ا نس من حيث ا قوؽ وقبوؿ ا رأة يف الوظائف العامة ،على الرغم من قيامها
أحياان دمة أصحاب القوة والسلطة -الرجاؿ ،-خاصة يف اجملتمعات احملافظة ،ال تشهد تنامي أتث اإلسالـ السياسي يف
ا نطقة ،أين مل تؤدي ا نافسة السياسية إ دعم موقف ا رأة وخدمة قضاايها ا ختلفة.
إف رواد هذو النظرية رغم رفعهم لشعار تكافأ الفر  ،فإهنم يعارضوف فكرة أف تكوف ا رأة كاملة ا واطنة ،حيث يرى " توماس

جيفرسن " أبن دخول ا رأة يف ال السياسة وشؤون الدولة سوف يؤدي إ االحنطاط ا لقي وابلتا إ إنتشار الفوضى،

وعلي فا درسة الليربالية  م هتمل شؤون ا رأة فقط ،بل أحطت من قيمتها اإلنسانية ،ابعتبار ا كائن غري صاحل ألن ي اقش

أمور الدولة والسياسة.2

 2ـ ال سوية ا اركسية:

يركز أنصار النسوية ا اركسية على غرار " مشيل ابريت " على تقسيم العمل استنادا ا النوع ،كما يرى أبف هذا النظاـ ينتج ايزا

نوعيا ا جانب التمييز الطبقي ،فيصبح االقتصاد والعائلة مؤسست اجتماعيت متوازيت  ،كلتا ا تعمل على اخضاع النساء
واستغال ن ،كأيد عاملة رخيصة أو كعامالت بدوف أجر يف ا نزؿ.3
كما اتسمت ا ركات النسوية ا اركسية يف العامل اب طالبة اب قوؽ ا تساوية للجنس وزايدة مشاركة ا رأة يف األنشطة
اإلنتاجية ا ختلفة ا فيها ا قوؽ السياسية ،ورفضت اب قابل حصر دور ا رأة يف االختالفات البيولوجية ،وهو ما أشار إليه
ماركس صو استغالؿ ا رأة مقابل تسلط الرجل األقوى ،وهو ما ينتج معاملة غ عادية للمرأة من قبل اجملتمع ،فيقتصر
نشاطها ابلتا على اإل اب والرضاعة ا عل ا رأة رومة من الثروة والقوة.
وانطالقا من الرؤية ا اركسية اوؿ التيار النسائي إعادة الصفوؼ النسائية من خالؿ:

-5تشجيع ا رأة على النضاؿ من أجل االستقالؿ االقتصادي
-2رفض التبعية واالستغالؿ

-3ضرورة االندماج يف اجملتمع كعضو نشط ورفضها كل أشكاؿ االضطهاد
-4ال كيز على الصراع الطبقي الذي يعكس مصاحل الطبقة الربجوازية

-5ترديد مقوالت تعرب عن الفكر النسوي ا اركسي مثل رفض السيطرة ،وإعادة النظر يف هود ا رأة داخل األسرة ،أو إعادة تقييم
دور ا رأة يف تنمية اجملتمع.4

1ابتساـ الكتيب وآخروف ،مرجع سابق35 ،
 89ػ 90
2سامية خضر صاحل  ،مرجع سابق ،
 110ػ111
3نعيمة نصيب  ،مرجع سابق ،
4ابتساـ الكتيب وآخروف ،مرجع سابق36 ،
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ولكن النظرية ا اركسية يف مناقشاهتا مل تو أية أ ية لعامل ا نس واهتمت اب ماعة ككل ،ويف هذا االطار يدعو M.
 Turgeonساواة ا رأة مع الرجل ،لذلك فقد اهتم ا اركسيوف ابلصراع الطبقي بشكل عاـ و ثوا يف سبل قيق العدالة
االجتماعية وا ساواة ب أفراد الشعب ،ومع ذلك فإهنم مل يفردوا عمال خاصا اب رأة ،غ أهنم ثوا يف عدـ تكافؤ عالقة ا رأة
والرجل وأيضا نددوا أبوجه القمع الذي تتعرض له. 1
 3ـ ال سوية الراديكالية:

تقر أبف غياب ا ساواة ا ندرية ترجع أساسا ا القيم الذكورية ا سيطرة على الثقافة الغربية  ،ولذلك فاف مسألة التوازف النوعي
غ دية من وجهة نظرها  ،لذلك فقد طور مفهوـ إيديولوجية ا ندر خالؿ الثمانينات حيث يقوـ على أساس أف غياب
ا ساواة ب الرجل وا رأة له جذورو يف الدين والعلم والنظم القانونية  ،وأف سائر مؤسسات اجملتمع كاإلعالـ وا ناهج التعليمية ث
على التمادي يف هيمنة الرجل وغياب ا ساواة النوعية  ،ويف هذا الصدد تذهب " كاثرين ماكي ني " للقوؿ  " :أبن ذل ليس

تلقائيا بل و متعمد والدليل على ذل أن القانون وال ظام القضائي برمت يسمحان ابلع ف واإلخضاع واالستغالل ا سي
للمرأة من قبل الرجل حبد أدىن من الردع". 2

كما يعترب اال او الراديكا األكثر تشددا وهو الذي يرى أف ضعف ا رأة وخضوعها يرجع ا بعدين أساسي :

-5التبعية ال نتجت عن السلطة األبوية ووجود أسرة تقوـ فيها الزوجة بدور التابع من خالؿ تقسيم العمل و ملها لإل اب.

-2يركز البعد الثا -وهو أكثر انتشارا وتقبال على العنصر الثقايف – على عدـ اعتبار التكوين البيولوجي للمرأة ضعف أو عيب،
وإ ا اعتبارها ثابة إشكالية تنبع من السلطة األبوية والثقافة الذكورية ال تربط القصور والتدين بكل ما هو أنثوي.

هذا ،وقد اهتمت ا راكز الدراسية " ب ظرية ال وع " من خالؿ البحث عن صيغة عادلة ألدوار ا رأة بعيدا عن التقسيم الذي
اصطنعه اجملتمع عن طريق ال كيز على االختالفات البيولوجية ال تضع ا رأة يف وضع الالمساواة  ،وكرمز لتضماف النساء ظهر
مصطلح األخوة تعب ا عن الشعور بقيمة عامة تش ؾ فيها النساء الاليت يشعرف أب ية حقوقهن ،حيث اوؿ اال اهات النسوية
اليوـ طي االختالفات البيولوجية عرب ال كيز على االختالفات الثقافية القائمة على أساس التنشئة ،كما ترتكز تلك اال اهات
النسائية حاليا على عدـ حصر عالقة الذكور ابإلانث يف إطار مفهوـ ا نس  Sexو ديدها بدال من ذلك يف مفهوـ النوع
 Genderا كن ا رأة من ا شاركة مع الرجل يف اجملاؿ االقتصادي والسياسي.
كما تش ؾ النسوية ا اركسية مع النسوية الراديكالية يف اعتبار األبوية مفهوما أساسيا استنادا ا منظورين تلف :
اف ا لراديكاليات األبوية هي ا فهوـ احملوري الذي من خالله يتم إخضاع ا رأة عن طريق السيطرة على ا وية ا نسية للنساء،
وحصرها يف عملية اإل اب عرب العديد من القوان والتشريعات الذكورية.
أما النسوية ا اركسية ف ى أبف سيطرة الرجل (الزوج واألب) على ا رأة من خالؿ األسرة يوازيه استغالؿ الرجل للمرأة يف
االقتصاد الرأمسا الذكوري.
 4ـ نسوية ما بعد ا داثة:

يرتبط هذا اال او نهج ما بعد ا داثة من خالؿ تفكيك عملية إنتاج الثقافات لرموز اجتماعية مكونة من صور وقيم ومفاهيم
هبدؼ توضيح كيفية صياغة ا ندر وا سد كمفهوم تلف  ،ومن مث توضيح كيفية إعادة صياغتهما ،ومن أشهر ا نظرات ذا

اال او " جوديت بتلر " ال "تعترب أبن األفراد ع دما يقومون ابلتصرف حسب التوقعات اليت يفرضها ا در ،فهم بذل

1سامية خضر صاحل ،مرجع سابق،
2ابتساـ الكتيب وآخروف ،مرجع سابق،
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يكونون قد ا ذوا قرارا واعيا مبمارسة ا در ،ومبمارسة األفراد للج در يف حياهتم اليومية فهم يدعمون كمؤسسة
اجتماعية".1

من جهة أخرى ،تعترب ا وجة النسوية األو إحدى ليات ا داثة التنويرية ثلها العقالنية ال سدت يف الذكورية ،فعملت على
طمس خصوصيات ا رأة واالق اب هبا من هذا النموذج الذكوري لكي تناؿ بعض حقوؽ اإلنساف -الرجل.
أما ا وجة الثانية  ،أي النسوية ا ديدة نسوية ما بعد ا داثة فهي تتناقض مع ا وجة األو يف أتكيدها على اختالؼ النساء

مقارنة ابلرجاؿ  ،ومن مث ا طالبة ابلعمل على اكتشاؼ مواطن االختالؼ  ،وما يز األنثى وا ربات ا اصة اب رأة ال طاؿ
حجبها وطمسها ابلشكل الذي أدى ا خلل أصاب ا ضارة  ،فضال عن ذلك فاف نسوية ما بعد ا داثة ترفض أية نظرايت
كربى تنتهي بػ  Ismا فيها  Feminismنفسها  ،حيث احتضنت النساء فتكونت منهن وأصغت إليهن  ،وهي وفق
هذا ا عيار ثل وعيا جديدا ال يصوغ الذات على ط الرجل الربجوازي األبيض ،بل أهنا ثل ا ركة األو من نوعها ال تتحدث
عن كذب الرجل الغريب وغطرسته  ،وهو ما يفسر طبيعة عالقتها الوثيقة اب ركات النسوية ا عادية للعنصرية.
وعلى الرغم االنتقادات ا وجهة لنسوية ما بعد ا داثة ،من كوهنا افظة وذات ا او سليب على ا ركة النسوية د الكث من
مفكرات هذو ا درسة ال يستبعدف أي خطورة كن أف تسببها هذو األخ ة على السياسة النسوية.2
 5ـ ال سوية البيئية : Ecofeminism

تعد جزءا من اال او الراديكا داخل نظرية التنمية ا ستدامة ،وال تركز على قضااي البيئة ،حيث زج ما ب قضااي البيئة
وقضااي ا رأة ،وتقوـ على فرضية مفادها أف ا رأة والطبيعة كلتا ا مفهوماف يندرجاف ضمن الرأمسالية الذكورية.
وتقر هذو النظرية استغالؿ اجملتمع الذكوري للطبيعة من خالؿ السياسات الرأمسالية ا ادية ،وما ينجم عنه من أثر سليب على ا رأة،
وخاصة يف اجملتمعات الريفية والبدائية ،حيث تتعامل فيها ا رأة بشكل مباشر مع الطبيعة ،ومن أهم رواد هذو النظرية ا فكرة
 ، Vandama Shivaال تتحدث يف كتاهبا":البقاء على قيد ا ياة :ا رأة والبيئة والتنمية " عن شقاء النساء يف ا ند كنتيجة
لسياسات التحديث ،وما لفه من مشكالت تواجه النساء كأاثر ريف أراضي الغاابت ،وترحيل النساء من قراهن نتيجة
ا شروعات الرأمسالية.3
 6ـ نسوية ا در Gender feminism

تقوـ على اف اض أف ا نس وا وية ا نسية وا ندر يتبلوروف يف إطار األعراؼ اجملتمعية والتشابك فيما بينها ،فوجود
التصنيفات االجتماعية األخرى كالطبقة والعرؽ واالثنية ينتج هوايت اجتماعية عديدة ،هذو األخ ة تقوـ بتحديد وضع األفراد يف
ا نظومة االجتماعية ارتكازا على النوع يف حد ذاته ،ع أف النساء والرجاؿ يشغلوف وظائف تلفة ،فالنساء غالبا ما يتقاض
أجورا أقل ،وال لكن نفس النفوذ السياسي ،كما أهنن أقل وزان من الناحية الثقافية.
 7ـ نسوية االختالف Difference feminism

تقوـ على أف مفهوـ ا رأة هو هوية اثبتة تش ؾ فيها كل النساء  ،وأف هذو ا وية تنشأ نتيجة لقدرة ا رأة احملتملة على اإل اب ،
وال من شأهنا أف تعزز عاطفتها وإمكانيتها على العطاء وتربطها بباقي النساء  ،ويف نفس الوقت علها أكثر عرضة للعنف
واالستغالؿ من قبل الرجل الذي يسمح له اجملتمع أف يتصرؼ بعدوانية  ،حيث تعزز القيم الذكورية السائدة قدرته احملتملة على

1نفس ا رجع35 ،
2سامية خضر صاحل ،مرجع سابق،
3ابتساـ الكتيب وآخروف ،مرجع سابق،
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ا يمنة ال كث ا ما تتخذ طابعا عنيفا  ،و تلف نسوية االختالؼ مع النسوايت األخرى يف كوهنا ترى أف ا ندر ال كن إنكار
دورو يف قيق تغي ات فيما ص القضااي ا رتبطة اب رأة كخروجهن ا العمل  ،ومشاركتهن يف ا ياة السياسية.
 8ـ نسوية الوجود:

يرتبط هذا اال او بصفة شبه كلية أبفكار سيمون دي بوفوارالسيما تلك الواردة يف كتاهبا ا نس الثا  ،حيث ترى" :أبن

الرجل م ذ القدمي مسى نفس ابلذات ،وا رأة ابآلخر ،ومن مث إذا كان يف اآلخر هتديد للذات فا رأة هتديد للرجل ،وإذا أراد
الرجل أن يظل حرا جيب علي إخضاع ا رأة ل  ،و ذا اليعين ابلتأكيد أن ا رأة ي اآلخر الذي يعيش االضطهاد.1

وابلتا فهي إشارة ا ا ماعات األخرى ال يشبه وضعها وضع النساء ،وال هي أبمس ا اجة للتمك  ،مثل السود الذين
تعرفوا على االضطهاد قبل األغنياء وقبل البيض ،والفقراء الذين تعرفوا على االضطهاد قبل األغنياء.
وينتقد اال او السلوكي عدـ قدرة اال اهات النظرية والفلسفية سواء منها البيولوجية أو السيكولوجية أو ا اركسية على تفس
اذا ا رأة هي األخر وليس الرجل ؟ ،رغم أ ية التحليالت ال قدموها حوؿ اضطهاد ا رأة.2

-9ال سوية يف العا م العري:

ال تلف وضع ا ركات النسوية يف العامل العريب عن تلك ال ظهرت يف بلداف العامل الثالث بصفة عامة ،ورغم أف التاريخ

النسائي العريب تد ،فاف كلمة  Feminismمل يكن ا وجود يف اللغة العربية ،فا صطلح ا ستخدـ هو " رير ا رأة" ،
وهذا اال او النسائي له خصوصيته العربية حيث تلف عن نظ و الغريب .3

وقد ظهر مصطلح حركات رير ا رأة ضمنيا يف العامل العريب سنة 1909ـ عندما أصدرت الكاتبة ا صرية مل ح في انصف
س وضع ا رأة

ت اسم مستعار (ابحثة البادية) موعة مقاالت وخطب يف كتاب بعنواف " نسائيات " دعت فيه ا
ا عيشي وإاتحة فر تعليم جديدة ،وكذا اس داد ا قوؽ ا عطاة للمرأة يف اإلسالـ.
كما سا ت يف التأسيس طاب نسائي متميز سواء يف مقاربتها للواقع االجتماعي بش جوانبه أو يف الرؤية ال طرحتها
وا واقف ال تبنتها بشأف ا سألة النسائية.4
وبعدها برزت هدى شعراوي واحتلت مكانة رفيعة يف ا نطقة العربية ككل ،حيث جسدت صورة الرائدة التار ية للحركة النسوية
يف الشرؽ األوسط ،وهو ترجم نحها وساما يعترب أعلى أومسة الدولة ا صرية قبل سنت من وفاهتا.5
من جهة أخرى عادة ما يؤرخ لنشأة ا ركة النسائية يف العامل العريب بصدور كتاب رير ا رأة لقاسم أمني الصادر سنة ،1899

ا جانب الكتاب اآلخر " ا رأة ا ديدة " الصادر سنة  ،1900واللذاف أاثرا جدال كب ا حيث تباينت ا واقف حو ما ما ب

رافض ومساند له ،كما أصدر للرد عليه أكثر من ثالث كتااب ومقاال يف ف ة وجيزة ،ورفضت بعض الشخصيات ا عروفة يف مصر
ما جاء يف الكتاب واعتربهتما هتديدا قومات اجملتمع األخالقية.6
وكاف قاسم أمني بعد عودته من فرنسا كتب عدة مقاالت يف صحيفة " ا ؤيد " يهاجم فيها ا رأة ا صرية ،ويطالبها ابلتزاـ
البيت ،وعدـ ارسة أي عمل خارج البيت نظرا لتخلفها ،حيث اعترب أبف ا رأة يف الريف متساوية مع الرجل من حيث ا هل

1نورة فرج ا ساعد " ،ال سوية فكر ا وا ا اهتا " اجمللة العربية للعلوـ االنسائية ( 71صيف ، )2000
2نفس ا رجع

40

40

3مصطفى رايض :م مجا ،ا ركة ال سائية ا صرية :العلمانية وال وع والدولة يف الشرق األوسط ،ا يئة العامة لشؤوف ا طابع األم ية ،القاهرة،2004 ،
4فاطمة الزهراء أزرويل ،ا سالة ال سائية يف ا طاب العري ا ديث من التحرير والتحرر ،اجمللس األعلى للثقافة ،القاهرة،2004 ،

84

260

5امحد علي بدوي م مجا ،ال ساء وال وع يف الشرق األوسط ،فصول يف التاريخ االجتماعي ،ا يئة ا صرية العامة للكتاب ،القاهرة،2007 ،
6نفس ا رجع.73 ،
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والعمل يف ا قل ،أما يف ا ضر فالرجل قد انؿ قسطا من التعليم عكس ا رأة ،ومن هنا بدأت محلته الشه ة لتحرير ا رأة
وتعليمها.1
ومن الضروري االنتباو ا كتاابت النساء يف النصف الثا من القرف التاسع عشر ،أي قبل صدور كتايب قاسم أم  ،حيث
فرضت قضية ا رأة على الساحة الثقافية والسياسية ،من خالؿ نشر مقاالت لنساء يف الت وصحف منذ سنة .1866
واب قابل فقد لعبت الصحافة النسائية دورا كب ا يف نقل تلك األفكار ا عامة الناس ،وصانعي القرار على حد سواء ،حيث
صدرت يف وقت مبكر العديد من اجملالت كمجلة " الفتاة " سنة  ،1982حيث كانت أوؿ لة نسائية يف الوطن العريب ،لكنها
توقفت عن الصدور بعد زواج صاحبتها وانشغا ا ابلبيت واألسرة ،تلتها لة الفردوس ،مث لة " مرآة حسناء " ،مث تلتها عشرات
اجملالت يف تلف البلداف العربية ،حيث كانت ترأسها نساء.2
هذا ،و كن تقسيم مراحل تطور ا ركة النسوية يف العامل العريب ا أربع مراحل ،مع اإلشارة ا أهنا قد ال تنطبق على بعض الدوؿ
العربية:3
ا رحلة األو :
مرحلة النهضة و تد من أوائل القرف العشرين وح ثالثينياته تقريبا ،ومت ال كيز فيها على حزمة ا طالب االجتماعية كحق النساء
يف العمل والتعلم ،ونوقشت فيها بعض القضااي كا جاب ،والضوابط ال

كن أف كم خروج ا رأة ،كما شهدت هذو ا رحلة

بروز تيارين أحد ا يدعوا لالقتداء ابلغرب واآلخر يدعو ا تب الطروحات اإلسالمية يف معا ة قضااي ا رأة.
ا رحلة الثانية:
مشلت حقب األربعينيات وا مسينيات  ،حيث ترسخ فيها حقا النساء يف التعليم والعمل  ،كما اوز ا طاب النسوي يف هذو
ا رحلة مطالبه االجتماعية اب او ا قوؽ السياسية  ،ومن مث ا رطت النساء يف حركات التحرر الوطنية أنداؾ يف كل من مصر
وفلسط وا غرب  ،و من مث تعالت األصوات ا نادية ق النساء يف االق اع  ،وال شح لعضوية اجملالس التمثيلية ( الرب اانت ) ،
وهي دعوات تبنتها قيادات نسوية سب على األحزاب الليربالية أو ا اركسية القائمة  ،يف ح أحجمت األحزاب اإلسالمية
عن ا ناداة ثل هذو ا طالب رغم ا راطهن بقوة يف حركات مقاومة االحتالؿ.
ا رحلة الثالثة:
وهي مرحلة صعود الدولة القومية وفيها احتكرت الدولة العمل النسائي ،ومن مث أخضعت مجيع التنظيمات النسائية لسلطتها،
وأقدمت على تقن أوضاع النساء عرب إصدارها قوان العمل واألسرة ،و كن القوؿ بصفة عامة أف هذو ا رحلة شهدت تراجعا يف
ا طالب النسوية بعد إشتداد الصراع ب العرب وإسرائيل.
ا رحلة الرابعة:

1جالؿ خليفة ،ا ركة ال سائية ا ديثة ،قصة ا رأة العربية على ارض مصر ،ا يئة ا صرية العامة للكتاب ،القاهرة،2008 ،
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 17ػ 20
2إمساعيل إبراهيم ،الصحافة ال سائية يف الوطن العري ،الدار الدولية للنشر والتوزيع ،القاهرة،1996 ،
3فاطمة حافظ ،الحرك النسائي  :النشأة و التطور و المعوقا  ،الموقع الشخصي للكاتبةhttp://fatma-hafez.blogspot.com ، :

جملة العلوم الشياسية والقانوى-العدد 01أُغُشْطص-آب - 8102اجمللد – 18تصدر عو املركز الدميقراطي العربي أملانيا-برلني

48

دور املقاربة اجلهدرية يف حتقيق املشاركة الشياسية

د .توفيق بوسيت

يؤرخ ا منذ الثمانينات وال تزاؿ تدة د اآلف ،ويف مستهلها شهدت البالد العربية صحوة إسالمية كرد فعل على عملية
التحديث ال انتهجتها الدولة -على النسق الغريب  ،-ومن مث برز تيار نسائي إسالمي تشكل من نساء الطبقة الوسطى ،عرب عن
ذاته يف شكل عودة موسعة الرتداء ا جاب ،وأتسيس مجعيات نسائية على أسس ومرجعيات إسالمية.
ويف ا هة ا قابلة برز تيار نسوي بوي إستفاد كث ا من االهتماـ العا ي بقضااي ا رأة ،وهي االستفادة ال

لت يف إحتكار

ثيل النساء يف ا ؤ رات وا نتدايت الدولية ا عنية اب رأة ،ويف ا صوؿ على ويل ما ضخم يدعم التنظيمات النسائية ال قاـ
إبنشائها.
هذا ،و كن تقسيم ا ركة النسوية العربية إ ثالثة تيارات رئيسية تتداخل وتتشابك يف أكثر من موضع وهذو التيارات هي:1
 5ـ التيار ال سائي اإلصالحي التمكيين:
يضم ا معيات النسائية العاملة يف اجملاالت ا ية ،كلجاف ا رأة يف األحزاب السياسية واال ادات النسائية الرمسية ،وهتدؼ
ا

س أوضاع النساء ومكافحة الفقر واألمية وغ ها من الربامج التمكينية ،وهي مرتبطة ابلدولة وتتمتع هبامش من ا ركة

والنشاط ،حيث سخرت ا إمكانيات هائلة وتسهيالت إدارية ،وهو ما جعلها تلك قواعد مجاه ية هامة.
 2ـ التيار ال سائي اإلسالمي:
تشكلت يف منتصف السبعينيات رؤية إسالمية متكاملة حوؿ قضااي النساء وسبل معا تها ،وبرزت إ الوجود عدد من
الناشطات والرموز وا معيات ال طورت هذو الرؤية ،إال أنه ال كن ا كم أبف هذا التيار انبع من مبادرة نسائية ثة ،ولكنه
تبلور ضمن األطر والتنظيمات اإلسالمية ا تواجدة عرب األقطار العربية وال يقودها الرجاؿ ،أما يف الثمانينات فقد ظهر جيل
جديد من الداعيات يزف رأهتن الشديدة وأسلوهبن ا باشر والصريح ،حيث أكدف أف التقاليد ا وروثة عن ا اهلية هي ال
أساءت للنساء وليس الدين.
 3ـ التيار ال سائي ا ديد:
مشل معات من النساء ينحدرف من ا ركات التقدمية ،قمن بتأسيس مجعيات مستقلة على غرار " ا رأة ا ديدة " يف مصر
ومجعية النساء ا صرايت يف تونس وا معية الد قراطية لنساء ا غرب ،وكلها تسعى لتحقيق ا ساواة الكاملة ب ا نس على
مستوى القانوف وا مارسات والذهنيات.
ا ا ة:
تساهم ا قاربة ا ندرية ا تشمله من ا اهات نسوية تلفة يف تدعيم و قيق ا شاركة السياسية للمرأة عرب نبد التفرقة ا ندرية يف
اؿ العمل وتوزيع ا وارد االقتصادية يف األسرة ،أو عرب تقسيم األدوار ب ا رأة والرجل من خالؿ وسائل التنشئة السياسية
ا ختلفة  ،كاألسرة وا درسة واإلعالـ وا ؤسسة الدينية والسياسية  ،وذلك بغية ك ا رأة وإدماجها يف ا ياة السياسية  ،أو عرب
اعتماد ا ساواة السياسية و قيق التوازف النوعي  ،وتوسيع هامش ا رايت السياسية معيات اجملتمع ا د ( التنظيمات النسوية )

1فاطمة حافظ ،على ا وقع نفس
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 ،ومن مث االستفادة من حالة االنفتاح السياسي يف تعزيز مكانة ا رأة ودورها يف صنع القرار السياسي والسياسات ا كومية ،
كقبوؿ ا رأة يف الوظائف العامة.
لذلك فقد روجت تلف النظرايت النسوية للمطالبة اب قوؽ ا تساوية وزايدة مشاركة ا رأة يف األنشطة اإلنتاجية ستوايهتم
ا ختلفة  ،ا فيها ا قوؽ السياسية  -ا شاركة السياسية  ،-ورفض حصر دور ا رأة يف االختالفات البيولوجية  ،ودعت ا
ضرورة مساواة ا رأة مع الرجل و قيق العدالة االجتماعية وا ساواة ب ا نس من أفراد الشعب  ،كما ترى أف غياب ا ساواة
ا ندرية ومن مث غياب ا ساواة ب الرجل وا رأة له جذورو يف الدين والعلم والنظم القانونية  ،وأف سائر مؤسسات اجملتمع كاإلعالـ
وا ناهج التعليمية ال

ث على التمادي يف هيمنة الرجل وغياب ا ساواة النوعية ،وتعترب أبف ضعف ا رأة وخضوعها يرجع ا

التبعية ال نتجت عن السلطة األبوية  ،لذلك فهي تدعوا ا ا شاركة السياسية للمرأة على قدـ ا ساواة مع الرجل .
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احلماية القانونية لالجئني بشبب الهزاعات املشلحة احلقوق و االنعلاسات

دمحم اخلليفي.د

 ا قوق و االنعكاسات:ا ماية القانونية لالجئني بسبب النزاعات ا سلحة
Legal protection for refugees caused by armed conflicts :rights and reflections
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ا غرب، وجدة، جامعة دمحم األول العلوم القانونية و اإلدارية و السياسية
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ملخص
 ف تيجة ت امي ا روب و ال زاعات الداخلية، تعترب مشكلة اللجوء نتيجة ال زاعات ا سلحة إحدى أ م ا عضالت ال تواج العامل
 تشكلت أحدى أكرب موجات اللجوء نتيجة ال زاعات ا سلحة يف العامل،يف العامل خاصة م طقة الشرق األوسط و مشال إفريقيا
 ا وضع الدول ا ستقبلة للجوء أمام موعة من التحدايت ال حورت أساسا حول مسألة توف ا ماية القانونية ؤالء،ا عاصر
 إضافة إ التحدايت ال ا ة عن انعكاسات ذا الكم ا ائل من اللجوء،الالجئ و ذلك وفق القواعد و القوان ا ظمة للجوء
.على الدول ا لجأ سواء من ال احية األم ية أو االقتصادية أو السكانية
و إذا كانت مسألة توف ا ماية القانونية الالجئ بسبب ال زاعات ا سلحة ترتكز أساسا على موعة من ا عا دات و ا واثيق
 قد زادت من، فإن تداعيات و انعكاسات اللجوء على الدول ا ستقبلة ل سواء أم يا أو سكانيا أو اقتصاداي، الدولية و اإلقليمية
 ا عل من مسألة التوفيق ب ضرورة تفعيل ال سانة القانونية ال مي،أعباء و تكاليف ذ الدول خاصة الضعيفة م ها
 إال أن صيغة "تقاسم، أمرا غاية يف الصعوبة،الالجئ و ب مسألة اولة تفادي االنعكاسات السلبية للجوء على دول ا لجأ
.أعباء اللجوء" ب تلف دول العامل خاصة الغ ية م ها كن أن تكون حال مثاليا ذ ا عضلة
Summary
The problem of refuge because of armed conflicts is considered one of the main problems that
faces the world. The result of continuing wars and internal conflicts in the world, especially in
the Middle East and North Africa, lead up to the greatest wave of asylum in the modern world
.For that ,the countries that welcome the refugees face lots of challenges that are mainly
about the issue of providing legal protection for refugees according to rules and laws
governing asylum .In addition to the challenges due to the reflection of the huge amount of
asylum on the countries of refuge in term of security ,economic or demographic.
If the issue of providing legal protection to refugees due to armed conflicts based mainly on
set of conventions ,international and regional treaties which provide controls and mechanism
that enable refugees a variety of rights without disregarding the obligations and duties of
refugees toward the countries of refuge .The repercussions of asylum on the receiving
countries whether security ,residential or economic have increased burdens and costs for these
countries ,which makes it a difficult matter for reconciling the need of activation between the
legal arsenal that protects the refugees and avoiding the negative repercussions. But, sharing
asylum burdens among different countries of the world, specially the rich ones, can be an
ideal solution for this problem.
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مقدمة:
ر العامل أبحد ا راحل التار ية األشد قتامة م ذ ا رب العا يت األو و الثانية ،فبفعل ا روب ا ستعرة ب القوى الدولية و
اإلقليمية يف أكثر من م طقة و ال اجم عن صراع ال فوذ و السيطرة و ا صاحل القومية و اإلس اتيجية ،إضافة إ صراع البحث عن
نظام دو جديد متعدد األقطاب و أكثر ررا من ا يم ة األمريكية  ،ا يربر ذ الدي امية السريعة و العميقة يف آن على
مستوى رى العالقات الدولية الرا ة ،و إذا كان نضال الدول و التكتالت يف سبيل تبوئ مكانتها كفاعل على ا سرح الدو و
اإلقليمي أمرا مشروعا و مطلواب للحد من ا يم ة األمريكية و كمها يف مفاصل ا ياة السياسية الدولية بشكل دم مصا ها
اإلس اتيجية على حساب ابقي شعوب العامل ،فإن ذا ا سعى يصطدم عمليا بدفاع الوالايت ا تحدة األمريكية و حلفائها على
موع مصا ها و مكاسبها يف العامل ،الشيء الذي ي جم عمليا يف شكل موعة من ا روب و ال زاعات ا سلحة ابلوكالة عرب
العامل و ال ت خرط فيها القوى اإلقليمية و الدولية ا ت اقضة بشكل موم ،ا يتسبب يف كث من ا آسي و الدمار و الفوضى ال
يكون ا دني العزل م الضحااي الرئيسيون فيها ،كما أن دموية ذ ال زاعات ا سلحة تكون سببا رئيسيا لكث من موجات
اللجوء و ا ارج ،فاألزمات ا سلحة يف الشرق األوسط و مشال أفريقيا شكلت أكرب موجة من اللجوء ال اجم عن ال زاعات
ا سلحة ا عاصرة 1ا يطرح على اجملتمع الدو

موعة من التحدايت ا رتبطة أساسا حول ضرورة أتم ا ماية القانونية ؤالء

الالجئ وفق القوان و القواعد ا اصة مبسألة اللجوء.
إن ت اول موضوع ا ماية القانونية لالجئي ال زاعات ا سلحة يطرح إشكالية التوفيق ب إعمال قواعد و قوان

اية الالجئ  ،و

ب ا د من انعكاسات تدفق الالجئ على دولة ا لجأ يف ضوء التحدايت الكب ة ال يطرحها اللجوء على دولة ا لجأ .ا
يستلزم طرح موعة من التساؤالت ا رتبطة اب وضوع من قبيل :ما و اإلطار القانو ا ظم ماية الجئي ال زاعات ا سلحة؟ و
ما ي ا قوق و الواجبات ال ت تب عن صفة الالجئ؟ وكيف يؤثر تدفق الالجئ بسبب ال زاعات ا سلحة على دولة ا لجأ؟
و ابلتا فإن م هجية مقاربت ا ذا ا وضوع ستكون كالتا :

1وفق تقرير مفوضية األمم ا تحدة لشؤون الالجئ  ،فقد بلغ عدد الالجئ و طاليب اللجوء و ال ازح يف العامل حوا  60مليون شخص من تلف البلدان ب هاية عام ،2015كما أظهرت بياانت
ا فوضية لس ة  2014أبن  53يف ا ائة من إ ا الالجئ يف العامل جاءوا من ثالث دول فقط يف الشرق األوسط و ي :أفغانستان-سوراي-الصومال،أنظر دالل مود السيد،اللجوء و أمن
اإلقليم...التوظيف ال كي لألبعاد اإلنسانية،ملحق لة السياسة الدولية،عدد،205يوليو،2016ص.24
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ا بحث األول :اإلطار القانوين ماية الالجئني بسبب النزاعات ا سلحة.
ترتكز مسألة اية الالجئ بسبب ال زاعات ا سلحة على موعة من ا واثيق و ا عا دات الدولية و اإلقليمية ال نصت على
القواعد و الضوابط و اآلليات ال تشكل يف موعها ال سانة القانونية الضام ة ماية ذا ال وع من اللجوء ،و عموما فإن
اصة بوضع الالجئ لس ة  1951وبروتوكو ا لس ة  ،1967ومن
ماية الالجئ يتشكل من االتفاقيّة ا ّ

اإلطار القانو

الواثئق القانونيّة اإلقليميّة لالجئ  ،إضافة إ خالصات اللج ة الت فيذية فوضيّة األمم ا تحدة السامية لشؤون الالجئ
وسياساهتا وتوجيهاهتا.

ا طلب األول:النصوص القانونية ا ؤطرة للحماية القانونية لالجئي النزاعات ا سلحة
أوال:االتفاقية ا اصة بوضع الالجئني لسنة .0950
مت اعتماد ذ االتفاقية يف  28جوان  1951من قبل مؤ ر األمم ا تحدة للمفوض بشأن الالجئ وعد ي ا سية ،الذي
دعت ا معية العامة لألمم ا تحدة إ االنعقاد مبقتضى قرار ا  429ا ؤرخ يف  14ديسمرب  1950ودخل حيز الت فيذ يف 22
أبريل .11954
و كذا فقد تولت ذ االتفاقية مسألة تعريف الالجئ حيث جاء يف مادهتا األو أبن صفة الجئ ت طبق "أي شخص تواجد،
و بسبب خوف ل ما يربر من التعرض الضطهاد  ،ألسباب ترجع إ عرق أو دي أو ج سيت أو انتمائ لعضوية فئة اجتماعية
معي ة أو آرائ السياسية ،خارج دولة ج سيت وغ قادر أو ال يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل ماية دولت  ،أو كل شخص
ال يتمتع سية ويوجد خارج دولة إقامت ا عتادة بسبب تلك الظروف وال يستطيع أو غ راغب بسبب ذا التخوف أن يعود
إ تلك الدولة" ،وتضع االتفاقية ا د األد
ا ركز القانو

عاملة الالجئ  ،مبا يف ذلك ا قوق األساسية ال يستحقوهنا ،كما دد كذلك

م وت طوي على أحكام بشأن حقوقهم يف ا صول على عمل ذي عائد ،وعلى رعاية فيما يتعلق صو م على

 1وائل أنور ب دق  ،األقليات وحقوق اإلنسان  ،اإلسك درية ،مصر ،دار ا طبوعات ا امعية  ،2005 ،ص .145
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بطاقات وي ة شخصية وواثئق سفر ،وأن تكون م معامالهتم وحقهم يف ويل أموا م إ الدولة األخرى ال قبلتهم ألغراض
إعادة استقرار م".1
اثنيا:الربتوكول ا اص بوضع الالجئني .0967
يهدف بروتوكول  1967إ االع اف إبمكانية تطبيق اتفاقية  1951على ركات الالجئ ا عاصرة ،والربوتوكول وثيقة
مستقلة كن للدول االنضمام إليها دون أن تكون طرفا يف االتفاقية مع العلم أن ذلك اندرا ما صل ،والدول ا وقعة على
الربوتوكول توافق على تطبيق ب ود االتفاقية على الالجئ الذين يستوفون التعريف الذي وضعت م وذلك دون القيود ال ا غرافية
والزم ية على االتفاقية.
و كن للدول ع دما تصبح أطرافا يف االتفاقية أو الربوتوكول أن تذكر صراحة أهنا لن تطبق بعض أحكام االتفاقية أو أهنا لن
تطبق بعض أحكام االتفاقية أو أهنا ستطبق بعض أحكام بعد إجراء تعديالت عليها ،إال أن ال كن إبداء ذ التحفظات على
الب ود األساسية ذا الربوتوكول و يتعلق األمر اب ادة  1و  3و 1/16 4و  33و ي ب ود ب أن تقبلها كل الدول األطراف يف
االتفاقية والربوتوكول.2
اثلثا:اإلعالن حول اللجوء اإلقليمي .0967
وقد أقرت ا معية العامة لألمم ا تحدة  ،ا يعكس اإل اع الدو حول الرأي القائل أبن م ح اللجوء و عمل سلمي
وإنسا ال ب أن تعترب أية دولة أن غ ودي ،ويش إ أن مسؤولية تقدير إدعاءات اللجوء تعود للدولة ال يلتمس الفرد
فيها األمان .3
ابإلضافة إ

ذ االتفاقيات ا ظمة سألة اية الالجئ نتيجة ال زاعات ا سلحة ،ة موعة أخرى من الواثئق و

ا عا دات اإلقليمية ال تسا م يف تكريس ذ ا ماية القانونية م ها على سبيل ا ثال:

 1أنظر دمحم شام،اللجوء يف القانون الدو ...الضوابط و احملددات،مقال م شور يف موقع فكر على الرابط التا :
"اللجوء يف القانون الدو -الضوابط-واحملدداتhttp://fekr-online.com/index.php/article/
 2مدخل إ ا ماية الدولية لالجئ  ،اية األشخاص الذين م موضع ا تمام ا فوضية  ،برانمج التعليم الذايت  ،1مطبوعات مفوضية األمم ا تحدة لشؤون الالجئ  ،2005 ،ص.30
 3مدخل إ ا ماية الدولية لالجئ  ،ا رجع السابق ،ص32
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 اتفاقية م ظمة الوحدة اإلفريقية لس ة  :11969حيث عرفت الالجئ تعريفا واسعا ع دما أكدت على أن الالجئ و "
كل شخصن بسبب العدوان أو االحتالل ا ارجي أو سيطرة أج بية أو أحداث ل بقوة ابل ظام العام إما يف جزء أو
كل دول ال ي تمي إليها أبصل أو ج سيت  ،أجرب على ترك مكان إقامت ا عتاد للبحث عن مكان آخر خارج دولة
أصل أو ج سيت "

2

 إعالن قرطاج ة لس ة  : 31984ال نصت على أن الالجئ

م " األشخاص الفارين من بالد م بسبب هتديد

حياهتم لدواعي أعمال ع ف أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام قوق اإلنسان أو أية ظروف أخرى"

4

 واثئق اال اد األوريب :و قد أعل ت ذ الواثئق الصادرة عن اال اد األورويب بشأن الالجئ عن توصيف أدق وأكثر
مشولية فهوم الالجئ من اتفاقية  ،1951وا عا دة األفريقية عام  ،1969وج يف عام  ،1949و ذلك ابلرغم من
عدم ديد ا ألي تعريف خاص مبصطلح الالجئ ،إ ا تعاملت مع عمومية اللفظ كما جاء يف اتفاقية ج يف س ة
 ،1949واتفاقية األمم ا تحدة س ة  ،1951و كذا جاء توصيفها مؤكدا على وسائل تعامل الالجئ حيث نص
القرار رقم  14لس ة  1967مب ح حق ا لجأ لألشخاص ا عرض

طر االضطهاد ،كما أشار االتفاق األورويب لس ة

 1980إ نقل ا سؤولية عن الالجئ  ،وجاءت توصية اال اد األورويب س ة  1981للت سيق ب اإلجراءات الوط ية
ا اصة مب ح حق اللجوء ،وكذلك توصية س ة  1984بشأن اية األشخاص ا ستوف الش اطات معا دة ج يف ن
مل يعدوا الجئ قبل س ة  ،1984وألزمت معا دة دبلن لس ة  1990ال تضع معاي لتحديد أية دولة عضو تعد
مسؤولة عن ال ظر يف طلب حق ا لجأ ع دما يطلب الالجئ حق اللجوء إ دولة أو أكثر من الدول األعضاء يف
اال اد األورويب"5

 1ا ادة  1و  2من اتفاقية اال اد اإلفريقي ال ت ظم ا وانب ا اصة شاكل الالجئ يف أفريقيا تبّتها م ظمة الوحدة األفريقية يف  10سبتمرب .1969
 2أنظرتعريف الالجئ حسب اتفاقية  1969ظمة الوحدة اإلفريقية ،يف موقع قاموس القاموس العملي للقانون اإلنسا على الرابط التا :
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/ljywn/
و كذلك ع د علي يد العبيدي ،مفهوم فكرة اللجوء يف القانون الدو و تطبيقاهتا على اللجوء اإلنسا على الرابط التا :
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=37150
 3اتفاقية أرست قواعد معاملة الالجئ يف أمريكا الالتي ية حيث مت اعتماد ا يف مؤ ر ا ماية الدولية لالجئ يف أمريكا الوسطى وا كسيك وب ما ت تسمية إعالن قرطاج ة لالجئ يف نوفمرب
 ،1984و ابلرغم من كون ذا اإلعالن ليس مبعا دة إال أن أحكام ظى ابالح ام يف أ اء أمريكا الوسطى ومت تضمي ها يف بعض القوان الوط ية مثل السلفادور يف  ،2002وا كسيك يف .2011
 4ا ادة األو من إعالن قرطاج ة لس ة .1984
 5مركز ا علومات الوط الفلسطي http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3928 :
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 االتفاقية العربية ا اصة ابلالجئ لس ة  :1994و ال نصت على أن "يعترب الجئا كل شخص يلجا مضطرا إ عبور
حدود بلد األصلي أو مقر إقامت االعتيادية بسبب العدوان ا سلط على ذلك البلد أو الحتالل و السيطرة األج بية
علي أو لوقوع كوارث طبيعية أو أحداث جسيمة ترتب عليها إخالل كب ابل ظام العام يف كامل البلد أو جزأ م "

1

ا طلب الثاين:متييز مفهوم الالجئ عن مفهومي النازح و ا هاجر.
إذا كانت االتفاقيات الدولية و ا واثيق اإلقليمية األخرى قد وضعت األسس القانونية ال تضمن ا ماية القانونية لالجئ ،فإن
ذا ا فهوم يقتضي ابلضرورة ييز عن بعض ا فا يم األخرى كمفهوم ال ازح و مفهوم ا هاجر ا ي تب عن ذا التمييز من نتائج
س أساسا ديد ا هة ا سؤولة عن توف ا ماية القانونية ؤالء الفئات و كذا ا رجعية القانونية ال أتطر ذ ا ماية.
أوال:مفهوم النازح
ال ازح و الشخص الذي أجرب أو أكر على الفرار و ترك م زل ومكان إقامت ا عتادة أو األصلية أو اضطر إ ذلك لتفادي
آاثر ال زاع ا سلح أو حاالت الع ف ا عمم أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو ال
مل يعرب حدا دوليا مع فا أي انتقال إ مكان آخر داخل حدود دولت

ي من ص ع اإلنسان ولك

ثا عن األمن والسالمة وا ماية رمبا بسبب بعد ا دود أو

بسبب ما يكت ف رحلة ا غادرة من أخطار ان ة عن ال زاع العسكري أو األلغام أو إعاقة أو إغالق السلطات احمللية طرق ا غادرة
أو غ ا من ا عوقات.2
و ال تيجة الرئيسية ا تبة عن التمييز ب الالجئ و ال ازح ي أن ذا األخ ال يتمتع اب ماية الدولية بل إن مسألة ايت
القانونية تقع على عاتق دولت و ذلك وفق ما ت ص علي أنظمتها القانونية ،أما الالجئ فيتمتع اب ماية الدولية سب م طوق
موع ا عا دات و ال صوص الدولية و اإلقليمية ا ظمة سألة اللجوء.

 1ا ادة األو من اتفاقية العربية ا اصة ابلالجئ . 1994
 2ارون سليمان ،مرجع سبق ذكر .
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اثنيا مفهوم ا هاجر:
تعرف األمم ا تحدة ا هاجر على أن ”شخص أقام يف دولة أج بية ألكثر من س ة بغض ال ظر عن األسباب سواء كانت طوعية
أو كرا ية ،وبغض ال ظر عن الوسيلة ا ستخدمة للهجرة سواء كانت نظامية أو غ نظامية“ ، 1و ابلرغم من عدم وجود تعريف
قانو متفق علي للمهاجرين فإن كن القول أبهنم األشخاص الذين اختاروا ألسباب اقتصادية أو تعليمية مرتبطة بتحس
وضعهم ا عيشي أو متابعة الدراسة أو مل مشل العائلة أو غ ا من األسباب األخرى و ال ال يكون فيها ؤالء األشخاص
معرضون ألي هتديد مباشر ابالضطهاد أو ا وت ،كما أن ا هاجرون إذا اختاروا العودة إ بلد األصلي فإهنم يستمرون يف
ا صول على ا ماية من حكومتهم ،على عكس الالجئ الذين ال يستطيعون العودة أبمان إ أوطاهنم األصلية ،كما أن الدول
تتعامل مع ا هاجر مبوجب قواني ها ا اصة اب جرة عكس الالجئ الذي يتم التعامل مع مبوجب قواعد اية الالجئ احملددة يف
القانون الدو أو يف قواني ها الوط ية.2
و ابلتا فإن ا هاجر و ذلك الشخص الذي ي تقل من مكان آلخر و قد رب على ا غادرة ألن خائف أو جائع أو اجة ماسة
لضمان سالمة عائلت  ،و ي تقل طواعية لبد آخر ذ األسباب ،كما أهنم يتمتعون قوق إنسانية مثل ا ق يف ا ياة و ا ق يف
حد أد من ا عيشة.3

ا بحث الثاين :واجبات و حقوق الجئي النزاعات ا سلحة و انعكاساهتا على دولة ا لجأ.
إذا كان اللجوء بسبب ال زاعات ا سلحة يفرض على الالجئ بصفة عامة موعة من الواجبات ا ا دولة اللجوء و ال تتمحور
أساسا حول مسألة اح ام قوان دولة اللجوء و عدم اإلخالل أبم ها،إضافة إ االلتزام بعدم القيام أبي عمل ذي طابع سياسي
أو عسكري ،كن أن تعترب دولة ا سية أو دولة اإلقامة ا عتادة ،ضارا أبم ها الوط  ،4فإن ا عا دات الدولية و اإلقليمية ا ؤطرة

 1أنظر موقع األمم ا تحدة  ،الالجئون و ا هاجرون على الرابط التا https://refugeesmigrants.un.org/ar/definitions:
2
دايت إنفاذ ا ،ندوة "أ م مشكالت الالجئ السوري يف دول ا وار"،مركز حرمون للدراسات ا عاصرة على الرابط التا :
أ ن أبو اشم ،استقصاء حقوق الالجئ يف القوان الدولية و ّ
https://harmoon.org/archives/2764

 3أنظر دراسة حملمد بلمديو حول وضع الالجئ يف القانون الدو االنسا  ،متوفرة على الرابط التا :
http://www.univ-chlef.dz/ratsh/la_revue_N17/Article_Revue_Academique_N17_2017/Science_eco_admin/Article_16.pdf
 4من حق دولة األصل التقدم إ دولة ا لجأ بطلب ت قييد حركة الالجئ ،سواء يف عقد االجتماعات أو يف القيام أبية أنشطة مشاهبة ،م أدركت ذ الدولة،أن مثل ذ األنشطة من شأهنا أن هتدد
مصا ها.
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قوق اإلنسان تضمن لالجئ موعة من ا قوق ال ترمي إ

د.دمحم اخلليفي
اية ذ

الفئة ا شة و مساعدهتا على التخفيف من معاانة و آالم اللجوء.

ا طلب األول :واجبات و حقوق الالجئني بسبب النزاعات ا سلحة
ع د انطباق صفة الجئ على شخص أو موعة أشخاص وفق الشروط و التعريفات ال حددهتا االتفاقيات الدولية ا تعلقة
ابللجوء ،ت تب لالجئ موعة من االلتزامات و ا قوق ا ستقاة من مصادر عديدة.
واجبات الالجئني:
تضع الدول ا ستقبلة لالجئ

موعة من الضوابط و االلتزامات ال تقع على عاتق الالجئ  ،و غالبا ما تكون ذ القيود

مرتبطة بشكل أساسي أبمن الدولة ا ستقبلة للجوء و اية سكاهنا حيث ع على الالجئ القيام أبي عمل من شأن اإلخالل
ابألمن و ال ظام العام يف دولة ا لجأ و سواء كان ذلك يف شكل أعمال مادية تعرض األمن القومي ذ الدول للضرر أو عن
طريق التدخل يف سياسات دول ا لجأ الداخلية و ا ارجية أو عن طريق عدم اح ام القوان و الضوابط ا رعية يف دول ا لجأ أو
تعريض األمن السكا أو االقتصادي لدولة ا لجأ للخطر ،و يف ذا السياق نصت ا ادة الثانية من اتفاقية  1951على أن
يتوجب  " :على كل الجئ إزاء البلد الذي يوجد في واجبات تفرض علي  ،خصوصا ،أن ي صاع لقواني وأنظمت  ،وأن يتقيد
ابلتداب ا تخذة في للمحافظة علي ال ظام العام" .1
أما االتفاقية اإلفريقية لس ة  1969يف مادهتا  3الفقرت  1و  2فقد ألزمت الالجئ ابح ام القوان واألحكام ا عمول هبا يف
البلد الذي يقيم في واح ام اإلجراءات ال هتدف للمحافظة على ال ظام العام ،2شأهنا شأن االتفاقية العربية لت ظيم أوضاع
الالجئ لس ة  1994ال ألزمت يف مادهتا ا ادية عشر الالجئ ابح ام قوان وأنظمة الدولة ا ضيفة واالمتثال ألحكامها.
كما نصت مبادئ ابنكوك لعام  1966يف ب د ا السابع على إلزامية عدم مشاركة الالجئ يف أنشطة دامة ا يعرض األمن
الوط لبلد اللجوء للخطر.
 1االتفاقية ا اصة بوضع الالجئ لس ة  1951أنظر ا يف موقع األمم ا تحدة،حقوق اإلنسان ،مكتب ا فوض السامي على الرابط التا :
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
 2أنظر بش شريف يوسف،نزع ا سية ب الواقع و القانون ،األردن ،دار ا ستقبل لل شر و التوزيع،2012،ص.195
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من جهة أخرى فقد أجازت ا ادة  3/2من إعالن األمم ا تحدة للجوء اإلقليمي س ة  1967لدولة ا لجأ إال تلتزم مبا نص علي
ذا اإلعالن فيما يتعلق مبعاملة الالجئ عرب ا دود إذا توافرت أسباب قا رة تتصل ابألمن القومي أو ماية السكان  ،كما يف
حالة تدفق األشخاص إبعداد ضخمة.1
و عموما فإن دول ا لجأ عادة ما توفق ب اعتبارات ا صلحة الوط ية و التزاماهتا ا ا الالجئ

سب ما تقتضي ا عا دات و

ا واثيق الدولية ،خاصة حقها يف ا اذ بعض اإلجراءات االح ازية يف حق الالجئ الذي تقدر أبن يشكل خطرا على أم ها أو
يقوم أبعمال من شأهنا ا ساس ابألمن و االستقرار دولة ا لجأ و من ب

ذ ا قوق ا كفولة للدول حق عدم استقبال الالجئ

و اإلبعاد الذي د مشروعيت يف موعة من ال صوص القانونية خاصة:2


ا ادة الرابعة من العهد الدو

قوق اإلنسان ا دنية والسياسية لعام  1966ال نصت على أن " -1يف حاالت

الطوارئ االستث ائية ال هتدد حياة األمة و ا علن قيامها رمسياً وز للدول اإلطراف يف ذا العهد أن تتخذ يف أضيق
ا دود ال يتطلبها الوضع تداب ال تتقيد اباللتزامات ا تبة عليها مبقتضى ذا العهد"
 االتفاقية األوربية قوق اإلنسان لعام  1950ال نصت يف ا ادة ا امسة الفقرة ( )4/1ال عددت ا االت ال
وز للدولة حرمان اإلنسان من حريت "القبض على شخص و احتجاز ع دخول الغ ا شروع إ ارض دولة أو
لت فيذ إجراءات اإلبعاد أو التسليم "
 و االتفاقية األمريكية ا اصة قوق اإلنسان لعام 1966يف ا ادة ( )22م ها ال أجازت تقييد حقوق األج يب إ
ا د الذي يسمح ب اجملتمع الد قراطي هبدف م ع ا ر ة و اية امن البالد و ال ظام العام والصحة العامة و األخالق
العامة وحرايت اآلخرين
.

 ا يثاق العريب قوق اإلنسان لعام  1994يف ا ادة ()1/4

1أنظر مبطوش حاج و سواعدي جيال  ،التزامات الالجئني وعالقتها ابعتبارات األمن الوطين للدولة ا ضيفةRoute educational and Social journal.volume 4 ،
(1).february 2017.p 365-367.
2عبد الرسول عبد الرضا االسدي و إقبال مبدر انيف ،لة احملقق ،ا لى للعلوم القانونية و السياسية ،العدد الثا  ،اجمللد الرابع،2012،ص .131
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حقوق الالجئني:
أوال :ا قوق ا رتبطة بكون الالجئ شخص أجنيب يف دولة ا لجأ.
و ت بع ذ ا قوق من كون الالجئ يعترب شخصا أج بيا متواجدا على أراضي دولة أخرى ا ي تب على ذ الصفة (صفة
أج يب) موعة من ا قوق ا رتبطة اب رايت العامة و حقوق االستفادة من ا رافق العامة.
كما أن ذ الصفة تستتبع ضرورة االع اف لالجئ مبجموع ا قوق ا اصة اللصيقة بكي ونت اإلنسانية و يتعلق األمر ابلتمتع
ابلشخصية القانونية ال

ول لالجئ ا قوق األساسية التالية:1

 حقوق األسرة. ا قوق ا الية.اثنيا :ا قوق ا ستمدة من قوانني حقوق اإلنسان
ظى حقوق الالجئ وطاليب اللجوء ماية معا دات أخرى و ال تضمن اية يع ا قوق اإلنسانية لالجئ ا وجودين يف
بلدان ا لجأ مبا يف ذلك ا قوق االجتماعية و االقتصادية و الثقافية ،و يتعلق األمر أساسا ابتفاقية م ا ضة التعذيب ،واتفاقية
حقوق الطفل ،واتفاقية القضاء على يع أشكال التمييز ضد ا رأة .وتعترب االتفاقية الدولية للقضاء على يع أشكال التمييز
الع صري معا دة يزة يف ضمان تع الالجئ وطاليب اللجوء ب طاق واسع من ا قوق مبوجب ا ادة .5

2

 1للمزيد من التفاصيل أنظر ،إبرا يم دراجي،الالجئون يف ا طقة العربية:قضااي م و معا تها:ورقة مقدمة إ ا لتقى العلمي ا ظم من طرف جامعة انيف للعلوم األم ية،كلية العلوم اإلس اتيجية،الرايض
،2011متاحة على الرابط التا :
http://www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/strategicCollege/Collegeactivities/ScientificForums/act03102011/Documen
ts/002.pdf
2شريف السيد علي ،نظرة عامة على حقوق الالجئ ،موقع م ظمة العفو الدولية،على الرابط التا :
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue21/OverviewOfRefugeeRights.aspx?articleID=1118&media=print
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ا قوق ا ستمدة من القوانني ا ؤطرة ماية الالجئني
تضمن العهود و االتفاقيات الدولية خاصة االتفاقية ا ظمة لوضعية الالجئ لس ة  1951موعة من ا قوق ال

ب على

دولة ا لجأ ا ضمة ذ االتفاقيات أن تعمل على تطبيقها من أجل اية الالجئ خاصة الجئي ال زاعات ا سلحة و من أ م
ذ ا قوق:
 عدم اإلعادة القسرية.1 حق ا أوى ا ؤقت.2 حق ملكية األموال. 3 حق االنتماء للجمعيات السياسية.4 حق ارسة الشعائر الدي ية و ال بية الدي ية لألب اء.5 حقوق ا لكية األدبية و الف ية و الص اعية.6 حق التقاضي و اإلعفاء من الرسوم.7 اإلعفاء من شرط ا عاملة اب ثل.8 اإلعفاء من التداب االستث ائية.9 إلزام الدول أطراف اللجوء ،إبصدار واثئق قيق الشخصية و واثئق السفر لالجئ .10 إلتزام دولة ا لجأ بضمان حد أد من ا عاملة ا اسبة لالجئ . إلتزام دولة ا لجأ ابلتعاون مع مفوضية األمم ا تحدة لشؤون الالجئ .1مت الت صيص يف اتفاقية  1951على ذا ا بدأ إال يف حاالت استث ائية تتعلق بوجود أسس معقولة إلرغام الالجئ على العودة لدولت األصلية ،للمزيد من التفاصيل حول عدم جواز اإلعادة القسرية
لالجئ أنظر أ د دون،حق الالجئ أم سيادة الدولة؟...شروط ال موذج ا توازن ،ملحق لة السياسة الدولية،عدد ،205يوليو ،2016ص.6-5
2للتفصيل يف مسألة ا ؤوى ا ؤقت أنظر ا ادت  31و  32من اتفاقية .1951
3ا ادة  13من اتفاقية الالجئ لس ة .1951
4ا ادة  15من نفس االتفاقية.
5ا ادة الرابعة من نفس االتفاقية.
6ا ادة  14من نفس االتفاقية.
7ا ادة  16من نفس االتفاقية.
8ا ادة السابعة من االتفاقية.
9ا ادة الثام ة من االتفاقية.
10ا ادت  27و  28من نفس االتفاقية.
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 إلتزام دولة ا لجأ بعدم ا بادرة إ إهناء صفة اللجوء.و يف ذا السياق در اإلشارة إ حقوق بعض الفئات من الالجئ ال خصتها القوان الدولية ا ظمة للجوء ماية خاصة
نظرا لوضعية ا شاشة ال ترافق د األص اف بصفة عامة  ،و يتعلق األمر ابألطفال و ال ساء و كبار السن.
األطفال الالجئني:
من ب ا قوق ال أفردت لألطفال يف وضعية وء ما يلي:1
 ا ع الصارم ألي أعمال من شأهنا انتهاك ا قوق األساسية لألطفال سواء تعلق األمر ابالنتهاكات ا سية أو ا تاجرة
ابألطفال أو أي استغالل يدخل يف خانة انتهاك حقوق الطفل.
 أولوية األطفال يف ا ساعدة و ا ماية ا قدمة لالجئ .


تع االطقال ا رافق آلابئهم اب ماية و ا قوق ا كفولة ألايئهم ا ائزين على صفة الجئ.

 حق أطفال الالجئ يف التعليم يف إطار اح ام خصوصياهتم الثقافية و الدي ية.
 ضمان االستقرار ال فسي و ال مو العاطفي لألطفال الالجئ .
النساء الالجئات:
نظرا ا لل ساء الالجئات من احتياجات خاصة فقد حورت أ م ا قوق ال

ب أن تع هبا د الفئة من الالجئ فيما

يلي:2
 ا ماية من االعتداء ال فسي و البد .
 ا ماية من االستغالل ا سي.


اية خصوصية لل ساء الالجئات خاصة يف يمات اللجوء ا ختلطة.

 االع اف ابلالجئات كأشخاص ن اعتبار ن.
 أتم وظائف لالجئات مع مراعاة ظروف و قدرات ا رأة الالجئة يف اختيار العمل ا اسب ن.
1التوصيات ا عتمدة من قبل مفوضية االمم ا تحدة لشؤون الالجئ  ،القا رة ،مؤسسة األ رام،2002،ص 24إ .237
2عيد العزيز بن دمحم السعوي ،حقوق الالجئ ب الشريعة و القانون،رسالة ماجست ،جامعة انيف العربية للعلوم األم ية،الرايض،2006،ص.123
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الالجئني كبار السن:
شأهنم شأن الفئات السالفة الذكر فإن كبار السن الالجئ يتمتعون ماية خاصة تتعلق أساسا ب:1
 تقد ا ساعدة القانونية لالجئ كبار السن.
 إدراج الالجئ كبار السن يف مشاريع ت مية اجملتمع من تعليم و تدريب و غ ا.
 تتميع الالجئ كبار السن ابلرعاية الصحية ز ال فسية ،و الغذائية و السك ية.
 ا ساعدة يف مل مشل الالجئ كبار السن بعائالهتم.

ا طلب الثاين :انعكاسات اللجوء على الدولة ا ستضيفة لالجئني
إن ا جم ا ائل لتدفقات الالجئ عرب العامل بسب ال زاعات ا سلحة خاصة يف الس وات ا مس األخ ة ،يطرح على الدولة
ا ستضيفة لالجئ

موعة من التحدايت ا رتبطة اب ستوايت األم ية و االقتصادية و السكانية حيث ت عكس سلبا على تلف

ب يات دولة ا لجأ و ال تزداد تعقيدا يف حالة دولة ا لجأ الضعيفة ا وارد و اإلمكانيات ،كما أن من ب ال تائج ا توقعة لتدفق
الالجئ إمكانية تغي بيئة و ب ية الدولة يف اآلجال القص ة و ا توسطة و الطويلة ،و يف بعض ا االت القصوى قد يؤثر تدفق
الالجئ يف مؤسسات اجملتمع السياسية و القانونية و القيم ال

ثلها تلك ا ؤسسات.2

أوال:االنعكاس األمين و السكاين .يشكل تدفق الالجئ على دولة ا لجأ بشكل كثيف ،ضغطا على الطاقة االستيعابية
احملدودة لدولة ا لجأ ا يطرح هتديدات على االستقرار الداخلي على ذ الدول خاصة تلك ال تعا

شاشة على مستوى

ب ياهتا الداخلية مثل لب ان و األردن.3
كما أن استضافة الالجئ يشكل داي أم يا للدولة ا ستضيفة ضمن مع ا األمشل للبعد العسكري،مبفهوم الدفاعي على مع
البقاء ،و التماسك االجتماعي و اية ا صاحل و القيم ا معية ضد التهديدات ا ارجية ،و يرتبط ذلك مباشرة ابلتأث يف أمن

1نفس ا رجع أعال ،ص . 124
2أ د دون،ملحق لة السياسة الدولية،عدد ،205يوليو،2016ص.9
3دالل مود السيد،اللجوء و أمن اإلقليم...التوظيف ال كي لألبعاد اإلنسانية،ملحق لة السياسة الدولية،عدد،205يوليو،2016ص.23
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دولة ا لجأ ،و يف ارتفاع معدالت ا ر ة و اإلر اب يف ا اطق كثيفة االستقبال لالجئ  ،خاصة إذا كان سياق ال ظام اإلقليمي
يشهد تفاعالت و أحدااث مضطربة تسا م يف مفاقمة دايت أم ية متضادة على دولة ا لجأ.1
من ال احية السكانية فإن تدفق الالجئ بشكل كثيف على دول ا لجأ ل انعكاسات متفاوتة على الب ية السكانية يف ذ الدول
خاصة تلك ال ا ب ية على حساسية عرقية و مذ بية و طائفية كلب ان الذي بلغت في نسبة الالجئ ما يفوق ا ليون و  56ألف
الجئ أغلبهم من ا سلم
البالد

ا أاثر اوف كب ة لدى ا سحي اللب اني من أتث ات ذا العدد على طبيعة ال كيبة السكانية يف

2

اثنيا:االنعكاس االقتصادي.
يعترب تدفق الالجئ على دولة ا لجأ ضغطا إضافيا على اقتصاد ذ الدولة و ب يتها التحتية و ا دمية ،فبحسب دراسة نشر ا
الب ك الدو و ا فوضية السامية لألمم ا تحدة لشؤون الالجئ  ،فإن اك ضغطا متصاعدا على ا وارد االقتصادية للدول
ا ستضيفة لالجئ ،خاصة تلك ال تعا اقتصادايهتا من الضعف على مستوى ضيق ا ساحة ا غرافية دودية فرص العمل و
ا وارد االقتصادية.3
فعلى مستوى القطاع العام يف بلد ا لجأ اك تكاليف مالية وآاثر م تبة على توف ا ساعدات االجتماعية والرفا االجتماعي
لالجئ و ا تمثلة يف زايدة تقد الرعاية الصحية والتعليم وارتفاع الطلب على ا رافق كا اء ،وتكاليف رأمسالية وآاثر بعيدة األمد
كاالستثمار يف الب ية التحتية ،أما على ا دى القص فمن احملتمل أن تكون آاثر زايدة الطلب من الالجئ على ا دمات سلبية
على اجملتمع ا ضيف ،و ذا ما يظهر من خالل ا فاض نوعية ا دمات ا قدمة يصاحبها ارتفاع يف الطلب على ا دمات الكلية
كالرعاية الصحية والتعليم أو ا اء ،و على ا دى البعيد فمن ا رجح أن ت عكس اآلاثر على توسيع االستثمار يف األصول الرأمسالية
كا راكز الصحية والغرف الصفية أو الوصول عرب الطرق إ

يمات الالجئ .4

1اندية سعد الدين"،أتزم" ب ية الدولة ا ضيفة لالجئ ...األردن وذجا،ملحق لة السياسة الدولية،عدد،205يوليو،2016ص.19
2دالل دمحم السيد،مرجع سابق،ص.25
3دالل مود السيد،مصدر سبق ذكر ،ص.25
4روجي زي ر،الالجئون :أ م عبئ على االقتصاد م م فعة ل ؟موقع نشرة ا جرة القسرية،على الرابط التا http://www.fmreview.org/ar/preventing/zetter.html :
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كما أن اك تكاليف أخرى على اقتصاد دولة ا لجأ و ي التكاليف ال مل دد أ اهنا وال عادة ما يتحمل آاثر ا ال اس أو
ا اطق ال يعيش فيها الالجئون ،وأكثر ذ التأث ات غ ا باشرة وضوحا تتمثل يف األثر الضار لالجئ

على البيئة

واست زافهم لألراضي ا شجرة ،من أجل الب اء وا صول على حطب الوقود والتسبب بفقدان ا وئل الطبيعي ،ويف ا اطق ا ضرية
يصاحب توافد الالجئ زايدة يف االحتقان وتد ورا إضافيا للمستوط ات خاصة غ الرمسية و ال تشكل خطرا على البيئة.1

ا امتة:
ختاما كن القول أن تصاعد موجات اللجوء بسبب ت امي الصراعات ا سلحة خالل الس وات األخ ة خاصة يف م اطق الشرق
األوسط و مشال أفريقيا ما يرافق ذلك من تداعيات على أمن و اقتصاد و ساك ة بلدان ا لجأ ،قد تسبب يف أزمة حادة فيما
يتعلق ابلتوفيق ب ضرورة تفعيل ال سانة القانونية ال

مي ؤالء الالجئ و ب عمل الدول ا ستضيفة لالجئ على تاليف

التأث ات و االنعكاسات الضاغطة على ب يتها التحتية و السكانية و االقتصادية نتيجة الضغط الكثيف عليها ،و أمام ذ
ا عضلة فإن سياسة الدول ا ا اللجوء أتسمت ابالختالف سب حجم تدفق الالجئ

و إمكاانت الدولة ا ستضيفة

للجوء،حيث برزت ثالث أ اط من السلوك ا ا ها :سياسة ترحيبية ،سياسة مقيدة ،و سياسة متوازنة ب ال حيب و التقييد ،و
مهما يكن من أمر فإن إشكالية الالجئ بسبب ال زاعات ا سلحة تضع الضم اإلنسا أمام دي ضرورة توف ا ماية ذ
الفئة ا شة و البحث عن صيغة مالئمة د من كل انعكاس سليب على الدول ا ستضيفة للجوء ،و لعل صيغة "تقاسم أعباء
اللجوء" ب

تلف د ول العامل خاصة الغ ية ،و عدم إلقاء ا مل على دول دودة العدد و اإلمكانيات ،تعترب حال أمثال ذ

ا شكلة.

ا راجع:
الكتب:
 .0بش شريف يوسف،نزع ا سية ب الواقع و القانون ،األردن ،دار ا ستقبل لل شر و التوزيع.2012،
 .0وائل أنور ب دق  ،األقليات وحقوق اإلنسان  ،اإلسك درية ،مصر ،دار ا طبوعات ا امعية .2005 ،
1روجي زي ر،نفس ا صدر أعال .
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 إبراهيم يوسف عبيد.د
 نعمة سعيد سرور.د

م3102-3102 اإليرانية حْالل عود الرئيص عبد الفتاح الشيشي-العالقات الشياسية املصرية

 اإليرا ية خالل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي-العالقات السياسية ا صرية
م3102-3102
Egyptian-Iranian political relations
During the reign of President Abdel Fattah al-Sisi
3102-3102
 إبراهيم يوسف عبيد.د
فلسطني-أستاذ العلوم السياسية ا ساعد جامعة األقصى –غزة
 عمة سعيد سرور.د
فلسطني- أستاذ العلوم السياسية ا ساعد جامعة األقصى –غزة
:الربيد اإللكرتوين
ibrahim281179@hotmail.com
: ملخص
 ضمن إطار زم يبدأ من الف ة ال تو فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد، اإليرا ية-سعت الدراسة الستعراض وتتبع تطور العالقات ا صرية
،ا طقة
 وجاءت أمهية الدراسة لتسلط الضوء على أمهية الدولت،ـ2018 ـ وح الربع األوؿ من عاـ2013 رائسة ا مهورية مصر عاـ
 مع حملة اتر ية، كذلك، ومدى ا عكاس العالقة بي هما على األمن االستقرار ا طقة،ًودورمها احملوري إدارة ملفات الشرؽ األوسط األكثر تعقيدا
 يث ت اوؿ كل ور مالمح كل مرحلة ضوء تفاعالت البيئة الداخلية، وقد ا قسمت الدراسة إ أربعة اور رئيسية.لتاريخ العالقات ب البلدين
 والقطيعة أحياانً أخرى مس ة،ً لذلك فإف الدراسة اوؿ تفس مسببات وخلفيات حالة التقلبوالتذبذب أحياان.واإلقليمية والدولية لطر ال عالقة
. وأتث ا على ملفات م طقة الشرؽ األوسط، وتفاعالت العالقة الث ائية ب الدولت

Abstract:
The study sought to review and track the development of the Egyptian-Iranian relations within a time
frame starting from the period in which President Abdel Fattah al-Sisi assumed the presidency of the
republic in Egypt in 2013 until the first quarter of 2018, The importance of the study is to highlight the
importance of the two countries in the region, their pivotal role in managing the more complex Middle
East files, and the extent to which the gap between them affects security and stability in the region,
with a historical overview of the history of relations between the two countries. The study was divided
into four main axes, each of which tackled the features of each stage in light of the internal, regional
and international interactions of the two sides of the relationship. Therefore, the study is trying to
explain the causes and backgrounds of the state of volatility and fluctuation sometimes, and the
interruption of other times in the process and interactions of the bilateral relationship between the two
countries, and its impact on the files of the Middle East.
The study was based on several approaches: (historical approach, analytical descriptive approach,
comparative foreign policy analysis methodology, systems analysis methodology)
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العالقات الشياسية املصرية -اإليرانية حْالل عود الرئيص عبد الفتاح الشيشي3102-3102م

د .إبراهيم يوسف عبيد
د .نعمة سعيد سرور

مقدمة:
تعد دراسة العالقات السياسية ا صرية -اإليرا ية من ا واضيع ال يهتم هبا الكث من الباحث وا ختص
الدولية .وذلك ،ا تلعب الدولت من دوٍر
رجرتات األحداث ا ارية

اؿ العالقات

تفاعالت البيئة اإلقليمية كوانهتا وتوجهاهتا ا ختلفة .فكلتا الدولت تؤثراف وتتأثراف

اإلقليم .ومن ا ،جاءت األمهية بضرورة ت اوؿ العالقات السياسية ب الدولت م ذ أ تو الرئيس

ا صري"عبد الفتاح السيسي" إدارة البالد ،وما لل ذ الف ة من تغّ

خارطة التحالفات اإلقليمية فيها،كالتقارب والتحالف

ب مصر والسعودية واإلمارات والكويت ،وما صاحب ذا التقارب من ا عكاسات على سياسة مصر وتوجهاهتا ا ارجية ،فضالً
عن الترجاذب والتباين الذي طرأ على العالقات ا صرية -ا ليرجية السيما حياؿ األزمة السورية ،وا رب ال تقود ا السعودية
ابسم التحالف العريب

اليمن ،وا وقف ا صري من ذين ا لف  ،وا عكاسات على عالقتها إبيراف.

أتسيساً على ما سبق ،تسعى الدراسة إ استعراض ورصد و ليل العالقات السياسية ب الدولت  ،بدءً من ّوؿ مصر لل ظاـ
ا مهوري (كإطار اتر ي) ،وا تهاءً ابلربع األوؿ من ف ة حكم الرئيس "عبد الفتاح السيسي" 2018ـ ،لذا ستت اوؿ الدراسة
العالقات ا صرية -اإليرا ية وفقاً للمحاور األتية:

 احملوراألوؿ :العالقات ا صرية -اإليرا ية (مدخل اتر ي): احملور الثا  :العالقات السياسية ا صرية -اإليرا ية خالؿ ف ة الرئيس عبد الفتاح السيسي. -احملور الثالث :العوامل ا ؤثرة

تطور العالقات ا صرية -اإليرا ية خالؿ الف ة 2018-2013ـ.

 احملور الرابع :ليل واقع العالقات ا صرية -اإليرا ية ،ومدى استمراريتها.احملور االول :العالقات ا صرية-اإليرا ية (مدخل اترخيي):
تيرجة اإلطاحة كم ا لك فاروؽ
والسلطة ا ديدة

مصر عرب ثورة وز/يوليو 1952ـ ،اتسعت دائرة ا الؼ ب الشا "دمحم رضا هبلوي"

مصر.فقد كاف ظاـ الرئيس " اؿ عبد ال اصر" م ا ضاً إلسرائيل والوالتات ا تحدة األمريكية اللت كا تا

حليفت مهمتي لشا إيراف

ا طقة .ومع صعود رئيس الوزراء اإليرا "دمحم مصدؽ" ،حاوؿ الرئيس " اؿ عبد ال اصر" دعم

ضد ظاـ الشا  ،حيث تب مصدؽ سياسات م اوئة لسياسة الشا  ،وارتباطها اب شروع األمريكي/الغريب؛ فعارض السياسات
اإليرا ية ا تماشية وا ت اغمة مع السياسة األمريكية ،واعتقد الشا (وقتئذ) أف ا طر قادـ على حكم ودولت من القومية العربية،
ثلة

الرئيس " اؿ عبد ال اصر" .لذلك ،ركزت الوالتات ا تحدة على إيراف ،ومل تكن ذريعتها

ذلك اية ظاـ الشا وال فط

اإليرا فحسب ،بل ايت أيضاً من مصر (ال اصرية) ،وبدا واضحاً أف ّتركز اإلس اتيرجية اإليرا ية موجهاً ضد ا طر القادـ من
مصر (ال اصرية) أكثر ا كاف موجهاً ضد ا طر القادـ من اال اد السوفي  .1ومل يكن من قبيل الصدفة أف سحبت إيراف القسم
األكرب من قواهتا ا سلحة
1

عاـ 1967ـ ،من م اطق ا دود مع اال اد السوفي ؛ لتوجهها إ م طقة ا ليج العريب ،وكاف

بيلة مليحة ،السياسة األمريكية ا إيراف ( ،)1981-1945غزة ،جامعة األز ر ،رسالة ماجست غ م شورة 2012 ،ص.151
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العالقات الشياسية املصرية -اإليرانية حْالل عود الرئيص عبد الفتاح الشيشي3102-3102م
للوالتات ا تحدة دوراً

د .إبراهيم يوسف عبيد
د .نعمة سعيد سرور

ديد مصادر ا طر على إيراف ،على ال حو الذي كشف بياف ة العالقات ا ارجية

الكو رس

األمريكي عاـ 1968ـ ،حيث ذكر البياف" :أف على إيراف أف تفظ بقدرة دفاعية قوية يث ال تكوف دفاً للرجمهورية العربية
ا تحدة ( إشارة إ مصر وسورية إابف ف ة الوحدة 1958ـ1961-ـ) أو العراؽ ،أو أي من الدوؿ العربية األكثر راديكاليةً،
كن أف يكوف لديها بعض ا طامع" .1لذلك ،كاف أوج التأييد ا صري لرئيس الوزراء "دمحم مصدؽ"؛ ح مت سحب

وال

االع اؼ اإليرا إبسرائيل ،ا أحدث ارتياحاً ا وقف العريب وا صري ،وكاف سبباً أيضاً تزايد حدة التوترات ب مصر وإيراف
(الشا ) ،ومع سقوط حكومة مصدؽ ،وإحكاـ قبضة الشا على األمور

إيراف؛ ازدادت العالقات توتراً وسوءً ب الدولت .2

رحب شا إيراف "دمحم رضا هبلوي" بتصريح الرئيس ا صري
بيد أف العالقات ا صرية -اإليرا ية شهدت بداية ا فراج ع دما ّ

آ ذاؾ "دمحم أ ور السادات" أبف" :حل قضية الشرؽ األوسط بيد الوالتات ا تحدة األمريكية ،وأف  %99من أوراؽ ا ل لقضاتا
ا طقة بيد ا ،وأف الوقت قد حاف إلقامة الف إس اتيرجي معها ،وأف ا روب ضد إسرائيل قد ولت" .3وعلى إثر ا تبادؿ
السادات وهبلوي الزتارات ،وأقامت الدولتاف عالقات دبلوماسية كاملة ،واستمر ذا التحسن
العاـ الذي شهد اح "الثورة ا مي ية"

العالقات ح عاـ 1979ـ و و

إيراف بزعامة "آية هللا ا مي " ،حي ها ا ذ الرئيس السادات موقفاً عدائياً م ها بدافع

صداقت للشا  ،كما أف األز ر الشريف صر كاف ل فس ا وقف ،فقد أصدر بياانً يدين "الثورة ا مي ية"
السياسة .إضافة إ

وا روج عن أُو األمر ،واقحاـ الدين

إيراف إلاثرهتا الفنت

وء شا إيراف إ مصر بعدما وافق السادات على استقبال على

األراضي ا صرية ،وبعد أف تد ورت حالت الصحية األمر الذي أغضب إيراف ا مي ية (وقتئذ).4
و ظراً ل هج الثورة اإليرا ية ،وتب يها فلسفة "تصدير الثورة" ،أخذت مصر راقبة األوضاع
والتخوؼ ،ا سا م

زتادة حدة التوتر

إيراف بقد ٍر كب ٍ من القلق

العالقات الث ائية .وما أف أقدمت مصر على توقيع معا دة السالـ مع إسرائيل

آذار/مارس 1979ـ ح ابدرت إيراف بقطع العالقات الدبلوماسية معها.5
وبعد اغتياؿ الرئيس السادات
الشوارع الرئيسية
و

تشرين األوؿ/أكتوبر 1981ـ ،أطلقت إيراف اسم قاتل "خالد اإلسالمبو " على أحد

طهراف .6ا شكل عامل توتر إضا

عهد الرئيس "دمحم حس مبارؾ" ،مل دث تغ اً

العالقات ب الدولت  ،وطالبت مصر إيراف إبزالة ذلك االسم.
العالقات ب البلدين ،حيث اتسمت العالقات بي هما

الغالب

ابلتوتر شب ا ستمر ،وتعثرت معظم اوالت التقارب وتغليب ا صاحل ا ش كة على حساب دوافع التوتر؛ فالتزمت مصر
 1ظافر العرجمي ،أمن ا ليج العريب تطور وإشكاليات من م ظور العالقات اإلقليمية والدولية ،ب وت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،2006 ،ص.309
 2سعيد الصباغ ،العالقة ب القا رة وطهراف ،ت افس أـ تعاوف؟ احملددات واألسرار ،الدار الثقافية لل شر ،ط ،2003 ،1ص.65
 3أمل ا زا  ،ل ن ب خيارين ..الروس أـ اإليرا ي  ،صحيفة الشرؽ األوسط 13 ،أكتوبر  ،2015العدد .13468
 4مود بسيو  ،تطور العالقات ا صرية – السعودية ضوء ا تغ ات اإلقليمية والدولية ( ،)2002-1980غزة ،جامعة األز ر ،برانمج ماجست الدراسات الشرؽ أوسطية ،رسالة ماجست غ
م شورة ،2012 ،ص.62
 5دمحم عبد العاطي ،العالقات ا صرية -اإليرا ية ،رؤى تلفة ومواقف متباي ة ،ا زيرة ت ا لفات ا اصة ،شباط /فرباير  ،2007ص.31
 6يوسف الدي  ،حرب الشوارع والشعارات :من طهراف لب وت لص عاء! الرتاض ،صحيفة الشرؽ األوسط 25 ،أتار/مايو  ،2016العدد .13692
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العالقات الشياسية املصرية -اإليرانية حْالل عود الرئيص عبد الفتاح الشيشي3102-3102م
ابستمرارية السالـ مع إسرائيل ،واعتربت خياراً إس اتيرجياً ابل سبة ا ،وأكدت على ضرورة الس

د .إبراهيم يوسف عبيد
د .نعمة سعيد سرور

طريق التسوية السياسية مع

إسرائيل ،و ا قابل رفضت إيراف معا دة السالـ ا صرية-اإلسرائيلية ،واعتربهتا خيا ةً ،وخروجاً عن ا اع األمة العربية واإلسالمية،
وتفريطاً ا قوؽ العربية واإلسالمية ،واع ضت على خيار السالـ واعتربت خيار ال ظم االهنزامية ،وا ازت إ ما يُسمى بػ
"معسكر ا قاومة" ،وأخذت تسا د كل قوى الرفض ا اوئة شروع التسوية.1
ومن العوامل ال أثرت أيضاً سلباً على امكا ية ُسن العالقات السياسية ب البلدين ،دعم وأتييد مصر للعراؽ

ضد إيراف خالؿ ف ة الثما ي يات ( ،2)1980-1988أو كما تُعرؼ

حرهبا

أدبيات العالقات الدولية بػػ"حرب ا ليج األو " ،وال

أجهضت بشكل فعاؿ اوالت خلق عالقات ا ابية ب الدولت  ،بل ووضعت حداً ألية فرصة حقيقية للتقارب بي هما .أضف
إ ذلك ،اهتاـ مصر إليراف بتدريب وتسليح ا ماعات اإلسالمية ا عارضة وا سلحة

مصر.3

و آب/أغسطس من العاـ 1990ـ ،قامت العراؽ ابجتياح الكويت عسكرتاً ،وا ذت مصر موقػفاً معادتاً للعراؽ ،ورافضاً
للتدخل العسكري

الكويت ،4ورحبت وقتها ابلقوات الدولية

حيث يُعترب أمن ا ليج أ م العوامل ا تحكمة

ا ليج ،ما كاف يُعد سبباً آخر

توتر العالقات ب البلدين،

العالقات ب البلدين.

و العاـ 1991ـ شهدت العالقات ب القا رة وطهراف س اً ،وتبادؿ البلدين الزتارات على مستوى الوفود ،وبدأت
العالقات الدبلوماسية ابلعودة تدر ياً ،ح وصلت مستوى "مكاتب رعاية ا صاحل" .و العاـ 1999ـ أيدت مصر ا ضماـ
إيراف إ عضوية موعة الػ ،15وسعت إلق اع بعض دوؿ أمريكا الالتي ية (ا وبية) ال كا ت رافضة ذا اال ضماـ ،وتبادؿ
الرئيساف "دمحم حس مبارؾ" و"دمحم خا ي" الته ئة تليفو يّاً بعد ا ضماـ إيراف إ اجملموعة عاـ 2000ـ
القا رة

ا ؤ ر الذي استضافت

الف ة ذاهتا .5وقد حاولت إيراف بقيادة الرئيس دمحم خا ي فتح صفحة جديدة مع القيادة ا صرية ،و و ما وصل إ

ذروت عاـ  2003ـ بلقاء ع الرئيس مبارؾ ابلرئيس خا ي
 10كا وف األوؿ/ديسمرب 2003ـ .6أما

سويسرا على امش "قمة ا علومات" ال عقدت

ج يف

العاـ 2004ـ فقد عادت أجواء التوتر من جديد ب البلدين ،ع دما اهتمت مصر

مصر إيراف حاولة الترجسس عليها من خالؿ يد أحد ا صري لصاحل ا خابرات اإليرا ية ع دما مت القبض علي  ،يُدعى " مود

عيد دبوس" ،ومع الدبلوماسي اإليرا "دمحم رضا حس دوست" الذي يعمل كتب رعاية ا صاحل اإليرا ية ابلقا رة بتهمة

 1دمحم شع  ،إيراف ومصر  ...تقارب أـ تصادـ ،صحيفة األخبار اللب ا ية 27 ،تيساف/إبريل  ،2011العدد  ،1398ص.23
 2عبد ال اصر سرور ،السياسة ا ارجية العراقية ا الوالتات ا تحدة األمريكية 1990-1979ـ ،أطروحة دكتورا غ م شورة ،قسم البحوث والدراسات العربية ،معهد البحوث والدراسات العربية،
القا رة ،2002 ،ص.120-119
 3خالد العبادي ،أتث ال فوذ اإليرا على الدوؿ العربية (سورية ولب اف)  ،2007-1979عماف ،جامعة مؤتة ،رسالة ماجست غ م شورة ،2008 ،ص.26
 4سرور ،السياسة ا ارجية العراقية ا الوالتات ا تحدة األمريكية ،مرجع سابق ،ص.246
 5اؿ صار ،وآخروف ،تداعيات االتفاؽ ال ووي اإليرا على سورية وا طقة ،تركيا -إستا بوؿ ،مركز عمراف للدراسات االس اتيرجية 5 ،أيلوؿ/سبتمرب  ،2015ص.32
 6عبد ا عم ا ر ،العالقات ا صرية اإليرا ية (ا زء األوؿ) ،ا وار ا تمدف 29 ،تشرين الثا  /وفمرب  ،2009العدد .2843
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د .إبراهيم يوسف عبيد
د .نعمة سعيد سرور

العالقات الشياسية املصرية -اإليرانية حْالل عود الرئيص عبد الفتاح الشيشي3102-3102م
التخابر لصاحل ا رس الثوري اإليرا  ،وتلقي تكليفات لتخطيط وت فيذ عمليات إر ابية

البالدِ ،من بي ها اغتياؿ شخصيات

مصرية داخل وخارج مصر.1
و العاـ 2012ـ بدأت اوالت التقارب ب البلدين أتخذ شكالً آخر يش إ تطور إ ايب ب البلدين ،ثل ذلك
زتارة الرئيس السابق "دمحم مرسي" إ طهراف ضور قمة دوؿ عدـ اال ياز

آب/أغسطس عاـ 2012ـ ،لتسليم رائستها إ

إيراف ،و ي أوؿ زتارة لرئيس مصري إليراف م ذ الثورة اإليرا ية عاـ 1979ـ ،واعتربت ذ الزتارة وعاً من االختبار العملي لشكل
وتوج السياسة ا ارجية ا صرية

ظل أوؿ رئيس مد م تخب ي تمي إ تيار اإلسالـ السياسي (اإلخواف ا سلم ) ،ورحبت

القيادة اإليرا ية بزتارة الرئيس ا صري

حي ها ،ا كاف ل األثر اإل ايب

فتح صفحة جديدة ب البلدين .2وشهدت العالقة

ب البلدين تطوراً ملحوظاً ،حي ما وقعت مصر وإيراف أوؿ برتوكوؿ بي هما يقضي ابستئ اؼ الرحالت ا وية ا باشرة ب القا رة
وطهراف عدؿ  28رحلة جوية أسبوعياً ،وتزايد إثر ذلك ا ديث عن احتماؿ ا تهاء زمن القطيعة ب البلدين ،ذلك الطرح الذي
تلقى دفعة قوية ب رجاح ثورة  25ي اير 2011ـ ال أدت إ ت حي الرئيس "دمحم حس مبارؾ" عن ا كم ،وإعالف وزير ا ارجية
ا صري " بيل العريب" أف مصر بصدد فتح صفحة جديدة مع يع الدوؿ ،ا فيها إيراف ،مث تلى ذلك التصريح ،سفر وفد
دبلوماسي شعيب مصري إليراف بغرض التمهيد لعودة العالقات.
أبدي الرئيس اإليرا " مود أ دي اد" رغبةً قويةً
الثورة اإليرا ية "على خام ئي" للثورة ا صرية
إال امتداد للثورة اإلسالمية
أكرب صا ي"

ذا السياؽ ،حيث

ا قابل ،أظهر ا ا ب اإليرا مرو ة

عودة العالقات بشكل طبيعي مع مصر .3وسبق ذا كل ،أتييد مرشد

خطاب ابللغة العربية

فرباير/شباط 2011ـ ،ذكر في " :أف الثورة ا صرية ما ي

إيراف ال قاد ا اإلماـ آية هللا ا مي " .4وسبق خطاب ا رشد تصر لوزير ا ارجية اإليرا "علي

 31ي اير/كا وف الثا 2011ـ ،أعرب في عن ثقت أبف ثورة الشعب

مصر ستسا م

قياـ شرؽ أوسط

إسالمي ،معل اً دعم بالد للتظا رات ا طالبة بسقوط ظاـ الرئيس مبارؾ .وقاؿ صا ي" :من خالؿ معرفت ا للشعب ا صري
الكب  ،وصا ع التاريخ ،فإ ا على ثقة أب سيضطلع بدور جيداً

إ اد شرؽ أوسط إسالمي يتعلق بکل األحرار ،ومريدي

عرب عن خشية إيراف من تدخل الوالتات ا تحدة ال وصف موقفها اب تخبط
العدالة واالستقالؿ ا طقة" .غ أ أيضاً ّ
وا رتبك لصاحل ظاـ مبارؾ ،وافشاؿ الثورة.5
إف ا طاب اإلعالمي اإليرا (ذات الصبغة التحريضية) ،الصادر عن أعلى مرجعية دي ية وسياسية

إيراف ،حوؿ األحداث

والتطورات الداخلية ا صرية ،يعكس حالة الكرا ية ال تك ها ذ القيادة ا مصر ،وتدلل على أ داؼ وأج دات إيراف

البيئة

العربية.
ا طقة العربية ،رسالة ماجست غ م شورة ،كلية العلوـ اإلس اتيرجية ،قسم الدراسات اإلس اتيرجية ،جامعة انيف العربية للعلوـ االم ية ،الرتاض،

 1أ س القزالف ،ليل إس اتيرجي للسياسة اإليرا ية
 ،2015ص .135-134
 2صار ،تداعيات االتفاؽ ال ووي اإليرا على سورية وا طقة ،مرجع سابق ،ص.33
 3را يا مكرـ ،كيف تفكر طهراف؟ الرؤية اإليرا ية للعالقات مع مصر ،القا رة ،تقارير لة السياسة الدولية ،2011 ،العدد .185
 4ص خطبة ا معة ال ألقا ا ا رشد األعلى للثورة اإلسالمية إيراف ،لة الدراسات الفلسطي ية ،اجمللد  ،22العدد  86ربيع  ،2011مؤسسة الدراسات الفلسطي ية ،ص.204
5

ا ئ رسالف ،دوة "ثورة  25ي اير :االبعاد والتفاعالت وا ستقبل" ،القا رة ،مركز الدراسات السياسية واالس اتيرجية ابأل راـ 27 ،شباط/فرباير .2011
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اجبار الرئيس مبارؾ على الت حي .يبدو أف

وخالؿ الف ة ال تو فيها اجمللس العسكري زماـ األمور بعد اح الثورة

اجمللس العسكري بقيادة ا ش "دمحم حس ط طاوي" مل يكن يو أمهية كب ة للقضاتا ا ارجية ،بل كاف كل ا تمام وتركيز
ا فاظ على أمن واستقرار مصر ،هيداً إلجراء ا تخاابت حرة د قراطية لتحديد الرئيس ا ديد للبالد خلفاَ للرئيس

م صب

ا ت حي "دمحم حس مبارؾ".
 30حزيراف/يو يو 2012ـ ،ا تخب ا صري "دمحم مرسي" رئيساً للرجمهورية ،وكاف الرئيس مرسي قد تقدـ بادرة ل
سورية خالؿ القمة اإلسالمية ا عقدة

األزمة

مكة ا كرمة

 18أيلوؿ/سبتمرب 2012ـ ،دعا فيها إ تشكيل ة اتصاؿ

رابعية تضم كل من مصر وإيراف والسعودية وتركيا .وقد أيدت إيراف ا بادة وتعهدت بدعمها ،وعقدت اللرج ة الرابعية خالؿ ف ة
قص ة مؤ رين ل األزمة السورية.1
شهدت العالقات ا صرية -اإليرا ية بداية التحوؿ ع دما زار الرئيس دمحم مرسي إيراف

 30و 31من أيلوؿ/سبتمرب

 2012ـ ،ضور ا لسة االفتتاحية لقمة م ظمة دوؿ عدـ اال ياز ،وقد وصفت الزتارة ابلتار ية ،وأهنا أعادت صر رتادهتا
العربية واالقليمية والعا ية ،2بعد قطيعة ب البلدين امتدت لعقود.
وقد أعترب الكث من ا راقب

ذ الزتارة ابلتار ية ،فقد وصف الدكتور "مصري الفقي" ،الباحث ا صري

ا غرافيا السياسية

جامعة ابريس" :أف زتارة الرئيس ا صري إ إيراف ليست زتارة عادية بل ي زتارة اتر ية ،على اعتبار أهنا األو من وعها ال
يقوـ هبا رئيس مصري إ إيراف بعد عقود من القطيعة يزت أبحداث وعية

البلدين على رأسها الثورة ا مي ية

إيراف ،وتوقيع

مصر اتفاقية كامب ديفيد مع وإسرائيل ،واحتضاف وايواء مصر لشا إيراف ا خلوع".وقاؿ الفقي" :إف زتارة مرسي إ إيراف على
الرغم من طابعها التار ي فهي مل تكن أمراً مفاجئاً ،على اعتبار أف مرسي سبق وأد بتصر ات خالؿ لة اال تخاابت الرائسية،
اعترب فيها إيراف شريكاً مؤثراً

ا طقة ،وليس عدواً ،وأكد على حق إيراف

امتالؾ الطاقة ال ووية"3.كما كا ت الزتارة ط

ا تماـ و ليل الدوائر السياسية واألم ية اإلسرائيلية ،ووسائل إعالمها ،فقد قالت صحيفة معاريف العربية" :إ للمرة األو م ذ
ثالث عاماً سيكسر الرئيس ا صري دمحم مرسي القاعدة ويقوـ بزتارة اتر ية إليراف".4
ا قابل قاـ الرئيس اإل يرا " مود أ دي اد" بزتارة صر تعد ي األو لرئيس إيرا م ذ الثورة اإليرا ية 1979ـ،
للمشاركة

قمة الدوؿ اإلسالمية ال ا عقدت

القا رة بتاريخ  5شباط/فرباير 2013ـ ،وقد حظيت الزتارة بزخم إعالمي

كب  .فالدولتاف ال تربطهما عالقات دبلوماسية رمسية م ذ وقت طويل ،كما أف م ح العالقات بي هما شهد تذبذاب كب اً
الس وات الثالث ا اضية.
العالقات ا صرية اإليرا ية ،القا رة ،العريب لل شر والتوزيع ،2016 ،ص.93

 1الة ا سي  ،ا طاب الصحفي
 2ا رجع السابق ،ص.144
 3فضائية فرا س  30 ،24أب/أغسطس  ،2012تقرير سفياف فخري.

 4دمحم الصاوي حبيب ،معاريف :زتارة مرسي إليراف اتر ية ،صحيفة مصراوي 19 ،اب/أغسطس .2012

جملة العلوم الشياسية والقانون-العدد 01أُغُشْطص-آب - 3102اجمللد -13تصدر عن املركز الدميقراطي العربي أملانيا-برلني

07

د .إبراهيم يوسف عبيد
د .نعمة سعيد سرور
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وعن أمهية الزتارة قاؿ ا ب

العالقات الدولية ركز األ راـ للدراسات اإلس اتيرجية ابلقا رة الدكتور سعيد الالو دي" :أف
اولة االرتقاء هبا ستوى العالقات الدبلوماسية ،وأف موقف

األسباب ا قيقية للزتارة ي توطيد العالقة ب البلدين ،وال ظر

الرئيس مرسي قبل الثورة من إيراف كاف داعماً دائماً لعودة العالقات ،ألف إيراف بلد إسالمي كب  ،وطهراف أو من تل أبيب
بسفارة مصرية".1
ا طقة والعالقات ا صرية الوطيدة ابلوالتات ا تحدة األمريكية من انحية ،ودوؿ

على أية حاؿ ،إف طبيعة التوازانت الدولية

ا ليج العريب (خصوـ إيراف) من انحية أخرى ،قد كلّفت مصر الكث  ،وأفقدت حكومة الرئيس مرسي دعماً و
إلي  ،ال سيما

أمس ا اجة

ظل تصاعد االحترجاجات الشعبية ضد سياسات الداخلية .وابعتقادي ،أف سلوؾ الرئيس "دمحم مرسي" ا

إيراف ،يتصف ابل مط ا تسرع ،ور ا الالعقال  ،فكاف من ا ف ض أف ُ يد "لعبة توازف ال قائض" ،بقدر كب من الدقة والعقال ية
وا سئولية وا كمة ،وب اءً على حساابت "ا كسب وا سارة"
إضافة إ ذلك ،ي بغي التفكر بعمق

سياسات مصر ا ارجية.

مدى جدية إيراف

توجهاهتا ا تسارعة إزاء مصر ،فا بالغة والتضخيم اإلعالمي

الذي صاحب زتارة الرئيس " اد" للقا رة ،أضفى ضبابية وإلتباساً تقدير عمق إقباؿ إيراف على التقارب مع مصر .وكاف للتوتر
السياسي الداخلي

مصر دور أساسي

ذلك ،حيث جاءت ا واقف الرافضة ألي سن

العالقات ب البلدين من ا دة

واال دفاع ،يث بدا األمر كما لو كا ت إيراف شديدة التمسك بتحس عالقاهتا مع مصر ولديها من األ داؼ ا فية وال واتا غ
ا ميدة ما يدفعها إ القياـ بذلك أبي ن .بي ما الواقع أف تلك ا خاوؼ الداخلية

القا رة ،خصوصاً من القوى والتيارات

السلفية ي ال تتسم اب ساسية الشديدة ا إيراف .ان يك عن القوى األخرى غ اإلسالمية ال ت بص ابلرائسة ا صرية،
يعها حاولت استغالؿ وجود إيراف

القا رة لفرض مزيد من الضغوط على الرئيس ا صري وم ع من رد التفك

أي توج

إ ايب و ا.
عموماً ،ال توجد دالئل واقعية ملموسة تش إ جدية إيراف

سيد توجهاهتا أو إشاراهتا اإل ابية ا مصر

تلك الف ة.

والدليل على ذلك أف البعد االقتصادي الذي ثل أكثر ا لفات حرجاً ابل سبة للسياسة ا صرية حي ها ،كاف غائباً عن الزتارة،
ابستث اء تصريح خرجوؿ للرئيس اد قبل مغادرت مصر ،أشار في إ استعداد بالد ساعدة مصر
خطوة ال ثل قيمة كب ة

حساابت التعاوف االقتصادي أو ح

فتح خط ائتماف .و ي

مقاييس ا ساعدات ا باشرة ب الدوؿ ال

كن لدولة مثل

إيراف -ال تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة وعقوابت دولية -تقد ها لدولة رجم وثقل مصر .ووفقاً للخرباء االقتصادي
إليراف تقد أشكاؿ مت وعة من ا ساعدات االقتصادية ا فيدة صر
للتعاوف االستثماري والص اعي والترجاري ب ا ا ب

 1فضائية فرا س  ،24زتارة الرئيس اإليرا

كن

ذ ا رحلة ،و ة االت من ا ف ض أف تكوف ركيزة

ا قق مصاحل البلدين.

صر ،تقرير :حس عمارة 5 ،شباط/فرباير .2013
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ا االً ،يصعب ا ل أف ة خالفات حقيقية ب البلدين إزاء تطورات البيئة العربية ،األزمة السورية ليست أقلها صعوبة
وأمهية ،حيث يتعارض ا وقفاف ا صري واإليرا (جذرتاً) فيما يتعلق اب وقف من ال ظاـ السوري برائسة بشار األسد .وكذلك
األمر ،ابل سبة للموقف من األحداث الداخلية ال شهدهتا لكة البحرين ،وكذلك ا التطورات ا تفاقمة

اليمن ،فضالً عن

العراؽ الذي ت ظر إلي بعض الدوائر السياسية العربية ا فيها مصر كبلد عريب مهم وقع ت الوصاية اإليرا ية.
احملصلة إذاً ،أف العالقات ا صرية -اإليرا ية أعقد وأصعب من أف تزؿ

تصريح إ ايب سئوؿ أو ح

زتارة رئيس إيرا  ،أو

ترحيب وحفاوة لرئيس مصري يعا احتقاانً سياسياً شديداً ،وا تقادات حادة زادهتا الزتارة اتساعاً ،ح مشلت حلفاء من
اإلسالمي السلفي .
احملور الثاين :العالقات السياسية ا صرية -اإليرا ية خالل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي:
بعد أحداث  30حزيراف/يو يو 2013ـ ،ال ا تهت ابإلطاحة كم اإلخواف ا سلم

مصر ،ا تقدت ا ارجية اإليرا ية

على لساف ا تحدث ابمسها "عباس عراقرجي" إطاحة ا يش ا صري ابلرئيس "دمحم مرسي" ،وقاؿ عراقرجي" :إف د قراطية
الشارعغ جيدة ،وأف تدخل العسكر
ا الئم أف يتدخل ا يش
ابلقوؿ" :إف التدخل

السياسة،وقيام بتغي ا كومات و عملغ مقبوؿ" .وأضاؼ " :رى أ من غ

السياسية لإلطاحة ن مت ا تخاب د قراطياً" .1وجاء رد ا تحدث الرمسي ابسم وزارة ا ارجية ا صرية
الشأف ا صري على ال حو الذي أوحت ب التصر ات اإليرا ية و أمر غ مقبوؿ" .2وعلى الرغم من

ذلك ،فقد وجهت ا ارجية ا صرية دعوًة للرئيس اإليرا "حسن روحا " بزتارة مصر ضور حفل ت صيب الرئيس عبد الفتاح
السيسي؛ اأاثرم رجديدأفقتطورالعالقات السياسيةا صرية -اإليرا يةبي البلدين.3
إف ة عوامل -إقليمية ودولية ،وأخرى ث ائية -قد سامهت
العالقات بي هما ,وأو

تلطيف األجواء ب الدولت  ،وسامهت

ذ العوامل و سن العالقات ب إيراف ودوؿ ا ليج العريب ،السيما اال فتاح

تطور مس ة

العالقات االقتصادية

والترجارية واألم ية ،الذي وؿ الحقاً ال فتاح سياسي توجت الكويت بزتارة ألم ا "صباح األ د ا ابر الصباح" إليراف ،ولقائ
اب رشد األعلى ،حيث ألقت الزتارة بظال ا على ضرورة س العالقات ب إيراف ودوؿ ا ليج ،وحل ال زاعات بي هما ،4و و ما
اعترب البعض هيداً وار ب دوؿ ا ليج وإيراف

ا ستقبل القريب.

ومن الواضح أف مصر ،سعت الستثمار التطور اإل ايب (ال سيب)
و

ذا اإلطار ح ّدد الرئيس عبد الفتاح السيسي معاي

العالقات ا ليرجية -اإليرا ية

س عالقتها إبيراف،

ذ العالقة ابلقوؿ" :إف العالقة مع إيراف ر عرب ا ليج العريب ،وأف أمن

 1حس توفيق إبرا يم ،الر اانت ا تباي ة :قراءة ا وقف ال كي واإليرا ا30يو يو ،لة السياسة الدولية ،تشرين االوؿ/أكتوبر  2013العدد .194
 2مصر تدين تدخل إيراف شؤوهنا بعد عزؿ مرسي ،صحيفة البالد البحري ية ،العدد  ،1443ص.12
 3اؿ صار ،تطور العالقات ا صرية اإليرا ية ،الدوحة ،مركز ا زيرة للدراسات 13 ،أيلوؿ/سبتمرب  ،2015ص.5
 4إسالـ أبو العز ،دالالت دعوة "روحا " للقا رة وأفق العالقات ا صرية – اإليرا ية

عهد "السيسي" 8 ،حزيراف/يو يو https://elbadil.com :2014
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مصر ال ي فصل عن أمن ا ليج  ...وكل ما سعى إلي مع إيراف و عالقة عادلة" .1ولعل ذلك ما يفسر توقيت الدعوة ا صرية
للرئيس اإليرا (حي ئذ) بزتارة مصر.
و خطوة تعكس منط السلوؾ الرباغمايت اإليرا  ،أكد مساعد وزير ا ارجية اإليرا "حس اللهياف" خالؿ حفل ت صيب
الرئيس السيسي

حزيراف/يو يو  ،2014قائالً" :إف أمن مصر وإيراف واحد ،وأ أصبح اؾ تقارابً

سورية" ،وعرب عن أمل

عدـ تكرار األخطاء ال وقعت

وجهات ال ظر بشأف

عهد الرئيس مرسي ,قائال" :إف إيراف مستعدة ساعدة الشقيقة

مصر كل االت الت مية االقتصادية واجملاالت األخرى،فوجوديبالقا رة ملرسالةإ ابيةللشعبا صري" ،2وأكد أيضاً" :أف بالد
3
وشدد على أف إيراف
تعترب مصر القوية ي إيراف القوية ،وأمن مصر و أمن إيراف" ّ ,

ـ األصوات ا صرية,

إشارة إ ثورة

 30يو يو 2013ـ ال أطاحت ابلرئيسمرسي ،موضحاً أيضاً ،أف الدولت لديهما وجهات ظر متقاربة بشأف سورية ,وأ
سيكوف اؾ سعى مش ؾ

ا ستقبل القريب من أجل الوصوؿ ل سياسي

سورية ،مضيفاً" :أ ا أوضح ا للمسئول

ا صري أف اؾ عالقات متميزة ب إيراف ودوؿ ا وار ،والدوؿ العربية ،و اؾ حالياً حوار مفيد ري ب إيراف وسورية ،و تم
أف شا د لقاءات على مستوى ٍ
عاؿ ب ا مهورية االسالمية والسعودية ومصر".4
و

وز/يوليو  2015ـ ،قامت إيراف إبلغاء أتش ات الدخوؿ إ أراضيها واط سبع دوؿ ،م ها مصر .وبعد التوصل إ

اتفاؽ ب

إيراف والوالتات ا تحدة بشأف بران ها ال ووي

 14وز/يوليو 2015ـ رحب ال اطق ابسم ا ارجية ا صرية

ابالتفاؽ ،ووصف "كخطوة سبيل التوصل ا اتفاؽ دائم أيخذ بع االعتبار الشواغل األم ية لكل دوؿ ا طقة است اداً إ
ٍ
وقت سابق خالؿ لقاء مع صحيفة "أ و دو" اإلسبا ية بتاريخ
مبدأ األمن ا تساوي للرجميع" .5و و ما أكد الرئيس السيسي
 29يساف/إبريل 2015ـ ،حوؿ االتفاؽ ال ووي األمريكي -اإليرا حيث قاؿ" :ما طلب و أال يؤثر على األمن القومي
العريب ،وأال يؤثر على إخوا ا

شب ا زيرة العربية  ...وأف بواعث القلق تدور حوؿ أمن ا طقة  ...لدي ا ما يكفي ا من

ا شاكل".6
وبعد حرؽ السفارة السعودية إبيراف

 2كا وف األوؿ/ي اير 2016ـ ،أعرب ا تحدث الرمسي ابسم وزارة ا ارجية ا صرية

"أ د أبو زيد" عن إدا ة مصر ادث إحراؽ السفارة السعودية

طهراف ،والق صلية السعودية

مدي ة "مشهد" اإليرا ية .وأكد

 1أ د ش دي ،مصر ر أبصعب مرحلة اتر ها ،صحيفة ال هار الكويتية ،العدد  22 ،2951كا وف األوؿ/ديسمرب ،2016ص.29
 2عطا ا زار ،السياسة اإليرا ية ا الثورات العربية  ،2013-2011غزة ،أكاد ية اإلدارة والسياسة ،رسالة ماجست غ م شورة ،2015 ،ص.100
 3أشرقت دمحم ،العالقات ا صرية– اإليرا ية من الف ة " ،"2016 – 2011ا ركز الد قراطي العريب للدراسات االس اتيرجية والسياسية واالقتصادية.2016 ،
 4إيراف :متقاربوف مع مصر ا بيبة بشأف سورية وأنمل بلقاءات على مستوى عاؿ ابلرتاض 10( ،يو يو  :)2014صحيفة ال هار الكويتية ،العدد .2176
5
خرقت اإلمارات و البحرين ،صحيفة ال هار الب وتية 25 ،تشرين الثا  ،2013العدد  ،25247ص.11
ترحيب دو واسع ابالتفاؽ ال ووي مع إيراف و صمت خليرجي َ

 6عبد ا عطي أبو زيد ،الزتارات ا ارجية واللقاءات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي ،مرجع سابق ،ص.275
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العالقات الشياسية املصرية -اإليرانية حْالل عود الرئيص عبد الفتاح الشيشي3102-3102م
أبو زيد

د .إبراهيم يوسف عبيد
د .نعمة سعيد سرور

بياف للخارجية ا صرية على ضرورة اح اـ حرمة مقار البعثات الدبلوماسية والق صلية ،وسالمة األفراد العامل هبا ،وال

كفلتها اتفاقيات فيي ا للعالقات الدبلوماسية والق صلية.1
وقد حاولت إيراف استغالؿ ا وقف ا صري ا عارض لدوؿ ا ليج
ال فط اإليرا "أم حسن"
كب ة"،2

كا وف الثا /ي اير 2016ـ" :أبف اؾ عرضاً إيرا ياً مقدماً صر لتوريد ال فط م ها بتسهيالت

اولة من إيراف لتحس عالقتها مع مصر ،لكن مصر ا لت ذا العرض

وكا ت إيراف قد أعل ت
للدخوؿ

طريقة حل األزمة السورية ،حيث صرح مساعد وزير

آذار/مارس 2016ـ عن رغبتها

تطوير عالقاهتا صر

حي .
تلف اجملاالت ،وأعل ت استعداد ا

مفاوضات مع الشركات ا صرية ذا الغرض ،وقاؿ رئيس مكتب رعاية ا صاحل اإليرا ية

الرئيس اإليرا أ ّكد

مصر "دمحم مودتاف"" :إف

خطت االس اتيرجية على أمهية تقوية العالقات ب الدوؿ ا ؤثرة اب طقة ،وخاصةً مصر ،وقاؿ" :لقد أ ّكدان

على ذ ال قطة دوماً ،و ي أف القضاتا ا ختلف عليها ب دوؿ ا طقة قابلة للحل عرب ا وار ،والطرؽ الدبلوماسية" .وقاؿ
أيضاً " :اؾ طاقات واسعة كن أف تسا م

تطوير العالقات ب إيراف ومصر

اجملاالت االقتصادية والترجارية والسياحية ،وأف

إيراف مستعدة للتعاطي مع الشركات ا صرية ورغبة ا ستثمرين والترجار والسياح اإليرا ي

تعزيز العالقات الث ائية على أساس

ا صاحل ا ش كة وا تبادلة ب البلدين".3
ورداً على احملاوالت اإليرا ية لتعزيز العالقات مع مصر ،على حساب السعودية؛ أ ّكد وزير ا ارجية ا صري "سامح شكري"
آذار/مارس  2016ـ على" :أف عالقات مصر ابلسعودية تلك من ا صوصية ال
عليها" ،مشدداً

وؿ دوف دخوؿ أطراؼ أخرى والتأث

الوقت فس على أ " :ال اؿ حالياً إلطالؽ أي حوار ب مصر وإيراف" ،4وعن عالقة مصر إبيراف قاؿ

شكري" :مل تتهيأ الظروؼ بعد لوجود حوار إ ايب يؤدي إ
ققت عدة ع اصر تتمثل
واالح اـ ا تبادؿ والتكافؤ

وجود تغي

قيق تائج إ ابية ،و ذا ال ع مستقبالً إجراء حوار مع إيراف إذا

ا هج والسياسة اإليرا ية إزاء ا طقة ،تقوـ على أساس ب اء عالقات من التعاوف

ا صاحل ،واح اـ استقالؿ وسيادة الدوؿ العربية على أراضيها ،وعدـ التدخل هبا ،والكف عن

السعي لفرض ال فوذ".5
وحوؿ ا وقف ا صري من ا رب
لقياـ إيراف بتهريب األسلحة ا اليمن،

اليمن ،أ ّكدت ا ارجية ا صرية على لساف ا تحدث ابمسها "أ د أبو زيد" رفض مصر
إشارة ا الدعم اإليرا

ماعة ا وثي ،وقاؿ أبو زيد" :إف استمرار هتريب السالح إ

اليمن يعد الفاً لقرارات لس األمن" ،وأ ّكد دداً" :دواعي القلق ا صري ا سلوؾ إيراف اإلقليمي ...وأف هتريب إيراف
 1م ار عبد الفتاح 4( ،ي اير  :)2016مصر تدين إحراؽ السفارة السعودية إيراف ،صحيفة القدس العريب الل د ية ،العدد  ،8333ص.3
 2م ار عبد الفتاح 4( ،ي اير  :)2016مصر تدين إحراؽ السفارة السعودية إيراف ،صحيفة القدس العريب الل د ية ،العدد  ،8333ص.3
3عبد ا افظ الصاوي 26( ،أكتوبر  :)2016حدود الدعم اإليرا القتصاد مصر ،ا زيرة القطرية 26 ،تشرين االوؿ/أكتوبر :2016
.http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/10/26
 4وزير خارجية مصر :ال اؿ حالياً للدخوؿ أي وع من ا وار مع إيراف 1( ،ابريل  :)2016صحيفة القدس العريب الل د ية ،العدد  ،8421ص.3

 5ا رجع السابق ،ص.3
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العالقات الشياسية املصرية -اإليرانية حْالل عود الرئيص عبد الفتاح الشيشي3102-3102م
السالح إ اليمن يعكس استمرار سياسة التدخل غ البّ اء

د .إبراهيم يوسف عبيد
د .نعمة سعيد سرور

الشأف العريب ،ويقوض من التطلعات إ إعادة ب اء جذور الثقة

ب إيراف وج اهنا".1

و كا وف الثا /ي اير 2017ـ ،حاولت إيراف مغازلة مصر ،وفتح ابب العالقات معها من خالؿ بوابة التعاوف السياحي،
حيث عرضت إحدى الق وات الفضائية اإليرا ية الرمسية ،ي "ق اة األفالـ الواثئقية اإليرا ية" ،فيلماً واثئقياً مدبلرجاً إ اللغة
الفارسية ،ت اوؿ م اطق ا ذب السياحي
الفيلم الواثئقي

القا رة ،وا تاحف األثرية ،وا اطق السياحية ال يراتد ا السياح

مصر .ومت عرض

ق اة "أفق" اإليرا ية ا اصة إب تاج األفالـ الواثئقية ،على جزئي م فصل  ،استعرضا آاثر مصر الفرعو ية ،وهنر

ال يل ،واأل رامات الثالثة اب يزة ،وصوال إ ا تاحف

األقصر ،وأسواف ،وا عابد الفرعو ية.2
لس الشورى اإليرا "عالء الدين بروجردى"

و ذات السياؽ ،أكد رئيس ة األمن القومي والسياسة ا ارجية

آذار/مارس 2017ـ"" :أف إيراف ومصر من خالؿ حضارهتما التار ية العريقة إبمكاهنما تعزيز التعاوف ا ش ؾ بي هما للقياـ بدور
حل األزمات وا شاكل

فاعل

اإلقليم ،وأضاؼ بروجردي خالؿ لقاء برئيس مكتب رعاية ا صاحل ا صرية

طهراف "تاسر

عثماف"" :أف الفرص متاحة للبلدين ما أجل ترسيخ التعاوف الث ائي علي الصعيدين االقتصادي والسياحي".3
وقد أعرب رئيس مكتب رعاية ا صاحل ا صرية
البلدين لكوف إيراف دولة مؤثرة وأساسية

طهراف" ،تاسر عثماف" عن أمل

م طقة الشرؽ األوسط.وقاؿ" :إف البلدين يتفقاف

من قضاتا ا طقة ،وم ها مكافحة اإلر اب ،واستخداـ الوسائل السلمية
وجاء

الكث وجهات ال ظر ا الكث

إ اد ا لوؿ ا القة لألزمات ال تعصف اب طقة".4

و و ما أ ّكد و ّ بياف رمسي صادر عن وزارة ا ارجية اإليرا ية أكد على رغبة إيراف
البياف" :إف البلدين يتفقاف

توطيد العالقات وتعزيز التعاوف ب

تعزيز عالقاهتا صر

تلف اجملاالت،

وجهات ال ظر حياؿ الكث من شئوف ا طقة ،وأف القواسم ا ش كة ب إيراف ومصر على

الصعيدين الدي والثقافيتوفر أرضية م اسبة لتعزيز العالقات ب ا ا ب ".5
و

ذا السياؽ قاؿ ا تحدث ابسم ا ارجية اإليرا ية "هبراـ قامسي"

تستعيد مكا تها السابقة

ا طقة ،وأف تسا م

مقابلة ل

شر السالـ ،وتعزيز األمن

وكالة تس يم اإليرا ية" :إف مصر كن أف

العامل اإلسالمي" .6وحوؿ العالقات مع مصر

قاؿ قامسي" :إف ذ العالقات ألسباب تلفة توقفت ع د حدود مكتب رعاية مصاحل البلدين ،ويتم ب ا

واآلخر لقاءات

 1وليد مصطفى ،الرؤية األمريكية لزتارة العا ل السعودي للقا رة ،شبكة رؤية االخبارية 14 ،يساف/إبريل :2016
 http://www.roayahnews.com
 2إسراء فؤاد ،تليفزيوف إيراف يعرض فيلما واثئقيا اطق ا ذب السياحي مصر ،جريدة اليوـ السابع ا صرية 17 ،كا وف الثا /ي اير .2017
 3صحيفة ا دث االقتصادي ،راـ هللا 1 ،مارس .2017
 4موانليزا فر ة ،مصر وإيراف ...تقارب حدود سورتا أـ أبعد؟ ،صحيفة ال هار اللب ا ية 12 ،أذار/مارس .2017
 5إسراء فؤاد ،مصادر :التصر ات ا سوبة لرئيس مكتب رعاية مصاحل مصرية إيراف بياف صادر من طهراف ،صحيفة اليوـ السابع ا صرية 3 ،أذار/مارس .2017
 6صحيفة القبس الكويتية ،إيراف ت تظر دوراً أكرب صر ا طقة 16 ،وز /يوليو  ،2017العدد .15849
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العالقات الشياسية املصرية -اإليرانية حْالل عود الرئيص عبد الفتاح الشيشي3102-3102م

د .إبراهيم يوسف عبيد
د .نعمة سعيد سرور

ب وزراء خارجية البلدين ،وإجراء اتصاالت اتفية ع د الضرورة لتبادؿ وجهات ال ظر ،و اؾ إمكا ية لتعزيز العالقات مع مصر،
ون

ـ الشعب ا صري وحضارت ".1

و  23تشرين األوؿ/أكتوبر 2017ـ ،قاؿ الرئيس عبد الفتاح السيسي،

حوار مع ق اة "فرا س  24الفضائية"" :إف

عالقت ا مقطوعة مع إيراف م ذ قرابة أربعوف عاماً ،و سعى لتخفيف التوتر ا وجود وضماف أمن أشقائ ا
دوؿ ا ليج

ا ليج" ،مؤكداً":أ ا مع

حفظ أم ها واستقرار ا ،ومصر جزء من األمن القومي العريب الذي يشمل أمن واستقرار دوؿ ا ليج ،مشدداً على

أف مصر تدعم أي إجراءات تضمن استقرار دوؿ ا ليج".2
بقيادة السعودية ،وكذلك األوضاع

إشارة إ ا الفات اإليرا ية -ا ليرجية ا تعلقة اب رب

البحرين والتدخل االيرا ا ستمر

اليمن

شئوهنا ،وأيضاً ،ا شاكل ا دودية ب إيراف واالمارات

العربية ا تحدة ،وغ ا من قضاتا ا الؼ ب إيراف ودوؿ ا ليج العريب.
تعقيباً على ما سبق ،إف العالقات ا صرية -السعودية مثلت بُعداً اثلثاً

العالقات ا صرية -اإليرا ية ،وقد ا عكست سلباً

على تطور واستمرارية العالقة مع إيراف ،فقد اتسمت العالقات ا صرية -السعودية

العقود السابقة ابلثبات واالستمرارية ظراً

للمكا ة والقدرات الكب ة ال تتمتع هبا الدولت على الصعيدين العريب واإلسالمي ،واإلقليمي والدو  ،فضالً عن الدور ا ؤثر
الذي تلعب الدولت

ا طقة ،فمصر والسعودية ثالف قطبا التفاعالت

فكث اً ما تطابقت وتشاهبت التوجهات

ال ظاـ اإلقليمي العريب ( العالقات البي ية العربية)،

السياست ا صرية والسعودية ا الكث من ا لفات والقضاتا العربية واإلسالمية

والدولية .فقد وصلت العالقات ا صرية -السعودية

عهد ا لك "سلماف بن عبد العزيز" ،والرئيس "عبد الفتاح السيسي" إ

أعلى مستوتاهتا ،برز ذلك واضحاً من خالؿ الدعم ا ا واالقتصادي السعودي صر .لذلك كاف اؾ حرصاً سعودتاً واضحاً
من قبل ا لك "سليماف بن عبد العزيز" على تدعيم العالقة مع مصر ،فكا ت أو زتارات ا ارجية بعد تولي ا كم صر .و كن
تفس التقارب الشديد ا صري -السعودي

ذ ا رحلة حرص الدولت على مواجهة االخطار ال يتعرضاف ا داخلياً

وخارجياً ،فمصر وض صراعاً مع ا ماعات ا تطرفة

سي اء كت ظيم "داعش" وغ  ،ان يك عن أزمتها االقتصادية .والسعودية،

ي األخرى ،وض حرابً ضد ا وث (ا دعوم إيرا ياً)

اليمن .و و ما ا عكس على العالقة مع إيراف .ع آخر ،ال تزاؿ

األوؿ صر
احملرؾ
األساسي لتلك العالقة ،ابعتبار ا الداعم ّ
العالقة ب مصر وإيراف ر عرب السعودية ،ودوؿ ا ليج ال تُعد ّ
ّ
السيما بعد وصوؿ الرئيس السيسي للحكم .ولقد عرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ذلك أكثر من م اسبة ،و حوار ٍ
ات
عدة مع العديد من الفضائيات العربية واألج بية ،م ها على سبيل ا ثاؿ ال ا صر؛ ق اة "العربيّة" السعودية ،وق اة "فوكس يوز"

ويهم ا أف يعيشوف
العريب ،فهم أ ل اّ ،
األمريكية ،حيث قاؿ الرئيس السيسي" :إيراف تدرؾ أ ّف العالقة مع مصر ّر عرب ا ليج ّ
كل ما سعى إلي مع إيراف و عالقة عادلة" .3و ذا ما أشار إلي رئيس وحدة الدراسات العربيّة واإلقليميّة مركز
بسالـ ،و ّ
1ران علي ،ا ارجية اإليرا ية :مصر تلف كث اً عن دوؿ "حديثة العهد" ،صحيفة الوطن 17 ،وز/يوليو  ،2017العدد .1905
 2صحيفة ا سار العريب 25 ،تشرين األوؿ/أكتوبر  ،2017العدد  ،3157ص.11
 3جاء ذا التصريح خالؿ مقابلة تلفزيو ية أجرهتا ق اة العربية الفضائية "ا دث" برانمج "حدث اليوـ" مع ا ش عبد الفتاح السيسي بتاريخ  21أتار/مايو .2014
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عريب -إيرا ّ ،خصوصاً مع
األ راـ للدراسات السياسيّة واالس اتيرجيّة الدكتور " ّمد السعيد إدريس" ،الّذي قاؿ " :اؾ صراع ّ
مصري -إيرا ّ سيصّف على أ ّ ض ّد السعوديّة".1
أي تقارب
ّ
السعوديّة ،و ّ
احملور الثالث :العوامل ا ؤثرة يف تطور العالقات السياسية ا صرية-اإليرا ية 3102-3102م:
مواقف الدوؿ ا بعضها

است اداً على أدبيات ظرية ليل ال ظم ،و ي من أكثر ال ظرتات ا فسرة الة التحوؿ والتغ
ُ
البعض ،ومدى أتث ا بظروؼ العوامل ا ؤثرة (داخلياً وإقليمياً ودلياً) ،سوؼ يت اوؿ ذا احملور من الدراسة ،ا ؤثرات ال سامهت
عرقلة جهود ومساعي التقارب

العالقات السياسية ا صرية -اإليرا ية خالؿ الف ة من 2018 -2013ـ ،وذلك على

ال حو اآليت:
 سعي الوالتات ا تحدة الدائم إ عزؿ إيراف عن يطها العريب واالسالمي ،وأتليب دوؿ اإلقليم ضد ا ،من خالؿتصوير ا كخطر يهدد الدوؿ العربية الس ية ،مستغلةً خالفها السياسي وا ذ يب مع بعض ذ الدوؿ ،وكذلك تضخيم
خطورة بران ها ال ووي على دوؿ ا طقة ،و و ما عزز

كث من األحياف سلوؾ إيراف وتصر ات مسئوليها ا تعلقة

بتصدير الثورة ،واحتضاف ،ودعم حركات ا عارضة داخل أراضيها.2
 سياسة ا واجهة ال ت تهرجها إسرائيل مع إيراف ،وال تصاعدت عقب التوصل إ خطة العمل ا ش كة الشاملة معالدوؿ .31+5
 -سياسة ا ملكة العربية السعودية ال تسعى حملاصرة ال فوذ اإليرا  ،و ي ا هود ال تزايدت

أعقاب أحداث "الربيع

العريب" واالتفاؽ ال ووي.4
 -األحداث ا ارية

سورية،وال أثرت على العامل العريب ،وأثبتت أبف الدعم اإليرا لل ظاـ السوري ال يقتصر فقط على

تزويد بشح ات من السالح فحسب ،إذ يوجد ج ود إيرا ي على األراضي السورية يقاتلوف العرب الس ة
الواقعة ب

ا طقة

ص وحلب .و ذا يع  ،أف إيراف ارس حرابً مذ بية ضد العامل العريب الس  ،ا عل من الصعب يل

كيف ستتمكن مصر من تطوير عالقاهتا إبيراف.5
-

ة واثئق است دت عليها احملكمة الفيدرالية األمريكية ،تش أبف م فذي ا رجمات ال وقعت

"أبراج ا رب السك ية"

ابلسعودية عاـ  1996ـ ،م من السعودي الشيعة ،من الذين جرى يد م وتدريبهم على يد حزب هللا
وأف األوامر وصلت إليهم من قادة كبار

لب اف،

إيراف .ووقد زاد األمور تعقيداً ،أف مكتب التحقيقات الفيدرالية االمريكي

 1السيسي يؤجل ملف العالقات مع إيراف خشية رد الفعل السعودي ،قالً عن موقع ا و يتور االخباري األمريكي ،تر ة :تاسر حس :
http://www.cairoportal.com/story/5429737
 2صحيفة العرب الل د ية ،العدد  ،10381ص  .16
3
James F. Jeffrey, JCPOA Under the Gun (Part 1): Trump's Five Decisions 2018 The Washington Institute - with permission,
Policy, Watch2866, October 6, 2017, pp1-4.
 4القزالف ،ليل إس اتيرجي للسياسة اإليرا ية ،مرجع سابق ،ص .146
 5صحيفة العرب الل د ية ،العدد  ،10146ص .23
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( )FBIكشف عاـ 2013ـ عن اولة قاـ هبا ا رس الثوري اإليرا ابلتعاوف مع عصاابت هتريب درات مكسيكية
الغتياؿ السف السعودي

واش طن .1و ذا يع أ إذا ما أرادت مصر ب اء عالقات مع إيراف ،فيبدو إهنا ستواج

مشكلة مع السعودية ال تدعمها اقتصادتاً.
عهد الرئيس السيسي والذي قُدر بقرابة  23مليار دوالر وفق تقديرات

وابلرغم من الدعم السعودي وا ليرجي صر

اقتصادية ،و و ما أكد وزير االستثمار ا صري "أشرؼ سلماف"
ب حو  23مليار دوالر .2إال أف السياسة ا صرية

ا ؤ ر االقتصادي

ديب شباط/فرباير  ،2015الذي ق ّدر ا

بعض األحياف ال تت اغم مع التوجهات السعودية ،ال سيما

ملفات حساسة

يتصدر ا ملفي سورية واليمن.
لألمن القومي ا ليرجي والعريبّ ،
ذا اإلطار ارتبطت عالقة مصر مع دوؿ ا طقة ابلعديد من ا صاحل ،وقد ا عكست ذ ا صاحل على سياسة مصر
ا ارجية ،وم ها مثالً ما حدث ب القا رة والرتاض ،بسبب موقف مصر من بعض ا لفات ا ساسة ابل سبة للسعودية ،وما تج
عن ذلك من ردود أفعاؿ يأت لتقارب ملموس ب مصر وإيراف ،ا تسبب

ظهور ا الؼ ب مصر والسعودية بشكل عل ،

ومن مث الت بؤ بتوتر جديد ب البلدين بسبب ذ ا لفات.3
وعلي  ،ترى الدراسة أف ة موعة من األحداث والتطورات ال طرأت على العالقات ا صرية -اإليرا ية ،وأوحت بتقارب
بي ها ،حاوؿ كل م هما استثمار لتحقيق أ داؼ معي ة ،ذا ما سيتم رصد وتتبع و ليل

ذا احملور للوقوؼ على حقيقة

العالقات ا صرية-اإليرا ية ،ومدى استمراريتها ،وذلك على ال حو اآليت:

أوالً :ا وقف ا صري من األزمة السورية ا ستمرة يف جملس األمن:
إف تصويت مصر

لس األمن على مشروع قرار قدمت روسيا

تشرين األوؿ/أكتوبر 2016ـ -حوؿ الوضع

سورية

يتعارض من التوجهات السعودية والعربية حوؿ مستقبل الرئيس السوري -صدمة ،وشكل حالة من االرتباؾ لدى ا تابع ودوؿ
ا ليج العريب ،و كن تفس ذلك على ال حو اآليت:
 -مفاجأة م دوب مصر الدائم

4

لس األمن للمرجموعة العربية ال

ثلها بوصف ضمن الدوؿ العشر األعضاء

لس

األمن ،ابإلضافة إ الدوؿ دائمة العضوية ابلتصويت الداعم لروسيا والرافض إليقاؼ رجمات الط اف الروسي .ذا
 1ر د حيدر ،تارات من الصحافة العربية ،ب وت ،مؤسسة الدراسات الفلسطي ية 24 ،أب/أغسطس  ،2012العدد  ،1480ص.7
 2مصطفى عبد السالـ ،ا ساعدات ا ليرجية صر :التقديرات وسي اريو ات ا ستقبل ،مركز ا زيرة للدراسات 26 ،يساف/إبريل  ،2015ص.2
 3غا دي ع  ،مؤشرات التقارب اإليرا ػ ا صري وماالت  ،القا رة ،ا عهد ا صري للدراسات السياسية واالس اتيرجية 11 ،تشرين الثا  /وفمرب  ،2016ص.2
 4عماد الدين أديب ،أزمة خط ة ب مصر وا ليج العريب ،صحيفة الوطن 12 ،تشرين األوؿ/أكتوبر  ،2016العدد .1627
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ا وقف قل مصر ( سبياُ) و ملعب روسيا وإيراف وسورية .ابلتا  ،يُفهم م أ موجه ضد دوؿ ا ليج العريب وأورواب
والوالتات ا تحدة وا عارضة السورية .السيما أف القرار ا صري جاء دوف ت سيق مسبق أو إحاطة للرجا ب ا ليرجي.

 اعتقاد وزراء ا ارجية العرب أف مصر كا ت تعلم من خالؿ عضويتهادوؿ التحالف العريب ،وي تقد عملياهتا العسكرية

لس األمن سودة قرار شديد السلبية ضد

اليمن ومل تبلغ دوؿ ا ليج ب  ،وبل وتردد إف دوؿ ا ليج علمت

ابلتقرير من مكتب األم العاـ لألمم ا تحدة وليس من ا دوب ا صري
العضو العريب

لس األمن .وقد جرت العادة أف يقوـ

لس األمن إبحاطة اجملموعة العربية أبي ركات أو شاطات س أي دولة عربية ،السيما أف التقرير
اليمن بقيادة السعودية الذي اهتمها التقرير ابستهداؼ

كاف يسيء بشكل مباشر لقوات التحالف العريب ا وجودة
ا د ي اليم ي .
تعقيباً على التصويت ا صري قاؿ م دوب السعودية الدائم

لس األمن "عبد هللا ا علمي"" :كاف مؤ اً أف يكوف ا وقف

الس غا وا اليزي أقرب إ ا وقف التوافقي العريب من موقف ا دوب ا صري" .1كما اعترب ا دوب السعودي ،أبف ا وقف
ا صري سوؼ يزيد من تباعد مصر عن اال اع العريب .وكاف ال قد األكثر حد ًة من "سلماف األ صاري" رئيس اللويب السعودي
الوالتات ا تحدة أو ما يعرؼ بػ (سابراؾ) عن استياء وصل إ حد التشكيك كا ة مصر
وقد دفع السلوؾ التصوي
الرئيس دمحم مرسي

صر

البيت العريب.2

لس األمن السعودية إ ا روج عن صمتها ،وتفرج أزمة ب الدولت  ،فم ذ عزؿ

وز/يوليو 2013ـ ،وقفت السعودية ا ب مصر ،وقدمت ا كافة أشكاؿ الدعم والتأييد ،ومع تو ا لك

"سليماف بن عبد العزيز" ا كم

السعودية عاـ 2015ـ ،وبدء عملية "عاصفة ا زـ" ال كا ت السعودية أتمل

مكتوما ،وم ذ ذلك ا
ً
مصرية فعالة فيها ،إال أف ا وقف ا صري بعدـ التدخل القى غضباً سعودتاً

مشاركة

والعالقات ب البلدين

حالة من التذبذب.
لس األمن أب متقارب مع وجهة ال ظر اإليرا ية ،بعكس ما كا ت

فسر الكثر من احمللل سلوؾ مصر التصوي
وقد ّ
علي األمور عهد الرئيس "دمحم مرسي" ،الذي دعا للرجهاد من أجل إسقاط ظاـ الرئيس "بشار األسد" .ويبدو أف رؤية مصر
حل سياسي يضمن بقاء الدولة السورية موحدة ،ويؤدي إ اال تقاؿ اآلمن للسلطة،
بقيادة الرئيس السيسي تسعى للتوصل إ ٍّ
يث ال ي تصر فيها طرؼ ابلقوة ا سلحة ،السيما أف ظاـ بشار األسد مترجذر بقوة داخل ب ية الدولة ،و و األمر الذي شكل
ع صر قوة لل ظاـ .3وعلى ذلك يق ب ا وقف ا صري من الرؤية اإليرا ية

األحداث

سورية ،الفاً بذلك بعض الدوؿ ال

دعمت  ،و مقدمتها السعودية .وتتواصل الدبلوماسية ا صرية مع أركاف ال ظاـ السوري ،بل يذ ب البعض إ أكثر من ذلك
 1ا دوب السعودي لدى األمم ا تحدة :مؤسف أف يكوف موقف ماليزتا والس غاؿ أقرب من موقف مصر ،صحيفة ال هار الكويتية  9تشرين األوؿ/أكتوبر  ،2016العدد .2891
 2غا دي ع  ،مؤشرات التقارب اإليرا ا صري ،مرجع سابق ،ص.2
3

صار ،تطور العالقات ا صرية -اإليرا ية ،مرجع سابق ،ص.6
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ابلقوؿ":إف مصر تدعم ال ظاـ السوري أبسلحة ومعدات عسكرية واجهة خصوم " .1و و ما عززت زتارة مدير ا خابرات السورية
"علي لوؾ" صر

تشرين األوؿ/أكتوبر 2016ـ ،وذكرت التقارير أف الوفد ث مع ا سئول ا صري بعض ا لفات األم ية.

ٍ
حد ما -حوؿ ا لف السوري و و ضرورة التوصل إ تسوية سياسية لألزمة،
الحظ أف اؾ ت اغماً مصرتاً إيرا ياً -إ
جوالت وزير ا ارجية اإليرا "جواد ظريف" لشرح رؤية

يكوف الرئيس السوري "بشار األسد" جزءً م ها ،وقد ظهر ذلك جليّاً
إيراف ل األزمة سورية ،2وأتكيد انئب وزير ا ارجية اإليرا "أم حس عبد اللهياف"
بقول " :إف أمن مصر وإيراف واحد ،وأف اؾ تقارابً
ا صري من األحداث

حفل ت صيب الرئيس السيسي،

وجهات ال ظر بشأف سورية" .3كل ذلك أعطي ا طباعاً أبف ا وقف

سورية مت اغم مع ا وقف اإليرا  ،و و ما اعتربت دوؿ عربية كث ة و مقدمتها السعودية خروجاً مصرتاً

عن الرؤية ا ليرجية والعربية لألحداث

سورية.

اث ياً :اإلصرار اإليراين على حضور مصر يف ا فاوضات حول األزمة السورية.
مثلت تصر ات وزير ا ارجية اإليرا "دمحم جواد ظريف" وال شرهتا صحيفة ا اردتاف الربيطا ية ،وكشفت إصرار إيراف على
حضور ثل عن مصر

مفاوضات ج يف

4
أيلوؿ/سبتمرب2016ـ  ،ووفقاً لصحيفة ا اردتاف ،فقد مارست إيراف ضغوطاً

ا وقف ا صري

كب ة من أجل حضور وزير ا ارجية ا صري "سامح شكري" ا فاوضات بشأف سورية ،ا مثّل تغ اً ملموساً
حياؿ األزمة السورية .وابلفعل حضرت مصر جلسات ا فاوضات مع العراؽ وتركيا وقطر والسعودية ،وع ّقبت وكالة "فارس"
االخبارية اإليرا ية على ذلك ابلقوؿ" :إف مصر تتحوؿ تدر ياً من ور الوالتات ا تحدة والسعودية اب ا روسيا وإيراف"  .5و ذا
ما أزعج الدوؿ العربية وخاصة السعودية واالمارات والبحرين والكويت.
وقد عزز من ذ الرؤية ،خروج وزير ا ارجية ا صري السابق " بيل فهمي"

أكثر من لقاء صحفي وتلفزيو  ،على غ

ا عتاد ،ليؤكد" :أف مسألة دخوؿ روسيا ال ترتبط إبيراف ديداً ،بل ترتبط بوجود فراغ وفشل أمريكي

التعامل مع ا لف

السوري ،إذ فشلت الدبلوماسية األمريكية على مدى الس وات األربع أو ا مس األخ ة ،وحدث ا كماش لدور الوالتات ا تحدة،
وبدء مرحلة الترجهيز ال تقاؿ السلطة مع اال تخاابت الرائسية األمريكية هناية عاـ 2016ـ" .وأوضح الوزير "فهمي"" :إف دخوؿ
روسيا جاء لء الفراغ الذي خلفت السياسات األمريكية ،وأهنم دخلوا لوجود خشية روسية من التطرؼ واإلر اب ،ومل يدخلوا
دعماً إليراف ،وأف التدخل الروسي و هيد رحلة تفاوض" ،مؤكداً على أمهية ا فاظ على سورية ككياف ودولة ا

ذلك

ا ؤسسات السورية" .6و ا زاد األمور وضوحاً حسب ا راقبوف ،أف "ا ديث عن التعاوف ا ش ؾ ب مصر وإيراف ا تقل من
 1غا دي ع  ،ب السيسي وبشار :أبعاد العالقة ومساراهتا ،القا رة ،ا عهد ا صري للدراسات السياسية واالس اتيرجية 26 ،تشرين الثا  /وفمرب  ،2016ص.2
 2صار ،العالقات ا صرية اإليرا ية ،مرجع سابق ،ص.6
 3سوزى ا يدى ،انئب وزير ا ارجية اإليرا  :أمن مصر و أمن إيراف ..و ن على استعداد للتعاوف مع الشعب ا صري ،صحيفة األ راـ العريب 9 ،حزيراف/يو يو .2014
 4غا دي ع  ،مؤشرات التقارب ا صري اإليرا  ،مرجع سابق ،ص.3
 5إيراف طلبت حضور مصر ا احملاداثت الروسية االمريكية حوؿ سورية لوزاف ،صحيفة القدس العريب 20 ،تشرين االوؿ/أكتوبر  ،2016العدد .8621
 6إيهاب انفع ،مصر تؤيد الضرابت الروسية سورية وتوازف عالقاهتا اب ليج ،موقع أخبار روسيا اليوـ 7 ،تشرين األوؿ/أكتوبر . 2015
https://arabic.rt.com/news/796222.
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الصحف الرمسية ،إ أرض الواقع ،وأف وا واقف الرمسية صر من األزمة السورية ابتت واضحة ،وتتماشى مع ا واقف اإليرا ية،
إضافة إ موقف مصر ا ؤيد عركة ا وصل ال تقود ا قوات ا شد الشعيب العراقية ا دعومة من إيراف ضد ت ظيم الدولة اإلسالمية
ا عروؼ بػ "داعش".1
ذ ا واقف بال شك أحدثت صدمة كب ة لدوؿ ا ليج العريب ،والسيما السعودية ال اعتربت أف مصر دخلت ا عسكر
ا عادي ا من جهة ،وكشفت عن ت سيق كب بي ها وب وإيراف فيما ص مستقبل سورية و ظاـ الرئيس األسد من ٍ
جهة أخرى.
وقد ذ بت بعض التفس ات للتوج ا صري و إيراف إ اعتبار جزءً من مقاربة مصرية للبحث عن داعم جديد بديل عن
السعودية؛ بعد أف تراجع دعم السعودية ا ا صر على ذ ا لفية .وابعتقادي ،أف تفس موقف مصر يرتبط ابعتبارات
اس اتيرجية ال تتعلق اب اؿ أساساً ،بقدر ما تتعلق وترتبط برؤيتها لعالقاهتا ا ارجية ولصراعاهتا
بعدة اعتبارات ،أبرز ا؛ رؤية مصر وقعها ووزهنا

ا طقة وب الدوؿ العربية ،و ي لذلك ال كن أف ترضى أبف تكوف اتبعة

لدولة عربية أخرى ،خصوصاً السعودية ،ال انزعت مصر على موقع القيادة
الرئيس السيسي ألم الكويت أث اء زتارت صر

الداخل أيضاً .ويتعلق ذلك كل

الس وات األو ا بعد االستقالؿ ،و و ما أكد

 24كا وف الثا  /وفمرب 2016ـ ،ابلقوؿ" :ضرورة اح اـ الرتاض تباين

وجهات ال ظر فيما يتعلق ابلعديد من ا لفات السياسية عربياً وإقليمياً ،ألف مصر ليست دولة صغ ة تساؽ حسب رغبات
ا ملكة".2
موقع

وا طالقاً من ذا االعتبار ،فإف مصر مستعدة ال اذ قرارات على صعيد السياسة ا ارجية فقط لتّثبت ل فسها
عرب ع وزير ا ارجية األسبق "أ د أبو الغيط" بصراحة ع دما قاؿ تصريح تلفزيو " :إف مصر عطّلت القمة
القيادة ،و و ما ّ
ال دعت ا قطر أث اء العدواف على قطاع غزة

العاـ 2008ـ ،ألهنا مل صل على موافقة الرئيس مبارؾ وا لك عبد هللا".3

عموماً ،يبدو أف ا وقف ا صري من األزمة السورية قد ُحسم ا طالقاً من أج دة داخلية ،يهيمن عليها اجس ا وؼ من
تيارات اإلسالـ السياسي ،أب واعها ا ختلفة ،لك يصب هناية ا طاؼ ،خدمة ا صاحل اإليرا ية .وبدالً من أف ت ظر مصر
إ التمدد ا وثي– اإليرا
اليمن ،بوصف هتديداً ألم ها القومي ،من خالؿ إمكا ية السيطرة على مضيق ابب ا دب ،ومن مثّ
ٍ
حد ما واأل داؼ اإليرا ية سورية
التح ّكم طوط ال قل البحرية عرب ق اة السويس؛ يبدو أف األ داؼ ا صرية تقاطعت إ
بديال لالئتالؼ الوط لقوى الثورة وا عارضة ،وتقبل ٍل سياسي ،يتضمن القبوؿ
و ديداً عرب ضغطها لتشكيل معارضة ،تكوف ً
بدأ بقاء ظاـ الرئيس "بشار األسد" ،ويكاد يتطابق ا وقف ا صري

الذي يسعى إ إ تاج
ذا الشأف ،مع ا وقف واإليرا
ْ

 1صحيفة العرب الل د ية ،العدد  ،10439ص.7-1
 2جالؿ خ ت ،القا رة والرتاض :اف اؽ "جزئي" ووساطات خليرجية "للمصا ة" ،صحيفة االخبار اللب ا ية 25 ،تشرين الثا  /وفمرب  ،2016العدد  ،3042ص.13
 3ابو الغيط يع ؼ :سعي ا لتقويض قمة الدوحة ومصر أكرب من اف تسقطها طة ا زيرة ،صحيفة القدس العريب 29 ،كا وف الثا /ي اير  ،2009العدد  ،6112ص.19
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"صيغة سلطة حكم" مع ال ظاـ وا عارضة ،ويكوف دفها األساسي اربة ا ماعات اإلسالمية ،كرجزء من ا رب على
اإلر اب .ويبدو أف ذا االعتبار فُ ّسر خليرجياً وفهم بصورة جزئية على أ

اشياً مع األ داؼ الروسية واإليرا ية.

اثلثاً :ا رب السعودية ا ستمرة يف اليمن.
لسدة ا كم أظهرت مصر أتييد ا للموقف السعودي ا اليمن ،وعقب
م ذ وصوؿ الرئيس ا صري "عبد الفتاح السيسي" ُ
استيالء اعة "ا وثي " على العاصمة ص عاء أيلوؿ/سبتمرب 2014ـ أعل ت مصر مطالبتها يع أب اء الشعب اليم والقوى
السياسية ن فيها ا وثي ابلتوقف التاـ عن استخداـ السالح أو اللرجوء إ الع ف ،و مل مسئولياهتم ،واالرتفاع إ مستوى
التحدتات ا ط ة ال تواج بلد م واإلسراع

إخراج من تداعيات األزمة السياسية واألم ية ال

ر هبا ،وال هتدد األمن

واالستقرار للخروج ابلبالد من الوضع ا تأزـ و قيق االستقرار والسالـ فيها ا يصوف وحدت واستقالل  .فقد جاء على لساف وزارة
اليمن و دعو األطراؼ اليم ية إ ضرورة اح اـ إرادة الشعب اليم ،

ا ارجية ا صرية قو ا" :تتابع بكل قلق تطورات األوضاع

و قيق تطلعات الد قراطية ا شروعة ،وعدـ اللرجوء للع ف أو التصعيد للتوصل ل سياسي ،واح اـ رجات ا وار الوط ،
وت فيذ ب ود ا بادرة ا ليرجية".1
وشكل إطالؽ السعودية لعملياهتا
ّ

اليمن ت اسم "عاصفة ا زـ" م عطفاً مهماً

اق اب ا وقف ا صري من موقف

إيراف ،إذ امت عت مصر عملياً عن تقد أي دعم عمليايت أو ح سياسي صريح يرقى لتطلعات السعودية ال تع ّد فسها صاحبة
"الفضل"

دعم مصر

عهد الرئيس السيسي.

يالحظ أيضاً ،وجود بوادر تفا م ب مصر و" اعة ا وثي" ،الفاً بذلك التوج السعودي ،ومتقارابً الوقت
و ا قابلَ ،

فس مع التوج اإليرا  .ويؤخذ على مصر عدـ مشاركتها بفعالية

ال شاط البحري على السواحل اليم ية أو التدخل واجهات

عسكرية مع ا يش اليم ضد ا وثي  .واقتصرت مشاركة مصر

اية ابب ا دب ا تصل

بتأم ق اة السويس وا رتبط أيضاً بدور ا االس اتيرجي

ا رب وفقاً ا تعترب حقها

البحر األ ر.

أما على ا ستوى السياسي ،فقد ظلت ا واقف ا صرية غامضة هبذا الشأف ،مع صياغة دبلوماسية بعيدة عن السياقات
السعودية للحرب ،ومستوى ا هد الذي ارس السعودية

اليمن .و ذا ما أكد الرئيس السيسي ،ففي حوار مع صحيفة

الشرؽ األوسط بتاريخ  10شباط/فرباير 2015ـ ابلقوؿ" :أستطيع القوؿ وبكل صراحة أف األزمة اليم ية مل أتخذ م ا يعاً
اال تماـ الكامل ،وكل ا أتخران

التعامل مع األزمة اليم ية" .2والواقع أف مصر مل تعمل م ذ بداية ا رب على أتجيج ا شاعر،

ورفع مستوى الدعاية اإلعالمية والسياسية اب ا اليمن .ومل يضع إعالمها ور تركيز على صرة السعودية .بل إف بعض وسائل
 1إ اف أ د ،ا وقف ا صري والتدخل العسكري اليمن ،القا رة ،ا عهد العريب للدراسات السياسية واالس اتيرجية 6 ،يساف/إبريل  ،2015ص.3
 2عبد ا عطي ابو زيد ،الزتارا ت ا ارجية واللقاءات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي( ،قراءة ليلية واقف وخطب وتصر ات الرئيس بشأف القضاتا الدولية من  2014/6/8إ 2015/6/7ـ)
ملف واثئقي ،القا رة ،ا يئة العامة لالستعالمات  ،2015ص.727
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اإلعالـ ا صرية كا ت يث من وقت آلخر شكوكاً عن جدوى ذ ا رب ،وعن لزوـ مشاركة بالد م فيها ،ان يك عن استقباؿ
1
مصر ألكثر من مرة وفوداً ية من األطراؼ كافة ،ا فيها وفود آتية من ص عاء ،وأخرى صديقة أو حليفة ا  .وظهر ذلك جلياً

استقباؿ موعة من ا وثي

القا رة ،والسماح م إبقامة معرض و دوة ،يها وف فيها عملية "عاصفة ا زـ" ال تقود ا

السعودية ودوؿ عربية أخرى 2.و و ما فسر البعض على أ بداية لتطور

العالقات ا صرية -اإليرا ية .وابلتوازي مع ذلك،

أث ت أ باء عن قياـ وفد من " اعة ا وثي" بعقد لقاءات مع مسؤول

ا خابرات ا صرية ووزارة ا ارجية ،و و ما اعترب

البعض توجهاً مصرتاً مدروساً الستخداـ ا لف اليم كورقة ضغط على السعودية .ع آخر ،ال يوجد ثبات

ا وقف ا صري
اولة من مصر

ا األزمة اليمن ،فتارة يبدو مؤيداً للسعودية ،واترة أخرى يتفهم ا وقف ا وثي ،و و ما يُفسر على أ
للتقارب مع ا وقف اإليرا  ،3و ذا ما أكد الرئيس السيسي ع دما قاؿ" :إف تدخل مصر أزمة اليمن عقد الستي يات من

اليمن مرة أخرى .و ذا ما حذر م خرباء مصريوف

القرف ا اضي كاف تلفاً" .4ع  ،أ ال كن تكرار ربة الستي يات

كمساعد وزير الداخلية األسبق اللواء "عبد الرحيم سيد" الذي قاؿ" :إف تدخل مصر العسكري

اليمن الف للدستور ،وال

ٍ
حرب
وز إرساؿ قوات ا خارج حدود بالدان ،مش اً إ أف ما دث اآلف و أشب ب كسة 1967ـ ،حيث مت جر مصر إ
خارج حدود ا ...ذا التدخل يضر صر عسكرتاً واقتصادتاً واس اتيرجياً."5
ا االً ،ال تزاؿ الطريق ا ؤدية إ استقرار العالقات ب مصر وإيراف تواجهها الكث من العقبات ،وتتداخل فيها العديد من
ا لفات ،وي تاهبا

أغلب األحياف عدـ الثقة ،فا الفات تتسع ابتساع الدور اإليرا و دد  ،ان يك عن الدور الذي تلعب بعض
ا ستوي السياسي ،فقد ارتبط ملف العالقات ا صرية-

فعاؿ ب الدولت على األقل
األطراؼ العربية إلجهاض أي تقارب ّ
اإليرا ية غالباً لف ا ليج العريب .ع أخر ،كلما تقاربت إيراف مع دوؿ ا ليج العريب وخاصة السعودية ،كلما ا عكس ذلك

على العالقة مع مصر ،والعكس صحيح .فكث اً ما ربطت مصر وأكدت على لساف مسؤوليها وم هم الرئيس السيسي الذي قاؿ:
"أف األمن القومي للمصر مرتبط ارتباطاً وثيقاً أبمن السعودية ودوؿ ا ليج بصفة عامة" .6و و ما أكد الرئيس مرة أخرى
ل مع اإلعالمي "بيت ابير" على ق اة "فوكس يوز" األمريكية

حوار

 4يساف/إبريل 2017ـ ،ع دما قاؿ" :عالقت ا قوية مع دوؿ

ا ليج ،م ليسوا أصدقاء أو حلفاء م أخوة حقيقيوف ،وأم هم من أمن مصر والوطن العريب لدي أمن قومي واحد ،و و أمر
راسخ ال يتغ ".7

تصعيد الفت

 1لقماف عبدهللا ،التمايز ا صري السعودي سورية والعراؽ ...كن
 2صار العالقات ا صرية اإليرا ية ،مرجع سابق ،ص.7
 3فس ا رجع السابق ،ص.7
 4دمحم وديع ،التدخل الربي اليمن مغامرة سوبة بدقة ،صحيفة العرب 7 ،يساف/إبريل  2015العدد  ،9880ص.6
 5كر ة دمحم 26( ،مارس  :)2015تدخل مصر ابليمن أشب ب كسة  ،67صحيفة ا صريوف  26أذار/مارس .2015
 6شعيب عبد الفتاح وآخروف ،الزتارات ا ارجية واللقاءات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي خالؿ الف ة ( ،)2017/6/7 -2016/6/8القا رة ،ا يئة العامة لالستعالمات ،2017 ،ص.234
 7عبد ا واد الفش  ،و مود عبد العزيز ،السيسي :ال ديكتاتور

مصر وسأبقى

حرب اإلرادات ،صحيفة األخبار اللب ا ية 25 ،تشرين الثا  /وفمرب  2015العدد  ،3042ص .12

ا كم إذا رغبت ا ما  ،صحيفة الرأي ا صرية 7 ،يساف/إبريل  ،2017العدد  ،13794ص.18
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ومع استمرار حالة ا د وا زر ،والتباين الكب وا الفات والصراعات ا ذ بية الدائرة

دوؿ اإلقليم ال سيما سورتا والعراؽ

واليمن ،ابت من الصعب على الدوؿ العربية ،وم ها مصر اقامة عالقات اثبت ومستقرة مع إيراف ،فا لفات ا الفية وا رب
ا ذ بية عمقت دائرة ا الؼ وزادت من حدت  ،وابت من الصعب ايقاف أو ميد  .ويبدو أف العالقات ا صرية -اإليرا ية
س اوح مكاهنا كما كا ت علي عرب عقود ا السابقة ،ولن يطرأ علها جديد سوى مزيداً من عدـ الثقة والتشكيك.
احملور الرابع :حتليل واقع العالقات ا صرية -اإليرا ية ،ومدى استمراريتها.
ا ال شك ،أف إيراف تسعى لتحس وتطوير عالقاهتا صر بعيداَ عن أزماهتا مع دوؿ ا ليج العريب ،ال تشكل وؿ
أغلب األوقات دوف ا تظامها وتطور ا ،لذا ي اوألف تُشرؾ مصر بدور فاعل

تلف األزمات اإلقليمية -وقد ظهر ذا

التوج جلياً من خالؿ اإلصرار اإليرا على حضور مصر لطاولةا فاوضات ا تعلقة ابألزمة السورية

"لوزاف" السويسرية -ومع

ذلك ،فيبدو أف التوج اإليرا ما يزاؿ يصطدـ ابلعديد من ا لفات ال تعترب ا مصر جزءً من أم ها القومي ،سواء فيما يتعلق
ابألزمة القائمة سورية ،أو ا رب ا شتعلة بالد اليمن ،أوا الؼ ا دودي ب إيراف وجاراهتا العربية؛ كاإلمارات العربية،
أوالتمدد الشيعي

ا ليج العريب ،أو مشاكل إيراف مع الدوؿ العربية األخرى .فهذ ا لفات من وجهة ال ظر ا صرية تؤثر سلباً

على امكا ية تطوير العالقات مع إيراف ،وكوف مصر تعترب فسها قلب العامل العريب .فإهنا ،تعترب ذ ا لفات شأانً(مصرتاً)يتعلق
بدرجة كب ة ابألمن القومي ا صريوالعريب على ٍ
حد سواء من انحية؛ وال يقع فيما كن تسميت بطموح مصري لعب دور
إقليمي يتخطى ا تماماهتا ال ُقطرية أو القومية من انحية اث ية ،أو ح اب د األد الذي كن أف تعترب مصر حياداً إ ابياً -إف
صح التعب  -ا بعض القضاتا ال توليها إيراف ا تماماً مثل،األزمة

سورية ،أو ا رب

اليمن ،أو األوضاع

البحرين،

وغ ا.
ا يتضح ل ا جلياً كباحث ؛ أف العالقات ب البلدين (حسب وجهة ال ظر اإليرا ية) تتعلق عموماً سائل :ك ػ(العداء
إلسرائيل ،ومشروع الشرؽ األوسط اإلسالمي ،والتعاوف االقتصادي) .وإف مل يكن ذ ا ائل قابلة للت فيذ ،ولو (مرحلياً) ظراً
لظروؼ مصر الداخلية ،فعلى األقل كن أف يكوف تشكل تقاطعاً غ مباشراً دوائر التماس ب البلدين ا ذ العالقة.
و ا قابل ،قد يؤخذ على مصر أهنا ر ت تطور عالقاهتا مع إيراف بطرؼ اثلث أو رابع ،بداية من الوالتات ا تحدة ،وصوالً إ
السعودية ،فهذا من حق مصر ال ق ّدر ا اتر ها ،ووزهنا ،وقيمتها ب الدوؿ العربية واإلقليمية والعا ية أف تتب
أف ذا قد يتعلق بشكل العالقات الث ائية ال تسعي مصر لتحديد طبيعتها ومسار ا ،ويضمن ا تطبيعها والترجكم

ذا الر اف ،إال
مستوا ا

إطار متوازف ومتعارؼ علي ب الدوؿ،كالتمثيل الدبلوماسي ا تبادؿ ،والعالقات االقتصادية والثقافية مثالً ،إال أف ذا األمر مل
يتحقق على مستوي العالقات ب مصر وإيرا على مدار العقود ا اضية.وح بعد عاـ 2011ـ الذي شهد تغ ات داخلية
مصر،وكاف من ا مكن أف تتيح فرصاًلتطوير العالقات ب البلدين ،سواء من بوابة تطبيع العالقات ،أو التكامل السياسي ب
ظام كل م هما "إسالمي" ُ ،ثل الطرؼ ا صري اعة اإلخواف ا سلم (إابف ف ة الرئيس مرسي) ،إال أف ذ ال قطة سرعاف
ما تكشف إهنا ورقة س موقف ابل سبة كم ا ماعة وعالقاهتا مع السعودية والوالتات ا تحدة .ع آخر ،أهنا رد م اورة
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العالقات الشياسية املصرية -اإليرانية حْالل عود الرئيص عبد الفتاح الشيشي3102-3102م
لتحس الشروط

إطار صراع احملاور عشية ثورة  30يو يو 2013ـ ،وما بعد ا ،حيث ولت ورقة ا اورة ذ إ فزاعة

موجهة ضد السعودية أيضاً ال يبدو أهنا أجادت اللعب على اوؼ كل من ا ماعة بعد اإلطاحة كمها وال ظاـ ا صري
ا ديد (عهد الرئيس السيسي)

تقريب وإبعاد كل م هما على حساب األخر ،وابلتا ع دما وصلت ا الفات ب مصر

والسعودية إ ما وصلت إلي  ،طُرحت مسألة العالقات ا صرية -اإليرا ية مرة أخرى ،كبديل ،ولكن

سياؽ وإطاروتوجهات

تلفة ضبطت إيقاعها األحداث ا ارية على األرض.
ذا السياؽ شكلت عدة متغ ات

عالقة مصر بػحليفها القريبا تمثل

السعودية ،ومن ذ ا تغ ات:

 .1استدارهتا انحية احملور اإلخوا على حساب مصر.
.2

ارسة ضغط على مصر من أجل إجراء مصا ة مع ا ماعة ال يعترب اال ظاـ

مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح

السيسي (إر ابية) ،وكا ت اإلطاحة هبا سبب رئيسي لشرعية ذا ال ظاـ .ابإلضافة إ اش اط تذليل مواقف ا ملكة
العربية السعودية (إقليمياً)

معادلة صفرية ليس فيها حل وسط ،مثل طرح فكرة القوات العربية ا ش كة ،ال أتت بعد

فظ السعودية ودعمها لقطر وتركيا

مها ة ا طوات العسكرية ا صرية

العريب الذي يهدد ابلتدخل العسكري الربي

ليبيا ،وكبديل عن عشوائية التحالف

سورية بقوات ُ تمع على غرار الف العرب

عملية "عاصفة ا زـ"

ا تعلقة ابليمن ،و و استبداؿ لدور مصر التقليدي.
 .3التضييق على مصر من خالؿ خلق أزمات معيشية ان ة عن ت صل السعودية من تعهداهتا االقتصادية صر .وابلتا ،
أدت ا عطيات وا تغ ات إ خلق سياؽ جديد طُرحت في مسألة العالقات ا صرية -اإليرا ية دوف إعالف حقيقي،
على الرغم من تغ الظروؼ الذاتية وا وضوعية

ا طقة.

ا الصة:
طبقاً سار دوافع ومعوقات العالقات ا صرية-اإليرا ية خالؿ ف ة الدراسة ،فإ ا الحظأف الفرص ال

ترجت عن عوامل

متعددة ظراً لغياب اإلرادة السياسية بشكل اث وي ،وتوقفها على أتث ات طرؼ اثلث بشكل رئيسي ،وابلتا داخل ذ ا عادلة
مل يكن سقف تطور العالقات ب البلدين و تطبيعها بشكل اعتيادي ا

ذلك التمثيل الدبلوماسي رفيع ا ستوى ،والعالقات

االقتصادية والثقافية ،وغ ا ،وال ح إدارة عالقات ذات طابع تكتيكي ا قضية إقليمية معي ة .فح تقاطعات إيراف مع مصر
حوؿ ا لفات سالفة الذكر ،ك ػ (سورية واليمن مثالً) جاءت من ابب أف ا لف يعترباف شأانً مصرتاًحاصاً العتبارات أم ية
وإس اتيرجية ،وأف ا وقف ا صري ا ا لف أقل ضرراً من ابقي ا يارات ،فيما كاف ا ا ب ا صري ي ظر لفرص التقارب مع
إيراف،ومدى أتث ا سلباً على عالقاهتا مع السعودية والوالتات ا تحدة ،وأف أقصى مدى قد تصل إلي العالقات ب البلدين و
التشاور غ ا باشر حوؿ قضاتا إقليمية اختلفت فيها مصر مع السعودية؛ كسورية واليمن على األقل ،وابلتا طلب إيراف وجود
مصر على مائدة ا فاوضات ضروري العتبارات متعلقة هبا ،وكذلك لتوضيح أف الصورة ال تصدر ا السعودية عن اتفاؽ الدوؿ
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العربية لرؤيتها ا سورية -وخاصة قرارات ا امعة العربية -ليست سوى و م .بدليل ،أف أ م حلفاء السعودية "كمصر مثالً" م
رأي أخر.
السياؽ فس كا ت ا عضلة ال ترجت عن ا الفات ب مصر والسعودية ،وا تمثلة

تقاطع ا صاحل ب مصر وإيراف

ا ملفات معي ة ،و ما أدى إ طرح عالمة االستفهاـ حوؿ مص العالقات ا صرية -اإليرا ية ،وخلق سياؽ من خطوات
متبادلة يوحي أب سياؽ عاـ ومستمر لتطوير العالقات ب البلدين ،إال أف الثابت أف تعميق العالقات ا صرية-اإليرا ية ال يزاؿ
ر ن أتث طرؼ اثلث مع كل م هما ،ح وإف هتيأت الظروؼ ا وضوعية إلقامة عالقات طبيعية ،أو تضررت العالقات ب مصر
والسعودية (ال تعترب مؤثراً اثلثاًل قوت وفعاليت على العالقات ب مصر وإيراف).
وعلي  ،فإف سقف تطور العالقات ب مصر وإيرا سيظل
السورية ،وا رب على اليمن ،مع استمرارالسعودية

أقصا تقاطع مصاحل غ مباشر ا طرؼ اثلث متمثل فياألزمة

التأث علي على األقل؛ من ا ظر القريب.

ختاماً ،أتاً ما يكن األمر ،فإف الظروؼ ا الية ال تعيشها األمة العربية ،والبيئت اإلقليمية والدولية لن تسا م -على االقل-
ا ظور القريب

سن وتطور العالقات ا صرية -اإليرا ية ،ألف خارطة التحالفات اإلقليمية والدولية

ومشاكل اإلقليم تزداد تعقيداً؛

حالة تغ مستمر،

ظل تعدد الفاعل من الدوؿ ،وغ الدوؿ .أضافة إ وجودإدارة أمريكية جديدة ارس الغطرسة

واالستعالء يقود ا اليم األمريكي ا تطرؼ (الصهيو ية ا سيحية) بقيادة الرئيس "دوانلد ترامب" الذي يسعى من خال ا لتعميق
ا الفات ا ليرجية -اإليرا ية من خالؿ "شيط ة" إيراف ،وال كيز عليها كخطر يهدد ا ليج العريب ،السيما أ وصفها
م اسبة أبهنا":الدولة اإلر ابية رقم واحد

العامل" ،وا تقد االتفاؽ ال ووي الذي أبرـ معها

أكثر من

عهد سلف "ابراؾ أوابما" ووصف أب

أسوأ اتفاؽ تفاوضي على اإلطالؽ .ذا ا ليج الذي مل تتوقف مصر عن وصف أم أب جزء من أم ها القومي ،وصفقات
السالح ال تربـ ب ف ة وأخرى ب الوالتات ا تحدة والسعودية ال رج عن ذا اإلطار .وعلي  ،ستبقى العالقة ب مصر وإيراف
ر ي ة دى اح اـ األخ ة لسيادة وخصوصية الدوؿ العربية وابلذات دوؿ ا ليج العريب كشرط الستئ اؼ مصرللعالقات معها
بصورهتا الطبيعية ا أمولة وا أمولة.
ا صادر وا راجع
أوالً :الكتب:

 .0أشرقت دمحم ،العالقات ا صرية– اإليرا ية من الف ة " ،"2016 –2011برل  ،ا ركز الد قراطي العريب للدراسات
االس اتيرجية والسياسية واالقتصادية.2016 ،
 .3اؿ صار ،وآخروف ،تداعيات االتفاؽ ال ووي اإليرا على سورية وا طقة ،تركيا -إستا بوؿ ،مركز عمراف للدراسات
االس اتيرجية 5 ،أيلوؿ/سبتمرب .2015
 .2سعيد الصباغ ،العالقة ب القا رة وطهراف ،ت افس أـ تعاوف؟ ،الدار الثقافية لل شر ،ط.2003 ،1
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 .7ظافر العرجمي ،أمن ا ليج العريب تطور وإشكاليات من م ظور العالقات اإلقليمية والدولية ،ب وت ،مركز دراسات الوحدة
العربية.2006 ،
 .7الة ا سي  ،ا طاب الصحفي العالقات ا صرية اإليرا ية ،القا رة ،العريب لل شر والتوزيع.2016 ،

اث ياً :الرسائل ا امعية:

 .0أ س القزالف ،ليل إس اتيرجي للسياسة اإليرا ية
جامعة انيف العربية للعلوـ االم ية ،الرتاض.2015 ،
 .3خالد العبادي ،أتث ال فوذ اإليرا على الدوؿ العربية (سورية ولب اف)  ،2007-1979عماف ،جامعة مؤتة ،رسالة
ماجست غ م شورة.2008 ،
 .2عبد ال اصر سرور ،السياسة ا ارجية العراقية ا الوالتات ا تحدة األمريكية 1990-1979ـ ،أطروحة دكتورا غ
م شورة ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القا رة.2002 ،
 .7عطا ا زار ،السياسة اإليرا ية ا الثورات العربية  ،2013-2011غزة ،أكاد ية اإلدارة والسياسة ،رسالة ماجست غ
م شورة.
 .7مود بسيو  ،تطور العالقات ا صرية – السعودية ضوء ا تغ ات اإلقليمية والدولية ( ،)2002-1980غزة ،جامعة
األز ر ،رسالة ماجست غ م شورة.2012 ،
 .7بيلة مليحة ،السياسة األمريكية ا إيراف ( ،)1981-1945غزة ،جامعة األز ر ،رسالة ماجست غ م شورة.2012 ،

اثلثاً :الدراسات:

ا طقة العربية ،رسالة ماجست غ م شورة ،كلية العلوـ اإلس اتيرجية،

 .0إ اف أ د ،ا وقف ا صري والتدخل العسكري
يساف/إبريل .2015
 .3اؿ صار ،تطور العالقات ا صرية اإليرا ية ،مركز ا زيرة للدراسات 13 ،أيلوؿ/سبتمرب .2015
 .2غا دي ع  ،ب السيسي وبشار :أبعاد العالقة ومساراهتا ،القا رة ،ا عهد ا صري للدراسات السياسية واالس اتيرجية26 ،
تشرين الثا  /وفمرب .2016
 .7غا دي ع  ،مؤشرات التقارب اإليرا ػ ا صري وماالت  ،القا رة ،ا عهد ا صري للدراسات السياسية واالس اتيرجية11 ،
تشرين الثا  /وفمرب .2016
 .7دمحم عبد العاطي ،العالقات ا صرية -اإليرا ية ،رؤى تلفة ومواقف متباي ة ،ا زيرة ت ا لفات ا اصة ،شباط /فرباير
.2007
 .7مصطفى عبد السالـ ،ا ساعدات ا ليرجية صر :التقديرات وسي اريو ات ا ستقبل ،مركز ا زيرة للدراسات26 ،
يساف/إبريل .2015
 .0ا ئ رسالف" ،ثورة  25ي اير :االبعاد والتفاعالت وا ستقبل" ،القا رة ،مركز الدراسات السياسية واالس اتيرجية ابأل راـ،
 27شباط/فرباير .2011

رابعاً :الدورايت:

 .0حس توفيق إبرا يم ،الر اانت ا تباي ة :قراءة
االوؿ/أكتوبر  2013العدد .194

اليمن ،القا رة ،ا عهد العريب للدراسات السياسية واالس اتيرجية6 ،

ا وقف ال كي واإليرا

ا30يو يو ،لة السياسة الدولية ،تشرين
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 .3را يا مكرـ ،كيف تفكر طهراف؟ الرؤية اإليرا ية للعالقات مع مصر ،القا رة ،تقارير لة السياسة الدولية ،2011 ،العدد
.185
 .2ر د حيدر ،تارات من الصحافة العربية ،ب وت ،مؤسسة الدراسات الفلسطي ية 24 ،أب/أغسطس  ،2012العدد
.1480
 .7ص خطبة ا معة ال ألقا ا ا رشد األعلى للثورة اإلسالمية إيراف ،لة الدراسات الفلسطي ية ،اجمللد  ،22العدد 86
ربيع  ،2011مؤسسة الدراسات الفلسطي ية.
 .7خامساً :الصحف واجملالت:

اتر ها ،صحيفة ال هار الكويتية ،العدد  22 ،2951كا وف األوؿ/ديسمرب

 .7أ د ش دي ،مصر ر أبصعب مرحلة
.2016
 .0إسراء فؤاد ،تليفزيوف إيراف يعرض فيلماً واثئقياً اطق ا ذب السياحي مصر ،جريدة اليوـ السابع ا صرية 17 ،كا وف
الثا /ي اير .2017
 .2إسراء فؤاد ،التص ر ات ا سوبة لرئيس مكتب رعاية مصاحل مصرية إيراف بياف صادر من طهراف ،صحيفة اليوـ السابع
ا صرية 3 ،أذار/مارس .2017
 .7أمل ا زا  ،ل ن ب خيارين ..الروس أـ اإليرا ي  ،صحيفة الشرؽ األوسط 13 ،أكتوبر  ،2015العدد .13468
 .01جالؿ خ ت ،القا رة والرتاض :اف اؽ "جزئي" ووساطات خليرجية "للمصا ة" ،صحيفة االخبار اللب ا ية 25 ،تشرين
الثا  /وفمرب  ،2016العدد .3042
 .00ران علي ،ا ارجية اإليرا ية :مصر تلف كث اً عن دوؿ "حديثة العهد" ،صحيفة الوطن 17 ،وز/يوليو  ،2017العدد
.1905
 .03سوزاى يدى ،انئب وزير ا ارجية اإليرا  :أمن مصر و أمن إيراف ..و ن على استعداد للتعاوف مع الشعب ا صري،
صحيفة األ راـ العريب 9 ،حزيراف/يو يو .2014
 .02صحيفة البالد البحري ية ،العدد .1443
 .07صحيفة ا دث االقتصادي ،راـ هللا 1 ،أذار/مارس .2017
 .07صحيفة العرب الل د ية ،العدد .10146
 .07صحيفة العرب الل د ية ،العدد .10381
 .00صحيفة العرب الل د ية ،العدد .10439
 .02صحيفة القبس الكويتية 16 ،وز/يوليو  ،2017العدد .15849
 .07صحيفة القدس العريب الل د ية 1 ،يساف/إبريل  ،2016العدد .8421
 .31صحيفة القدس العريب 20 ،تشرين االوؿ/أكتوبر  ،2016العدد .8621
 .30صحيفة القدس العريب 29 ،كا وف الثا /ي اير  ،2009العدد .6112
 .33صحيفة ا سار العريب 25 ،تشرين األوؿ/أكتوبر  ،2017العدد .3157
 .32صحيفة ال هار الكويتية  9تشرين األوؿ/أكتوبر  ،2016العدد .2891
 .37صحيفة ال هار الكويتية 10 ،جزيراف/يو يو  ،2014العدد .2176
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د .إبراهيم يوسف عبيد
د .نعمة سعيد سرور

 .37صحيفة ال هار اللب ا ية 25 ،تشرين الثا  ،2013العدد .25247
 .37عبد ا واد الفش  ،و مود عبد العزيز ،السيسي :ال ديكتاتور مصر وسأبقى ا كم إذا رغبت ا ما  ،صحيفة
الرأي ا صرية 7 ،يساف/إبريل  ،2017العدد .13794
 .30عبد ا عم ا ر ،العالقات ا صرية اإليرا ية (ا زء األوؿ) ،ا وار ا تمدف 29 ،تشرين الثا  /وفمرب  ،2009العدد
.2843
 .32عماد الدين أديب ،أزمة خط ة ب مصر وا ليج العريب ،صحيفة الوطن 12 ،تشرين األوؿ/أكتوبر  ،2016العدد
.1627
 .37كر ة دمحم 26( ،مارس  :)2015تدخل مصر ابليمن أشب ب كسة  ،67صحيفة ا صريوف  26أذار/مارس .2015
 .21لقماف عبد هللا ،التمايز ا صري السعودي سورية والعراؽ ...كن تصعيد الفت حرب اإلرادات ،صحيفة
األخبار اللب ا ية 25 ،تشرين الثا  /وفمرب  2015العدد  ،3042ص .12
 .20دمحم الصاوي حبيب ،زتارة مرسي إليراف اتر ية ،صحيفة مصراوي 19 ،اب/أغسطس .2012
 .23دمحم شع  ،إيراف ومصر ...تقارب أـ تصادـ ،األخبار اللب ا ية 27 ،تيساف/إبريل  ،2011العدد .1398
 .22دمحم وديع ،التدخل الربي اليمن مغامرة سوبة بدقة ،العرب 7 ،يساف/إبريل  2015العدد .9880
 .27م ار عبد الفتاح ،مصر تدين إحراؽ السفارة السعودية إيراف ،صحيفة القدس العريب الل د ية 4 ،كا وف الثا /ي اير
 ،2016العدد .8333
 .27موانليزا فر ة ،مصر وإيراف ...تقارب حدود سورتا أـ أبعد؟ ،ال هار اللب ا ية 12 ،أذار/مارس .2017
 .27يوسف الدي  ،حرب الشوارع والشعارات :من طهراف لب وت لص عاء! الرتاض ،صحيفة الشرؽ األوسط 25 ،أتار/مايو
 ،2016العدد .13692

سادساً :تقارير و دوات:

 .0شعيب عبد الفتاح وآخروف ،الزتارات ا ارجية واللقاءات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي خالؿ الف ة (-2016/6/8
 ،)2017/6/7القا رة ،ا يئة العامة لالستعالمات.2017 ،
 .3عبد ا عطي ابو زيد ،الزتارات ا ارجية واللقاءات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي( ،قراءة ليلية واقف وخطب
وتصر ات الرئيس بشأف القضاتا الدولية من  2014/6/8إ 2015/6/7ـ) ملف واثئقي ،القا رة ،ا يئة العامة
لالستعالمات .2015

سابعاً :التقارير وا قابالت التلفزيو ية:
 .0فضائية فرا س  30 ،24أب/أغسطس  ،2012تقرير سفياف فخري.
 .3فضائية فرا س  ،24زتارة الرئيس اإليرا صر ،تقرير :حس عمارة 5 ،شباط/فرباير .2013
 .2ق اة العربية الفضائية "ا دث" برانمج "حدث اليوـ" مع ا ش عبد الفتاح السيسي  21أتار/مايو .2014
اثمناً :ا واقع اإللكرتو ية على اإل رت ت:
 .0إسالـ أبو العز ،وأفق العالقات ا صرية – اإليرا ية

عهد "السيسي" 8 ،حزيراف/يو يو :2014
https://elbadil.com

 .3عبد ا افظ الصاوي،حدود الدعم اإليرا القتصاد مصر ،ا زيرة ت 26 ،تشرين األوؿ/أكتوبر :2016
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د .إبراهيم يوسف عبيد
د .نعمة سعيد سرور

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/10/26

 .2وليد مصطفى ،الرؤية األمريكية لزتارة العا ل السعودي للقا رة،رؤية االخبارية 14 ،يساف/إبريل :2016
http://www.roayahnews.com

 .7إيهاب انفع ،مصر تؤيد الضرابت الروسية

سورية ،روسيا اليوـ 7 ،تشرين األوؿ/أكتوبر .2015
https://arabic.rt.com/news/796222

 .7السيسي يؤجل ملف العالقات مع إيراف خشية رد الفعل السعودي،ا و يتور األمريكي ،تر ة:تاسر حس :
http://www.cairoportal.com/story/5429737

اث ياً :ا راجع األجنبية:



1. James F. Jeffrey, JCPOA Under the Gun (Part 1): Trump's Five Decisions
2018 The Washington Institute - with permission, Policy, Watch2866, October
6, 2017, pp1-4.
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حقوق اإلنشاى بني العاملية والعوملة

 بلحهايف جوير.د

حقوق اإلنسان بني العا ية والعو ة
Human Rights Between Universality and Globalization

د بلحنايف جوهر
 ا زائر-أستاذة حماضرة "أ" جامعة معسكر
e-mail belhanafi.djouher@live.fr

ا لخص
 أساس لصياغة قوان لصيانة ا رايت األفراد0837-01-01 يعترب اإلعالف العا ي قوؽ اإلنساف وا واطن الصادر يف
 بل كانت نتيجة خالصة لتطور اتر ي،إال أف ذ القوان مل تولد من عدـ. وكرامتهم ودفاع عن البشر مبختلف أج اسهم
 الفكرية و ا لقانونية محلها الفكر الشرقي القدمي و تبلورت مبادئها يف صورة أكثر دقة يف الفكر اليوانين، طويل ل جوانب الواقعية
 خالفت الفكر اليوانين،  وحدة ا س البشري،وخاصة يف الف ة ا يل ستية مع الفلسفة الرواقية ودعوهتا للعا ية الطبيعة البشرية،
 يث اع فت بعا ية ا ق الطبيعي لكل إنساف ولكن الدعوة إ، polis بدعوهتا لسلطة قانوف ا دي ة الكونية قانوف ا دي ة
انتقل، العا ية عرفت والت فكرية سب روئ الفالسفة وا فكرين نتيجة أتث التطورات االجتماعية واالقتصادية وسياسية
.األساس أخالقي إ أساس مادي وإيديولوجي من العا ية إ العو ة و ارسة طاب ا يم ة ابستخداـ أساليب تلفة
 كوزموبوليس.الكونية.ا دي ة العا ية.  العا ية والعو ة.ا بادئ ا ل ستية، ا واطن،  ا رية، الكلمات ا فتاحية حقوؽ اإلنساف
Abstract
The Universal Declaration of Human Rights and the Citizen of 10-12-1948 is the basis for
the drafting of laws to safeguard the freedoms and dignity of individuals and the defense of
people of all races. However, these laws were not born of failure, but it was the result of a
long historical development which has, intellectual and legal aspects Ancient Oriental
thought and its principles crystallized in a more accurate form of Greek thought, especially in
the Hellenistic period with the Stoicism and its call to universal human nature, the unity of the
human race, By calling for the authority of the law of the cosmopolitan; universal city to the
law of the city polis, which recognizes the universality of the natural right of every human
being, but the call to universality has been defined andchanged thinks to intellectual
transformations according to the vision of philosophers and thinkers. As a result of the social,
economic and political developments, however the moral basis moved to a material and
ideological basis, from universalism to Globalization wich be Different styles inorder to
dominat the world .
key words
Human rights, freedom, citizen, principles, Hellenistic. Globalization.universalism, Cosmo
polis; the world city
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مقدمة:
تعترب العا ية  universalisme universalité. Cosmopolitismeمبدأ إنساين خالد قوام االنتقاء والتعايش فهي تضمن
تطور ا ضارات اإلنسانية ذلك أف ي طموح إ االرتفاع اب صوصية إ مستوى عا ي فهي تفتح على ما و عا ي و كوين
بي ما العو ة  Globalisationاحتواء للعامل وابلتا ثل إرادة للهيم ة فهي إقصاء لكل ما و خصوصي .فالعا ية ت شد الرغبة
إنشاء تمع ال يع ؼ دود جغرافية ،أو فوارؽ اجتماعية ص عتها اختالفات دي ية أو عرقية ،إذ ال يفرؽ اختالؼ ا س أو لوف
البشرة أو لغة ب البشر ألهنم إخوة ،وإمنا يقوـ على وحدة ا س البشري أي على ا ساواة واح اـ الكرامة اإلنسانية ذاؾ كاف
أساس اع اؼ ق الطبيعي لإلنساف ،وم بعا للحوار حيث تتعامل األان مع اآلخر بوصفها أان اثنية  ،فالعا ية إغ اء للهوية الثقافية
على خالؼ العو ة ال تعد إرادة الخ اؽ األخر.
اإلشكالية:
كيف أسست فكرة العا ية بادئ حقوق اإلنسان ؟و ا أفقدت العو ة قيم قانون حقوق إنسان .أو ضاعت معها أبعادها
اإلنسانية وما هي خلفياهتا السياسية؟
الفرضيات
 تبلور مبدأ حقوؽ اإلنساف عن فكرة العا ية ،وذلك ابالنتقاؿ من مفهوـ ا واطن األثي إ مفهوـ اإلنساف ابعتباركائن عاقل .
 العا ية محلت مبادئ إنسانية كحق االع اؼ ابلكرامة اإلنسانية . ومن العا ية إ العو ة ولت حقوؽ إنساف إ ذريعة للهيم ة على سيادة الدوؿ .ا نهج :
لقد اتبع ا يف ث ا ذا على ا هج الوصفي التحليلي ال قدي،و على ا هج التار ي ع د ت اول ا لتار ية فكرة العا ية
والتأسيس إلع اؼ ق الطبيعي لإلنساف وما تبع من حقوؽ ومبادئ ،و ذا ا هج ي اسب ذ الدراسة و ليل ونقد لفكرة
العا ية والعو ة .
العا ية وا ق الطبيعي
جعل حكماء اليوانف فكرة إخضاع الفرد للدولة إخضاعا اتما ،يث اندى أفالطوف و أرسطو بسيادة الدولة سيادة مطلقة
و ذا إبخضاع الفرد ا ،فا رية يف بالد اإلغريق كانت سياسية ومل تكن شخصية وكانت تع حق اإلنساف (ا واطن ) اب سامهة يف
إدارة الشؤوف العامة ،فهذ ا رية الشخصية ال تطا ا السلطة ا كاـ ،لذلك كاف الرؽ سائدا حيث يلغى حرية وحق الرقيق يف
ا ياة كما كاف يعدـ ا ولدين ا شو .مل يعترب أف لإلنساف كياان ذاتيا وبفعل طبيعت ل تلك حقوقا يتوجب اح امها
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ومحايتها .ولكن مع انتقاؿ الفكر الفلسفي من ال كيز على الدولة إ ال كيز على الفرد وسعادت ابال تماـ ق االع اؼ
ابلكرامة اإلنسانية ،واح اـ اإلنساف كذات عاقلة مع ظهور فكرة العا ية ب اءا على القانوف الطبيعي إلحقاؽ ا ق يف الف ة
ا ل ستية.
اندت الرواقية على خالؼ الفكر اليوانين( و خاصة أرسطو )أبخوة مجيع األفراد ، ،وأن ال يوجد فرؽ طبيعي بي هم إال يف
القدرات وا وا ب ال

عل أدوار م وواجباهتم متفاوتة ،فقد رفضوا الفوارؽ االجتماعية ا صط عة ب البشر واندوا اب ساواة ،

ونبذوا العبودية فهذ الفوارؽ ال داللة ا ،وال مع يف ظل الدولة العا ية فاليوانني  ،والربابرة واألشراؼ،والعامة واألرقاء واألمراء
واألغ ياء والفقراء كلهم سواء ضعوف ل فس القانوف 1و ذا ابلتأكيد على حق الكرامة اإلنسانية ،مبا أف مجيع البشر قادرين على
التفك العقالين.
من خالؿ إ اف الرواقية بوحدة الوجود ،وبوحدة اإلل ا دبر ل ،آم ت بوحدة اإلنسانية مجعاء رغم اختالؼ البشر يف
الشكل ،و اللغات واألعراؼ ،الش اكهم يف امتالؾ العقل  ،فهم من ب مجيع ا وجودات أعدوا للحياة االجتماعية و ي ضرورية
م "أهنم الوحيدوف الذين و بوا العقل ومن مث م إخوة و ذا علهم حيواانت اجتماعية ابلطبيعة ،إذ يدفعهم ذا إ اال اد معا
والعيش يف تمعات مش كة".

2

لقد كانت ذ ال زعة الكونية ال ظهرت مع زي وف تتطلع إ إقامة تمع كب متماسك قادر على أف ل ل الدوؿ
الصغ ة ا تطاح ة  ،فيما بي ها حيث تتصارع الطبقات داخل كل واحدة م ها لقد أراد زي وف وأتباع أف يقيم تمعا جديد ا مب يا
على أساس ا ساواة ب ال اس أمجع

يث "ال يكوف داخل أغ ياء أو فقراء أو سادة أحرار أو عبيد 3" .ويف ظل الدعوة إ

الدولة العا ية ميز الرواقيوف ب نوع من القانوف9،األوؿ و قانوف دولة ا دي ة  ،أما الثاين فهو قانوف الدولة العا ية ،فهو قانوف
العقل ،فهو قادر أف يكوف معيار تلتزـ ب شرائع ا دف والدوؿ احمللية وأف يعرب عن قدر متزايد من الوحدة الكام ة خلف كثرة
الشرائع والعادات والتقاليد ا ختلفة ،فالدولة ال أوجب الرواقيوف على كل مواطن أف يشارؾ يف إدارة شؤوهنا ،وال ال تكوف
كذلك ،إال ع دما تقوـ على أساس أخالقي ،الذي سد يف نظر م العدالة ،ويضمن حق اإلنساف وفق القانوف الطبيعي.
فكيف سد ذلك ؟
إذا كاف العدؿ ا ثا ع د أفالطوف وأرسطو مرتبط بفكرة الدولة ا دي ة  ،وكانت العدالة اليواننية تطبق على ا واط
اليوانني األحرار فحسب ،وليس العبيد أو الربابرة ،و ذا ما جعل أرسطو غ مقت ع مبعيار يكوف القانوف في كم مجيع ال اس
على حد سواء است ادا إ صفاهتم اإلنسانية ا ش كة ،لذا أقر ابلرؽ واعترب األرقاء قد خلقوا ابلطبيعة فهم ب ظر مبثابة آالت.

 1مصطفى ال شار ،تطور الفلسفة السياسة من صولوف ا ابن خلدوف ،الدار ا صرية السعودية القا رة دط  1114ص.012
 2مود مراد ،دراسات يف الفلسفة اليواننية، ،دار قباء لدنيا والطباعة وال شر والتوزيع االسك درية دط  0888ص.221
 3عامر حسن فياض ،على عباس مراد ،مدخل ا الفكر السياسي القدمي والوسيط – جامعة قاف يونس ب غازي ط 3،1113ص211
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ومب اداة الرواقية بعا ية الطبيعة البشرية ،وأخوة اإلنساف  ،خالفت الفكر اليوانين من خالؿ "الدعوة لسلطة قانوف ا دي ة
الكونية (كوزموبوليس)  cosmo polisعلى خالؼ قانوف ا دي ة ( polisبوليس) فقانوف ا دي ة الكونية قانوان عقالنيا ،وابلتا
و و تاز ابلسمو األخالقي على القوان احمللية التقليدية ال

كم بعض الدوؿ" 1ذلك لوجود قانوف طبيعي عا ي.

القانوف الطبيعي و أساس ميالد فكرة العا ية أو ا ساواة العا ية ميع األفراد دوف أي ييز بي هم فا ميع سواء.وقد ترتب
على ذلك نتيجة امة ،أف ميالد فكرة القانوف الطبيعي كمبدأ عا ي ملزـ يف قيق ذ ا ساواة يف جوانبها ا تعددة "ال تشمل
أوج عدالتها ،طبيعة إنسانية ،دفها أخالقي ب أف يستقر يف الضم العا ي"" 2.ومثلت ذ الفكرة نزعة اإلنساف إ
الكماؿ" 3ففي نظر أ ل الرواؽ ذا القانوف اإلنساين العاـ والشامل متفق مع قيم الطبيعة ومبادئها وحقوقها لذلك فهو القانوف
األز الدائم حيث يقود البشرية إ الفضيلة ،لذا فكل القوان والقيم والتقاليد أاي كاف مصدر ا نشاطها ب أف ضع للقانوف
الطبيعي ،وت سجم مع وتستجيب مبقتضيات  .حيث تستمد الدولة العا ية قواني ها وقيمها من الطبيعة ،كما يستمد ال اس قيم
ا رية وا ساواة ويش كوف يف التمتع هبا وا ضوع ألحكامها لذلك فهم أحرار بقدر ما م متساووف طبقا للقانوف الطبيعي .
و كذا كانت لفكرة القانوف الطبيعي الرواقية ال اندت اب ساواة ب البشر ،وعدـ التمييز بي هم أو ب اجملتمعات البشرية
ا ختلفة أساس لرفع راية الدعوة الح اـ حقوؽ اإلنساف  ،و اح اـ الكرامة اإلنسانية .وهبذا فقد خالفت كل التقاليد اإلغريقية ال
كانت يز ب اليوانني وب اإلشراؼ ،والعامة وب األحرار والعبيد وب األغ ياء والفقراء ،فالتميز الوحيد الذي أكدت علي و
الفرؽ ب اإلنساف الفاضل واإلنساف الغيب أو األمحق "فكل ال اس يكونوف جسما واحدا و ضعوف لقانوف طبيعي واحد يس م
مجيعا و قدر واحد وابلتا

علهم متساووف وال يز ب أي فرد م هم وآخر ال يف ا س وال يف اللوف  ...أو غ ".4

فالعدالة ع د الرواقي مرتبطة ابلقانوف فهي اثبتة ال تتغ  ،مبا أف كل التشريعات تتقرر مبقتضا  .من خالؿ ت اوؿ الرواقيوف
للقانوف الطبيعي ابعتبار دستور الدولة العا ية حيث تكوف حياة اإلنساف خ ة بقدر ا ضوع ذا القانوف وانسجاـ مع و قق
ا ساواة و فظ ا ق الطبيعي لكل فرد.
شيشرون و القانون الطبيعي وعالقته اب ق الطبيعي
أخذ شيشروف (32-015ؽ ـ خطيب و سياسي وفيلسوؼ روماين )بفكرة القانوف الطبيعي ال جاءت ب الرواقية ،قاـ
بشرحها و ليلها ،يث انطوت أفكار السياسية على نظرة إنسانية عا ية دعمتها الفلسفة الرواقية ،ا اندت بعدـ التميزي
البشر ،حيث تكوف الدولة يف خدمة اإلنساف.إذ أسس شيشروف فكر السياسي على قواعد أخالقية ذات طبيعة قانونية تقوـ على
نظرية القانوف الطبيعي  ،و ذا إبعادة صياغتها من جديد "لتصبح مرجعا أصوليا من مراجع الفكر السياسي ومصادر التأسيسية
 1فاضل إدريس ،الوجيز يف فلسفة القانوف – ديواف ا طبوعات ا امعية ،ا زائر ،د.ط وس ة ص.012
 2إبرا يم درويش – ال ظرية السياسية يف العصر الذ يب – دار ال هضة العربية للقا رة ،د.ط ،0862 ،ص071
 3إبرا يم درويش ،ا رجع نفس  ،ص.071
 4عمر عبد ا ي  -الفكر السياسي يف العصور القد ة (اإلغريقي ،ا يلتس  ،الروماين .)،ا ؤسسة ا امعية للدراسات وال شر والتوزيع ب وت دط  1110ص187
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م ذ العصور الوسطى وح القرف التاسع عشر ،وكانت الطبيعة حجر األساس لب اء كل حقيقة" 1فهي معيار لصالحية ال ظم
القانونية للمجتمعات اإلنسانية ،ومبدأ للمساواة ال اس ،وبذلك حهم موعة من ا قوؽ ا كتسبة است ادا إ وحدة طبيعتهم
اإلنسانية ،فمساواهتم يف صفات اإلنسانية واش اكهم يف خصائصها علهم متساوين ومش ك يف حقوقهم الطبيعة ،دوف أي ايز
أو تفاضل بي هم.
انطلق شيشروف من مفهوـ القانوف الطبيعي وا ساواة الكاملة ب البشر 2 .ابلرغم أف ال اس ال يتساووف يف ا صوؿ على
ا عرفة ،و القوؿ بعدـ ا ساواة ب ال اس من نظر إمنا مرجع العادات السيئة وا عتقدات .إف فكرة ا ساواة ع د شيشروف ت بع من
فكرة القانوف الذي يدعو إ وحدة ا س البشري حيث بتساوي مجيع األفراد دوف ال ظر ألي تمع أو دولة أو عرؼ ي تموف
إلي  .إذ ب أف يتمتع كل فرد بقدر من الكرامة اإلنسانية واالح اـ ح ولو كاف عبدا ،فاإلنساف مساو ألي إنساف آخر ابلفهم
واإلدراؾ فهو يتميز عن ا يواف أي ما كاف وأي ما حل .يربط شيشروف ،قانوف الطبيعة ب ظرية ابلغة أمهية و ي ا ساواة الطبيعية ب
ال اس ، ،فاألفراد وإف مل يتماثلوا يف ال وع ،إال أهنم يتمتعوف ابش اكهم مجيعا يف مو بة العقل و و وحد الذي يرفعهم إ مرتبة
أمسى من مرتبة ا يواانت وإف اختلفوا يف الدرجة.
فلقد اعترب شيشروف أف القانوف الطبيعي و أساس إحقاؽ ا ق وا ساواة يث يقوؿ" 9القانوف الطبيعي و أساس ا بادئ
ا لقية والقانونية ،وأف ال اس ميعهم امة واحدة يتساوى أفراد ا يف نظر الطبيعة ويسود ا قانوف ا ماعة على حد السواء بال
فارؽ بي هم ،وقانوف الشعوب الذي تتبع األمم التفاق مع العقل الذي يستمد قواعد وتقاليد من إرادة ال اس وقبو م العمل
ب  3"...فهذا القانوف الذي يتحدث ع " و العقل السليم ا سجم مع الطبيعة ال يتغ وال يزوؿ أيمر ال اس بواجباهتم ،فيم عهم
عن ارتكاب ا رائم ،و وال يستغ عن ذا القانوف بقانوف آخر ،وال ق لقانوف آخر ،أف يتجا ل ذا القانوف".4
وعلى ذا "تظهر فكرة القانوف الطبيعي ابعتبار قانوف أبداي سرمداي يصلح لكل زماف ومكاف ،وال تلف يف شأن البشر فهم
متساووف أمام ويف ا قابل توجد تلك القواعد ال تضبط سلوؾ البشر ويطلقوف عليها اسم "قوان " و ي ال تكوف حقيقة إال أف
كانت عادلة و بقدر ارتباطها بسعادة البشر وراحتهم " ، 5فالعدؿ و أساس الدولة ،فحيثما يوجد تمع القانوف يوجد تمع
ا ق  ،فعلى الدولة االع اؼ الدائم اب قوؽ وااللتزامات ال تربط مواط يها بعضهم ببعض على أساس العالقات ا ش كة بي هم
وفق مبادئ ددة" .أي أف الدولة ي ا صلحة ال اس ا ش كة وال اس ا موعة األفراد الذين يربطهم توافق مش ؾ بصدد
القانوف ،وا قوؽ وااللتزامات والعيش ا ش ؾ واإلسهاـ يف العمل ا ش ؾ الذي يعود عليهم ابل فع ا ش ؾ"، 6وما نستخلص من
من مفهوم للقانوف الطبيعي ،أف لكل األفراد حقوقا إنسانية متساوية ،مبا فيها ا قوؽ السياسية وأف للجميع قدرا مش كا من
 1عامر حسن فياض عامر حسن فياض – علي عباس مراد ،مدخل إ الفكر السياسي القدمي والوسيط ،ص، .216
 2عمر عبد ا ي – الفكر السياسي يف العصور القد ة ،ص.236
 3فاضل إدريس الوجيز يف فلسفة القانوف ص.014
 4ا رجع نفس  ،ص ،014ص.015
 5إبرا يم أمحد شليب ،تطور الفكر السياسي ،دارسة أتصيلية لفكرة الد قراطية يف ا ضارات القد ة ،دار ا امعية ب وت دط 0874ص.061
 6إمساعيل علي سعيد ،حسن دمحم حسن  ،ال ظرايت وا ذا ب وال ظم ،دراسات يف العلوـ السياسية ،دار ا عرفة ا امعية ،مصر د.ط ،1114 ،ص ،74ص75
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االح اـ والكرامة اإلنسانية علهم داخل نطاؽ األسرة اإلنسانية ال خارجها ،ا ال ح ألي فرد أو مجاعة ا ق يف احتكار
السلطة أو التفرد مبسؤوليات ا كم وحرماف اآلخرين من ا شاركة فيها.فالقانوف الطبيعي و الذي عل التجسيد العملي للحقوؽ
،فالدولة ال تستطيع أف تضمن استمراريتها وبقائها و يبتها إال إذا اع فت قوؽ ا واط " ،فالدولة وقواني ها ملك للمواط
ذلك أهنا ملزمة اب ساواة ب األفراد أي ا واط

أماـ القانوف".

1

عل طبقة ا كاـ فوؽ ا ميع  .فع د شيشروف

والقوؿ اب ساواة ب األفراد أماـ القانوف يعترب الفة لل ظرية األفالطونية ال

ال توجد فروؽ جو رية ب األفراد" ،فالكل جدير ابالح اـ والتقدير ول ا ق ولو نظراي يف التمتع ميع ا قوؽ وا زااي ا توفرة
داخل كل تمع"

2

ابلرغم التفاوت يف ا لكات العقلية إال أف مبوجب القانوف الطبيعي .ع د شيشروف كل ال اس مواط وف يف

اجملتمع اإلنساين أو اجملتمع العا ي م نفس ا قوؽ ألف ال اس مجيعا متساووف أماـ القانوف الطبيعي .يؤكد شيشروف أف أ م ما يف
القانوف طبيعي ،و ا ساواة ب ال اس ،است ادا إ مساواهتم يف ا لكات أو القدرات وا قومات ال فسية واال ا ات العامة ا تصلة
مبعتقداهتم شأف ما ي بغي أف تكوف علي القيم ال بيلة وبذلك" فإف ذ ا ساواة ال عالقة هبا مبعارفهم أو ثوراهتم أو م اصبهم ،وال
تعتمد أاي من ذ ا عاي يف ديد أساليب التعامل معهم" ،3فعلى الرغم من أتثر شيشروف ابلفكر اليوانين (األفالطوين
واألرسطي) إال أن الفهم الرأي حوؿ مفهوـ ا واطن ،وكذا يف ديد حق األخالقي وضرورة الدولة .ويف قراءة ذ ا بادئ
نلمس أف شيشروف يتكلم أبسلوب جديد تلف عما رأي ا من أسلوب أفالطوف وأرسطو اللذين قامت فلسفتهما السياسة على
التفرقة ب ال اس ،فقد ذ ب أرسطو إ أن ي بغي أف تكوف عالقة الزمالة ا رة ب مواط
صغ ة من ا واط

أكفاء متساوين أي يب

موعة

تراعي الدقة يف اختيار م ،أما شيشروف فهو على العكس يست تج من خضوع ال اس مجيعا لقانوف واحد ومن

زمالتهم يف مبدأ ا واط ة  ،حيث يرى أن ي بغي أف يكوف األفراد متساوين يف ذا ا ق دوف يز" فا ساواة ع د شيشروف ي
حاجة مع وية أكثر م ها حقيقة".

4

و ا د شيشروف قد نظر إ إنساف عا يا أكثر من أرسطو ح العبيد ع د شيشروف م ا ق يف قدر من ا ساواة،
"فالعبودية ال كن و ا لكن يف الوقت نفس العبد و إنساف لك عقال ول حقوؽ البد من اح امها ،والسيد البد أف يعامل
العبد على أن عامل أج  5".إف شيشروف يؤكد على أف كل فرد بوصف إنساان ل ا ق يف قدر من الكرامة اإلنسانية واالح اـ مبا
أن عضو وفرد من أفراد األخوة اإلنسانية .فبمقتضى أحكاـ القانوف الطبيعي ،يتمتع مجيع ال اس مبا يضم

م من حقوؽ،

ويؤيدوف ما يفرض عليهم من التزامات ،وال وز من ال احية األخالقية تعطيل أي من أحاكم بتشريعات بشرية ولن يكوف لل اس
من حاكم أو سيد أو مشرع إال " مصدر القانوف الطبيعي ومشرع ومفسر راعي ".

6

 1غبد اجمليد عمراين ،اضرات يف اتريخ الفكر السياسي ،يف اتريخ الفكر الفلسفي السياسي.م شورات ا .ا زائر .ط ،1117 -0ص.37
 2عمار بوحوش  ،تطور ال ظرايت واألنظمة السياسية،الشركة الوط ية لل شر والتوزيع  ،ا زائر دط 0861ص018
 3عامر حسن فياض ،علي عباس مراد ،ا رجع السابق ،ص.217
 4عبد الرمحن خليفة ،م اؿ أبو زيد ،ا رجع السابق ،ص.55
 5عبد الرمحن خليفة ،م اؿ أبو زيد ،ا رجع السابق ،ص.55
 6مصطفى ال شار ،ا رجع السابق ،ص.001
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إف ما وؿ ب ال اس وب التساوي بغ م ليس إال مز ا من ا طأ وسوء العادات وزيف اآلراء.يقوؿ شيشروف يف كتاب
ا مهورية ليليوس " اؾ قا نوف حقيقي ،و العقل ا ستقيم ،ا طابق للطبيعة ،ا تشر لدى كل الكائ ات ا تفق دائما مع نفس ،
وغ القابل للتلف ذا القانوف ال يسمح إبدخاؿ أي تعديل علي  ،إف من غ ا ائز إلغاء  ،ال كليا وال جزئيا ... ،إف ذا
القانوف الواحد األبدي والثابت ا ...إف من ال يطيع ذا القانوف هل نفس "، 1فهذا القانوف أمسى وم قوش يف طبيعت ا ،ذا
القانوف غ قابل للم اقشة أو إلعادة ال ظر أو التعديل أو اوز فهو القوة الطبيعة الكلية ،وا بدأ ا وج لإلنساف الذي يعيش
مستقيما ،و و واحد لدى مجيع األمم واجملتمعات وأبدى واثبت ال يتغ  " .لقد اعترب شيشروف إف الطبيعة والعقل مها مفهوم
متداخل غ متصل عن بعضهما البعض ،فال ظاـ الذي يتحكم يف الطبيعة يعلم اإلنساف القدرة على التأمل والتفك  ،إبدراؾ
ذات  ،ومبعرفة ذات يواج نفس عرفة قربت مع ا بدأ األوؿ وا ظم أي مع هللا ا شرع ا طلق" .

2

فليس اؾ إنساف ال يستطيع التوصل للفضيلة مادامت الطبيعة ي مرشدت  ،و تلك العقل مصدر شعور ابلعدؿ ويساعد
على قيق  .لذلك يقوؿ "لقد وضعت الطبيعة في ا الشعور ابلعدؿ لكي يساعد الواحد اآلخر (بعض ا البعض) ،فا ميع يرتبطوف
ببعضهم البعض ،فليس اؾ ما و إنساين غريب ع هم ،فا ميع

موف ا ق على حد السواء ،غ أف العادات السيئة ي ال

تطفئ تلك الشعلة ال أشعلتها الطبيعة في ا" ، 3لقد اعترب شيشروف أف العادات السيئة ي ال
،فرغم أف الشعور اب ق والعدؿ فطري يف اإلنساف إال ان كن أف د ع نتيجة أتث
وتقود إ الرذيلة "أف كل إنساف قد أوتى أساس إنسانيت أي العقل ".
غ أف العادات السيئة ي ال

جب ال ور الذي يدفع ا لفعل ا

ع األفراد من التآلف واالرتباط

ذ العادات السيئة ال تعمي البص ة

4

و قيق العدؿ ،لذا البد من أف تكوف األخالؽ ي

ا اجز ضد مجيع الفنت .فا ق واألخالؽ وا صلحة ا اصة و العامة ي أمور متطابقة وم ابطة .فا ق ع د شيشروف قق من
خالؿ قيم مطلقة ،ي ا

العاـ أو الكوين لإلنساف" ،فهو ليس انتج عن أي نظاـ أو حكم مع وال يتع عن طريق سلطة ما

بل يصل إلي عن طريق قانوف كلي عميق بطبيعت "" 5.فاح اـ القوان ال تكفي بل ب أف يكوف ا ق موضع التطبيق ألف ا ق
و فوؽ ا اكم ،وفق ا دي ة نفسها6".ألهنا ليست انبعة من قوان وضعية وإمنا ي اتبعة من القانوف مساوي و و القانوف الطبيعي
الطبيعي الذي ب أف ضع ل ا ميع .لقد اعترب شيشروف "أف معرفة اب ق تكشفها ضرورة القانوف وتضامن األفراد ،فهذا
الرابط الطبيعي و الذي فظ ا ق الطبيعي واالجتماعي لألفراد7".فبقانوف الطبيعي يصبح ا ق قاعدة أخالقية تفرضها ا ياة
االجتماعية بضرورة اح اـ مجيع األفراد قوؽ بعضهم البعض والعمل على قيقها أو سيد ا يف الواقع ،و كذا تصبح فكرة
الكرامة اإلنسانية وا قوؽ ا تصلة ابلشخص يف تلك الف ة ي أساس ا ياة االجتماعية ،قق شكل من ا ضارة العا ية حقيقة
Cicéron- de la république des lois –traduction par Charles
Appuhn (texte intégral) Gf Garnier Flammarion – Paris 1965p86.
2
Cicéron – de la république des lois) le traite des lois) p134.
3
ibid–p 134.
 4جاف توشار ،اتريخ األفكار السياسية ف اليوانف إ العصر الوسط ح ، 0تر سامي الدراوشة .دار التكوين للتأليف وال مجة ول شر دمشق  1101.ط0ص.002
5
Louis la chance – le droit et les droits de l’homme –puf.1980p49.
 6جاف جاؾ شوفالي اتريخ الفكر السياسي .دمحم عرب صاصيال .ا ؤسسة ا امعية للدراسات وال شر والتوزيع .ب وت ط1.0882ص012
7
Ibid, p56.
1
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مبع "أ هنا مل تكن مقيدة أبي تقاليد وط ية أو لية ،أهنا حضارة تتوج بقانوف لكل البشر ،ألهنا تؤمن بتماثل العقل ا ش ؾ لدى
ا ميع.1".
اعتربت األ فكار الفلسفية لشيشروف دعوة إ العو ة السياسية وعو ة ا ضارة ،وعو ة القانوف الطبيعي وا ق اإلنساف .
إف الفلسفة الرواقية حي ما انتقلت من مدرسة زي وف ومن اليوانف ا فكرة إ روما "وجهت ع ايتها إ الفرد وإ ا دي ة
ومضت يف شعور ا ابالح اـ لطبيعة الكائن العاقل ،وإحالؿ قوؽ ا واطن  "،فالعامل و يف نظر م مجهورية أو وطن تشكل
بفعل القانوف واحد ميع األفراد  ،وحدد طبيعة الروابط ال

معهم "،2ففكر ة العا ية أصبحت أساسا لتأكيد على بعض

ا بادئ ال استحدثت معها طرح تصورات جديدة الفة ا كاف يف سابق و ذا نتيجة الدعوة إ األخوة ،و ا ساواة ميع
البشر ،والتأكيد على الكرامة اإلنسانية واالع اؼ ق الفرد يف ا ياة و قوق الطبيعية "فالعا ية مل تكن دودة أبي تقاليد وط ية
أو لية إهنا حضارة تتوج قانونيا لكل البشر ،ألهنا تؤمن بتماثل العقل ا ش ؾ لدى ا ميع".3
فقد استطاعت ذ الفكرة أف تؤثر على القانوف الروماين،وتكوف مصدرا إل اـ مشرعيهم  ،كما استطاعت أف تِؤثر يف
الدعوة ا سيحية وتوجهها على أساس احملبة والرمحة ،واف توحي إ " جاف جاؾ روسو و فالسفة القرف الثامن عشر يف فرنسا
نظراهتم عن إخاء ب اإلنساف ،وحقوقهم الطبيعية يف ا رية و ا ساواة" 4".وأف تعبد الطريق لألخالؽ االجتماعية مستوحاة من
بة لإلنسانية".5ال أصبحت يف ما بعد مصدرا للدعوة عن إعالف قوؽ اإلنساف يف التشريعات ا ديثة.
غ أف اولة قيق العا ية على أرض الواقع مع توسعات الكس در ا قدوين وتوسعات اإلمرباطورية رومانية فقدت قيمها
الروحية وأصبحت مل أبعادا مادية ،و اكتست دالالت وتصورات وأ داؼ اختلفت حسب تصورات ومذا ب الفالسفة و
أتث ظروفهم االجتماعية وتطوراهتا سياسية وما واكبها من تغ ات اقتصادية ،لذلك تغ ت األ داؼ من الدعوة ق اإلنساف من
م طلق ا دي ة الكونية إ غاايت استعمارية من العا ية إ العو ة.
فإذا كانت العا ية مبدأ إنساين خالد قوام التعايش ،حيث كاف ذا مبدأ و أساس تطور ا ضارات اإلنسانية عرب التاريخ
فح تعترب العو ة ي نوع من أنواع انتخاب وانتقاء ا ثل اإلنسانية العليا يف كل ا ربات ا ضارية ،وترقيتها لتصبح أمنوذجاً عا ياً
يتم التعامل مع ك موذج مثا تستهدف اجملتمعات العا ية ،فتق ب م مبا تسمح ب برامج اإلصالح فيها ،وبقدر ما مل
موازانهتا.

Emile Bréhier. Les stoïciens –p57.
-Robert Muller ; Les Stoïciens, la liberté et l’ordre du monde . Librairie philosophique j Vrin paris 2006 p250 .
3
Emile Bréhier – les stoïciens – Editions Gallimard-nrf. De le pléiade 1962 – Paris p57
 -4أم عثماف ،الفلسفة الرواقية دار ال هضة القا رة ط ،-0848 ،1ص .113
 -5فرانسوا غريغوار ،ا ذا ب األخالقية الكبػرى ،تر قتيبة معرويف  ،م شورات عودات  ،ب وت ،ط0873، 2ص81
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ولقد انتشرت العو ة يف كل ما يتصل من تفك يف العالقات الدولية ،م ذ هناية ا رب العا ية الثانية وما و مؤكد أف التوج
ا ضاري اإلنساين يف العالقات الدولية ا ديثة وا عاصرة  ،حيث كاف يعرؼ قبل ظهور مفهوـ العو ة مبسميات أخرى مثل
الدولية ،التدويل اإلمربايلية ،العا ية ،الكونية ،نظاـ االستعمار ا باشر القدمي ،نظاـ االستعمار غ ا باشر ا ديد ،وكل ذا
سيشكل ظا رة يستدؿ م ها على مفهوـ عالقات ب ا كومات أو ب القوميات ،أو متعددة األطراؼ ،و ذ العالقات ستكوف
نتائجها بدوف شك للدوؿ األكثر نفوذاً وأتث اً يف نظاـ العو ة ذا ،ومهما تكن العالقات ا ارية يف مسرح العالقات الدولية
ا عاصرة ،وا فا يم ال

اوؿ اإلطاحة هبا فهي مصطلحات تفسر نفس الظا رة ،و ثل نزوع الغرب و الشمولية واالستبداد

العا ي أو الدو  ،والقاسم ا ش ؾ إ

ذا ال زوع و السوؽ ا رة ،وما ا صطلحات ال تسوقها األوساط األكاد ية واإلعالمية

الغربية سوى رد وي وخداع وتضليل و أد ة وتوظيف دعائي سياسي تكتيكي للمفهوـ ،يقوؿ روجي غارودي "إهنا نظاـ كن
بذريعة التبادؿ ا ر وحرية السوؽ ".1أما بر اف غليوف

األقوايء من فرض الدكتاتورايت اإلنسانية ال تسمح ابف اس ا ستضعف

فيقوؿ " ي الدخوؿ بسبب تطور الثورة ا علوماتية والتق ية واالقتصادية معا من التطور حضاري يصبح في مص اإلنسانية
موحدا أو انزعا و التوحيد 2".فهو يعترب ا نتيجة من نتائج التقدـ العلمي.فهي ظا رة عامة يتدخل فيها بشكل أساسي
االقتصاد مث السياسة والثقافة واالجتماع والسلوؾ ويكوف االنتماء فيها للعامل كل عرب ا دود الوط ية  .كن اإلشارة إلي على أف
خصوصيات ا ضارة العا ية وا د العو ي " تلك ا صوصيات ال تكمن يف التقدـ التك ولوجي و ذا ال يع
التك ولوجيا دوف اعتبار لألسس ال

ال كيز على

تقوـ عليها  ،كآليات التفك وآليات ا ؤسسات االجتماعية والسياسية والثقافية وأيضا

اعتبار كن القوة فيها و ي قائمة على تقليص البعد الزماين والبعد ا كاين و و تقليص دم مجلة من األدوات ووسائل
االتصاؿ والتواصل مبا تع ي

ذ الكلمة األخ ة من دالالت" .3فالعا ية تالقح طبيعي ب الثقافات مبدأ التعايش واإلحتكاؾ

والعو ة صداـ حقيقي ب الثقافات مبدؤ السيطرة ،واإلجبار وا يم ة ،ونفي لألخر .
فالعا ية يل على وحدة األصل "إهنا نزعة إنسانية قوامها قيق األفضل للحياة فهي ال ت في االختالؼ  ،وال ارب ،
ولكن تعمل على اوز ذا االختالؼ الذي يعيق منو العقل وتطور ا ياة بي ما العو ة ي نزعة ع ف وقوة فهي تكرس
لفكرة األان ا تميزة  ،وتبيح ل فسها ا ق يف تعميم ارهبا وثقافتها وقيمها على األخر ت شعارات تلفة فهي ال تؤمن
بشرعية االختالؼ يف اؿ ا عرفة،وإمنا دفها فرض التوج الذايت يف مجيع ا يادين  ،و ذر يف سبيل ذلك كل اإلمكانيات
والوسائل لسحق التميز ع د األخر وإحساس ابلتفرد ".

4

ا ق من العا ية إىل العو ة (العو ة وحقوق اإلنسان )

-1روجي غارودي "العو ة ا زعومة الواقع ا ذورالبدائل .دار الشوكايت لل شر والتوزيع ص عاء 0887ص06
2بر اف غليوف .العرب و دايت العو ة الثقافية .نقال عن ابسم علي خريساف .العو ة والتحدي الثقايف ص 10
 3نور الدين دنياجي ،مقاؿ العا ية والعو ة أو بعض ا صوصية والت ميط ،من كتاب ندوة العو ة وأسئلة ا وية2و 3ديسمرب، 1111م شورات كلية اآلداب والعلوـ اإلنسانية ابن مسيك الدار البيضاء
ص ص017،018
 -4نور الدين دنياجي ،مقاؿ العا ية والعو ة أو بعض ا صوصية والت ميط ،ص015
-
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إذا كانت العا ية تع وحدة ا س البشري ،ابعتبار أف العامل وحدة واحدة ،بي ما العو ة ي انفتاح على العامل ،وإقرار
بتباين الثقافات وا ضارات ،والثانية انفتاح على ثقافة واحدة ،ي الثقافة األمريكية ،ورفض ا عدا ا من ثقافات ،وإذا كانت
وسيلة العا ية االنفتاح ب ا ضارات؛ فإف وسيلة العو ة الصداـ والصراع ب ا ضارات ،وإذا كانت العو ة غزوا ثقافيا ،واخ اقا
صوصيات الثقافات القومية والوط ية؛ فإف العا ية إثراء ذ الثقافات ،وتالقحها حضارايً وعلمياً وتق ياً.
وتقوـ العا ية على ا ساواة والّدية ب

تلف الثقافات ،بي ما تقوـ العو ة على التبعية وا يم ة والتطبيع والغزو واالخ اؽ

وإفراغ الثقافة من مضموهنا وانتزاع ويتها ا اصة وال ابط ب ال اس برابط عو ي من الالوط ية والالقومية والال دي ية والالدولة.
إف العا ية اطب أعمق مشاعر اإلنساف عموماً ،وأقوى مشاكل  ،وأخص واتف  ،والعا ي يف األدب والفن و الذي يتصيد ،ما
ب البشرية مجعاء ،العواطف ا ش كة ،وما يف وجداهنا من حقوؽ موحدة وقيم سامية ومثل عليا على الرغم من اختالؼ األج اس
وتباين األزماف واألوطاف ،ويعد ا ياة كرامة وا رية حقاً ،والعدالة االجتماعية حتماً والفضيلة جو راً.
فالعا ية نزعة إنسانية توج التفاعل ب ا ضارات ،والتعاوف والتساند والتكامل والتعارؼ ب

تلف األمم والشعوب،

وا ضارة العا ية نزوع عا ي يرى التعدد والت وع واالختالؼ القاعدة والقانوف.
ذا التعريف للعا ية تلف عن التعريف الغريب يف وقت ا الرا ن ،إذ أف التعريف الغريب اآلف يؤمن ابل زعة ا ركزية اللصيقة
ابل موذج ا ضاري الغريب م ذ القدمي ،و ذا فإف ا ديد في  ،و تصاعد يف درجة ال زعة ا ركزية ،ووحدة التطبيق ا .والسبب يف
ذلك و التطورات ا ديدة ال طرأت على العامل ،ومن مث عالقة ال ظاـ الغريب ابلعامل غ الغريب ،والذي يطمح يف صب العامل
اقتصادايً وسياسياً وقيمياً وثقافياً وعسكرايً ..اخل ،داخل قوالب غربية.
من ذا ا طلق تتداخل مفا يم العو ة والعا ية الغربية ،لتمثل مرحلة الطوفاف (والذي و يف مضموف ذ ا فا يم موع
الدعاوي الغربية) هناية التاريخ ،يث من مل يركب سفي ة منوذج طوعاً س كبها مكر اً.يقوؿ دمحم عابد ا ابري "العو ة ليست رد
آلية من آليات ال ظاـ الرأمسا بل أيضا وابلدرجة األو إيديولوجيات تعكس إرادة ا يم ة على العامل ي إذف ما بعد
االستعمار .

1

من ا نقوؿ إف العو ة والعا ية اآلف زعامة أمريكية ،توضحها أساليب الليربالية األمريكية ا ستخدمة ،وال نلحظ آاثر ا يف
الفرو قات االقتصادية ا ائلة ب دوؿ الشماؿ وا وب.
انعكاسات العو ة على واقع العامل الثالث وعا ية حقوق اإلنسان
ا قصود بعا ية حقوؽ اإلنساف ع د بعض الفقهاء ،أف كل ا قوؽ الواردة يف اإلعالف العا ي قوؽ اإلنساف و تلف واثئق
القانوف الدو

قوؽ اإلنساف ،تتجاوز وتفوؽ ا دود السياسية ،ا غرافية ،اللغوية وح الدي ية والثقافية؛ فيصبح اجملتمع الدو

 -1دمحم عابد ا ابري .قضااي الفكر ا عاصر العو ة .مركز الدراسات الوحدة العربية ب وت 0886ص036
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ساحة لتطبيق تلك ا قوؽ.وترجع تسمية أوؿ وثيقة دولية تُع

قوؽ اإلنساف " اإلعالف العا ي قوؽ اإلنساف" ،إ الفكرة ال

مفاد ا أف اإلنساف و نفس حيثما كاف وحيثما وجد ،فبالتا

ب أف يتمتع اب قوؽ نفسها وا رايت.

ويف ذا ا ع ت ص ا ادة األو من اإلعالف العا ي قوؽ اإلنساف 9يولد مجيع ال اس أحرارا متساوين يف الكرامة وا قوؽ،
وقد و بوا عقال وضم ا وعليهم أف يعامل بعضهم بعضا بروح اإلخاء.
فالعا ية ث على أن يف أي مكاف وجدان ب ال ظر إ اإلنساف كإنساف ،وعلى ذا األساس فإف اإلعالف الفرنسي لس ة
 0678ليس إعالان موجها للمواط

الفرنسي فقط ،وإمنا لكل "إنساف"مهما كانت ج سيت  ،أو الرقعة ا غرافية ال يعيش

فيها.
وإذا كاف القرانف السابع عشر والثامن عشر ثالف ا رحلة التار ية ال شهدت صياغة وبلورة مفهوـ ا قوؽ الطبيعية لإلنساف
فقد شهد القرف العشروف بسطا ل طاؽ ا فهوـ وأتسيس يف موعة من الواثئق الدولية ،على رأسها اإلعالف العا ي قوؽ
اإلنساف.و ذا لثورة الشعوب من اجل تقرير مص ا ضد االستعمار و قيق استقالؿ لدوؿ عامل الثالث .
واعترب قرف الواحد وعشروف قرف اإلنسانية وحقوؽ اإلنساف يث ظهر نظاـ جديد "العو ة" مل تتبلور معا بدقة رفع شعار
محاية حقوؽ اإلنساف و سيد ا يف تلف دوؿ العامل لذلك أصبحت تشكل خطرا على استقرار دوؿ العامل الثالث وخاصة العامل
العريب .و ذا ما در ب ا توضيح انطالقا من ت اوؿ مفهوـ العو ة.
مصطلح العو ة ظهر مع مارشاؿ ماؾ لو اف الذي اعترب أف وسائل اإلعالـ االلك ونية ساعدت على انكماش الكرة
األرضية وتقلصها من حيث الزماف وا كاف إذ مسيت ابلقرية العا ية Global villageغ أف الدراسة ال أقامها كل بوؿ
ست وجرا اـ تومبيوف بع واف "ما العو ة9االقتصاد العا ي وإمكانيات التحكم" فقد أرجعا ظهور ا إ الشركات ا تعددة
ا سيات بي ما يربطها بعض الباحث بف ة مابعد ا رب العا ية الثانية وما واكبها من يكلة جديدة للعامل يف ظل نظاـ القطبية
 ...ولكن بعد انتصار الرأمسالية ال

ولت إ عقيدة للعامل وأمنوذج تذي ب  ...ولكن مع حرب ا ليج الثانية ال تزام ت مع

سقوط ا عسكر الشرقي االش اكي وما محل من مفا يم وإيديولوجيات وأنظمة وبتحالف الدو بقيادة األمريكية لضرب العراؽ،
أعلن بوش عن "ميالد نظاـ عا ي جديد" استفرد األمريكاف ابلعامل يف إطار ما يسمى ابل ظاـ العا ي ا ديد األحادي القطب .
فالعو ة ي يف حقيقتها تعميم لبعض ا فا يم واألمناط واألنظمة على كل بلداف العامل م ها االقتصاد أو الرأمساؿ ،الد قراطية
أتكيد على حرية الرأي وتعدد األحزاب ،وحقوؽ اإلنساف فبسقوط ا عسكر الشرقي،و انتصار ا عسكر الغريب وأصبح لزاما تعميم
العو ة (ال موذج الغريب فهوـ حقوؽ اإلنساف) تعزيز حقوؽ اإلنساف وجعلها يف صدارة السياسة والعالقات الدولية،فالثورة
التك ولوجية يف وسائل اإلعالـ حولت العامل إ قرية صغ ة جعلت انتهاكات حقوؽ اإلنساف مكشوفة فالعو ة اإلعالـ جعلت
عالقة ب ال ظاـ يف أي دولة وا واطن مكشوؼ أي أصبحت تعرية لل ظم السياسية يف العامل الثالث ،مبا يف ذلك العامل العريب
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،و كن العامل ا تقدـ مبوجب العو ة التك ولوجية والسياسية والثقافية من مراقبة عالقة ا واطن اب كومة  ،ا جعل سيادهتا فكرة
رمزية يقوؿ دمحم عابد ا ابري "العو ة تعمل على اخ اؽ مقدسات األمم والشعوب يف لغاهتا ودو ا وأوطاهنا وأدايهنا ". 1
"إف أولوية إقامة نظاـ عا ي جديد ي إقامة نظاـ عا ي إنساين جديد يرتكز على الد قراطية والعدالة واح اـ حقوؽ
اإلنساف"، 2و ذا ما أكدت تصر ات األم العاـ لألمم ا تحدة ب ز دي كويالرس ة " 0880إف سيادة الدولة ال كن اعتبار ا
حاجزا واقيا ترتكب من ورائ انتهاكات جسيمة قوؽ اإلنساف.واف اال تماـ الدو متزايد يف إ اد نظاـ عا ي قوؽ
اإلنساف واف كل اولة للوقوؼ ضد ذا التزايد أو التحوؿ ستكوف غ حكيمة من ال احية السياسية و ال كن الدفاع ع ها
أخالقيا " .3ذا وجدت دوؿ العامل الثالث نفسها يف وضع ال سد علي ،فقد أصبحت الدعوة لدفاع عن حقوؽ اإلنساف ذريعة
لتدخل يف شؤوف السياسات الداخلية للدوؿ وانتهاؾ لسيادت وذلك لتس وراء الشرعية الدولية من اجل بسط سيطرهتا عليها(
العراؽ ،افغ ستاف ،ليبيا)...فهي تركز على بعض ا قوؽ دوف البعض األخر ،الزدواجية ا عاير والكيل اب كيال  ،و أصبحت
قضية حقوؽ اإلنساف تتخذ ا الدوؿ الكربى كذريعة لفرض شروط يم تها أو لتدخل أج يب إذ تستعملها اآلف كالشرعية دولية
يف ريد الدوؿ ا ستضعفة من سيادهتا ،حيث تكوف سيادهتا صورية فقط.
ا امة:
و كذا فاف كانت العا ية محلت مبادئ حقوؽ اإلنساف والدعوة لالح اـ الذات اإلنسانية ،واالع اؼ بكرامتها وابلتا
كانت أساسا لدعوة لألخوة والتسامح  ،أصبحت اآلف ذريعة للسيطرة وبث الفوضى يف األنظمة السياسية وخلق اضطراابت
داخلية فيضيع معها األمن الداخلي للدوؿ فتشتعل ن اف الفنت والثورات ابلتا تصبح دعوة إ إحقاؽ ا ق سبيال للتدخل يف
شؤوف سياسة الدوؿ و سلبها لسيادهتا وقيمها وما دث يف العامل من تغ ات يف ا سارات السياسية يعرب كيف أفقدت العو ة
ا ق قيم اإلنسانية و أصبحت وسيلة للحرب والت احر .

ا اصادر وا راجع
أوال :ابللغة العربية
 .0إبرا يم درويش – ال ظرية السياسية يف العصر الذ يب – دار ال هضة العربية للقا رة ،د.ط0862 ،

 -1دمحم عابد ا ابري  .قضااي الفكر ا عاصر العو ة .مركز الدراسات الوحدة العربية ب وت 0886ص037
2مفيد شهاب – نقاط عامة حوؿ حقوؽ اإلنسانية ب السيادة الوط ية والتدخل الدو يف حقوؽ اإلنساف الثقافة العربية وال ظاـ العريب العا ي ا اد احملام العرب القا رة 0882ص077
3ا رجع نفس ص 077
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ملخص
لقػػت اوػػاذؿ اػػحا الظوػػث مواومػػة ا وااوػػة بصػػدة عامػػة ذذلػػل بتا ػػة مػػي التعػػر لواػػار ا دػػااييل دنػػوـ ذ ا وااوػػة ذ الت ػػي الواػػر ػػحا ا دنػػوـ
ا رجعيات الدكر ة القت ة ذذلل عرفػة الت ػي الواػر لليوااوػة الػح كػي التػ ر ذ لػب موػح الظػتا ت اأذ ي للدلفػدة اليويةيػةم كيػا اوػاذؿ اػحا الظوػث
أ ضاً حقوؽ ا وااوة مي ذاقع الوصوص التستور ة ال اوام احه ا قوؽ ابإلضافة أ ضاً إىل التشر عات ا ختلدة ال اعرضت حا ا دنوـ ذالل ا قوؽم
كيا مت أ ضاً الكشف عي ا يارسػات الرييػة ا الػة ا صػر ة ابلوفػظة لليوااوػةم ذ سػظي ذلػل مت اسػتختاـ مػونل اليػ ا ضػيوف اليػ الوصػوص
التستور ة ذالقاةوةية ذبيػاف أحكامنػا الػ اػوام موضػوع ا وااوػة كػحلل مت اععتيػاد علػا مػونل دراسػة ا الػة دراسػة الواقػع العيلػل لليوااوػة ا الػة
ا صر ةم ذقت مت التو إىل اتاخ مداايم ا وااوة ع لا الصعيت الوار بظعضنا كيا ااضح لوا مي خالؿ ما سظق ذجود العت ت مي الوصوص القاةوةية
ذالتستور ة ال ايل مظتأ ا وااوة ذاعلل مي قييتب ذلكي ت علا ا اةب اآلخر ذجود قصور اطظيق الػل الوصػوص ذذلػل حيػث التاػاذزات الػ
اعتت علا احه الوصوص فتدرغنا مي أاتافنا ذمعاةينا ذمثاليتنام
 ا وااوة ا فاذاة العتالة ا ر ةم: الكلمات ا فتاحية
Abstract
This research dealt with the system of citizenship in general, beginning with exposure to the
conceptual framework of the concept of "citizenship" and then theoretical rooting of this
concept in the old intellectual references to the theoretical rooting of citizenship, which can be
dated since the beginning of the Greek philosophy. This study also addressed the rights of
citizenship from the constitutional texts that regulate these rights as well as the various
legislation that has been exposed to this concept and those rights. Official practices in the
Egyptian case for citizenship were also revealed. For this purpose, the content analysis approach
was used in the analysis of constitutional and legal texts and its provisions governing the subject
of citizenship. The case study was also used in studying the practical reality of citizenship in the
Egyptian case. The concepts of citizenship have been intertwined with each other, as we have
seen from the above, the existence of many legal and constitutional texts that protect the
principle of citizenship and increase its value, but on the other hand there is a lack of application
of those texts, where the abuses that You attack these texts and deviate from their goals,
meanings and idealism.
Key Words
Citizenship, Equality, Justice, Freedomم
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مقدمة:
اعترب ا وااوة مي أكثر ا داايم ذا صطلوات اتاذعً القاموس الفياسل ذا قوقل كيا أةب علا مفتوى التتاذؿ اللفا اليومل
يث ةشعر أف تلف اعت الوشاط اإلةفا اتذر ذجوداً ذعتماً ذاراظط بشك عضو مبدنوـ ا وااوة ذلعػ مػا حازاػب اػحه
الكليػػة مػػي ااتيػػاـ ابلػ مػػي لػػتف الدالسػػدة ذا دكػػر ي ذفقنػػا الفياسػػة ذالقػػاةوف عػػود ابأسػػاس إىل مرك ػػة ا صػػطلح لػػتى تلػػف
ا حااب ذالوار ت الفياسية ذعسييا مونا الػ اظوػت إعػال ػ ف اإلةفػاف ككػاسي سياسػل ذلػتى ديػع الظلػتاف منيػا اختلدػت
اظيعة ةااـ ا كم فينا ذابلتا ي غتت ا وااوة مدنوماً متوركاً عرب اأزموة التار ية كيا تلف اأماكي عرب العاملم
كيا أف مدنوـ ا وااوة قت ضيق أذ تفع فال وجت مدنوـ ذاضح متدق عليب حا ا دنوـ فلم فم الدقب الفياسل احه ا ف لة
بوضع اعر ف ذاضح دنوـ ا وااوة كيا أةب كحلل مل ضع معا تدة يارسة ا وااوةم ذأييت اختالؼ الدقب حوؿ اعر ف اػحا
ا دن ػػوـ ابلترج ػػة اأذىل م ػػي اظ ػػا ي مف ػػتوى التق ػػتـ ا ض ػػار بػ ػ الش ػػعوب ذال ػػتذؿ سػ ػوا م ػػي حيػ ػث اظيع ػػة ةاين ػػا الفياس ػػية
ذاعقتصاد ة ذاعجتياعية أذ مي حيث ك أبويتنا الثقافية ذالتار يةم إذاً فا وااوة ال إ كالية حت ذاهتا أهنا قت اع حالة
اإلةفاف عالقتب ابجملتيع ذابآلخر ذابجملتيع ذالفلطة أذ قت اع سلطة بعيونا لوةفاف مواجنة التذلة ذاجملتيعم
ذقت أدى التظاس مدنوـ ا وااوة إىل جع ك اأةاية الفياسية ا عم أهنا ختمة اإلةفاف ا وااي الح لب حقوؽ ذذاجظات جتاه
التذلػػة غػ أف داسػػرة اػػحه ا قػػوؽ ذحيػ اػػحه الواجظػػات قػػت تيػػتداف أذ تقلصػػاف اسػػتواداً إىل اػػحا الواػػاـ أذ ذاؾم ذمػػي يحيػػة
أخرى قت اا احه ا قوؽ ذالواجظات رد عارات تغ هبا ا طب الفياسػية حظيفػة ا ػا التسػتور ذالوصػوص القاةوةيػة
ا ختلدة ذقت جتت مواومة ا قوؽ ذالواجظات ا راظطة اب وااوة ار قاً ففيواً إىل التطظيقم
اثنياً :ا شكلة البحثية
إف الواػػرة العامػػة إىل مشػػكلة الظوػػث اتيوػػور أسػظاب أزمػػة الشػػعور بعػػتـ ا وااوػػة اجملتيػػع ا صػػر ذلتلػػف الػػل اأسػػظاب
ذاتووع ذفقا ل كيظة الفكاف ذذفقا لفياسات الوااـ ا اكمم ذ كي التعظػ عػي ا شػكلة الظوثيػة مػي خػالؿ التفػاؤؿ الظوثػل اآليت:
ذإىل أ متى ق ب مدنوـ ا وااوة الوصوص التستور ة ذالقاةوةية مي ا يارسات الدعلية اجملتيع ا صر ؟ذ
اثلثاً :أمهية البحث
اتولػػت أةيػػة موضػػوع الظوػػث مػػي دراسػػة ملػػاارة أزمػػة ا وااوػػة ذمداايينػػا ذأسػػظاهبا الػ بػػتأت الصػػعود علػػا سػػطح اأحػػتاث
اجملتيع ا صر ذما قت اقود إليب – حاؿ استيراراا ذاداقينا – إىل العصف ابستقرار اأذضاع الفياسيةم
كيا أف دراسة احه الااارة ث أةية ابلغة للياتيع حيث حاؿ اطظيق الوتاسل العليية ث احه التراسػات كػي أف نوػب
اجملتيع اعة عؽ و اعضطراابت ذعتـ اعستقرار ذمتث احه التراسة أةيػة للظاحػث أ ضػاً ذالػح نػتؼ إىل أف اتضػح ا شػكلة
بك أبعاداا ح كي اشخيصنا ذالظوث عي سظ العالج لظاحث متخصص الوام الفياسيةم
رابعاً :فروض البحث
أ) اا ا عيتت اشر عات ذقواة الوااـ الفياسل ا صر إىل اقر ر ا فاذاة بػ ا ػوااو أمػاـ القػاةوف ذ اوز ػع مػوارد
التذلة اا ا مالت ا شكلة إىل اع فارم
ب) كليا اعتيتت سياسات الوااـ ا صر علا ا فاذاة ب ا وااو كليا خدت حتة مشػكلة ا وااوػة حيػث اػراظط
مشكلة ا وااوة اب فاذاة التشر ع ذالتطظيق اراظااا عكفيام
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جػ) كليا كاةت اوػاؾ فاػوة بػ التشػر عات ا صػر ة الػ اعتيػت ا فػاذاة ذبػ التطظيػق علػا أر الواقػع ا خػالف غػ ى
احه التشر عات كليا اداقيت مشكلة ا وااوةم
خامساً :منهج البحث
مت اععتياد علا مونل الي ا ضيوف الي الوصوص التستور ة ذالقاةوةية ذبيػاف أحكامنػا الػ اػوام موضػوع ا وااوػة كػحلل
مت اععتياد علا مونل دراسة ا الة دراسة الواقع العيلل لليوااوة ا الة ا صر ةم
سادساً :تقسيم البحث
مت اقفػػيم اػػحا الظوػػث إىل ػػالث مظاحػػث توػػاذؿ اأذؿ مواومػػة ا وااوػػة ذالثػػا ظوػػث حقػػوؽ ا وااوػػة مػػي ذاقػػع الوصػػوص
التستور ة ذالقاةوةية أما الثالث فتعر لليوااوة ا يارسات الريية ا صر ةم
ا بحث األول :منظومة ا واطنة
عترب مدنوـ ا وااوة مي ا داايم الفياسية ا ت ثة ال اظلورت إاار التطور التار ل للييارسات الت قرااية موػح العصػور اأذىل
للانور الت قراال إىل الوقت ا عا ر حيث أخح مدنوـ ا وااوة عتة مووويات عيلية اشكلب مي حيث ا تاؿ الدكر حوؿ
الواػػر إىل فكػػرة ا وااوػػة ذكػػحلل علػػا ػػعيت ا يارسػػات ا ختلدػػة ذذلػػل بفػػظب اخػػتالؼ الظيلػػات ا تعػػتدة كتلػػل الػ اعػػت منػػتاً
لدكرة ا وااوة ذكحلل التذؿ الوافتة إلينا()1م
كيا اعتدت آرا الكتاب ات ت مع ا وااوة ذإف كاف اواؾ علا التذاـ ما جتيع ب احه ا داايم ا عا الػ قيلػت اػحا
الصتد فالظعض رى أف ا وااوة ةفظة إىل الواي ذاو مولت اإلةفاف ذالظلت الح او فيب ذ تفع مع ا وااوة ليتيث التعلق ابلظلت
ذاعةتيا إىل ارا ب التار ل()2م
ذقظ ا و ابلتدصي مواومة ا وااوة عبت مي اواذؿ مدنوـ ا وااوة علػا ا فػتوى اللغػو ذاع ػطالحل
الوار لليوااوة ةقطة اثةية ذأخ اً ةعر لعوا ر ا وااوة ذأام قيينا اأساسيةم

اوػاذؿ الت ػي

ا طلب األول :التحديد ا فاهيمي للمواطنة
أوالً :تعريف ا واطنة لغة
عػػود أ ػ كليػػة موااوػػة إىل عنػػت ا ضػػارة اليويةيػػة القت ػػة فنػػل مشػػتقة مػػي اأ ػ اليػػوي  )3(Politeiaا ػ خوذة مػػي كليػػة
 Polisذالػ كاةػػت اػػتؿ علػػا التذلػػة ا ت وػػة اليويةيػػة( )4ذاػػل ا ت وػػة بغػػض الواػػر عػػي كوهنػػا جتيعػػا سػػكاةيا ب ػ ذحػػتة سياسػػية
مفتقلة ذ قابلنا ابللغة الدرةفية  Policeذاع متيتف ذمتوضر()5م
ذ قاب ػ عظػػارة ا وااوػػة القػػاموس الدرةفػػل  Citoyennetéا ػ خوذة مػػي  Citoyenأ ا ػوااي متاػػاذزاً الشػػخص الػػح
عػي داخػ جتيػػع سػكا معػ إىل اعتظػار ػدة الرجػ ا ػوااي الداعػ داخػ ا عسفػاتم ذاأ ػ عظػارة  Citoyenكليػػة
 Citéال ػ اع ػ ابلالايويػػة  Civitasأ ا ت وػػة ذاػػل قر ظػػة مػػي  Civiqueابلدرةفػػية ػػا ةعويػػب مػػي مػػت متعلػػق اب ػوااي
ذ قابلنا ابللغة اع لي ة  Citizenshipذا شتقة مي كلية ا وااي ذال  Citizenذال ارك علا الدرد ذاو الوحتة ا يو ة
اعقتصاد ة بيويا ارك كلية ا وااوة معوااا العريب علػا اعةتيػا الػح شػ ؾ فيػب اأفػراد فواػت أف ا ياعػة ع الدػرد اػو ػور
اللداػػة العربيػػة بيويػػا اللداػػة الغربيػػة اي ػ متي ػ ا إىل ا ػػتف ع جتػػته اللداػػة العربيػػة ال ػ ع متي ػ ب ػ مت وػػة ذر ػػف فتوي ػ لداػػة
ا وااوػة اسػػتعيا ا الغػريب ةوعػػا مػي اإل ػػارة إىل التيػػتف أذ حيػاة ا ت وػػة أمػا اسػػتعيا ا اللغػػة العربيػة فنػػو اسػتويا مػػي الدػػرد
( )1معير دمحم راةيب عظت القادر مدنوـ ا وااوة ذالت قرااية ذجتلية العالقة بيونيا ا اسر جامعة ز ف عا ور لة ال اث العتد الفابع عشر مارس 2115ـ ص 111م
( )2دمابراايم ا تابف ا وااوة ب الشر عة اإلسالمية ذالقواة الوضعية مصر جامعة بورسعيت كلية التاارة لة الظووث ا الية ذالتاار ة العتد اأذؿ وا ر 2111ـ ص 218م
( )3دمسني إدر س ا ون قاموس فرةفل عريب 1997ـم
( )4دمعظت ا لي أبو اجملت مدنوـ ا وااوة الدكر العريب اإلسالمل ا غرب :إفر قيا الشرؽ 2111ـ ص 14م
( )5عتيقة وقيط مواومة ا وااوة ا غرب اجمللة ا غربية لودارة احمللية ذالتويية العتد  49-48ابر 2113ـ ص168م
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ذذلل راجع إىل الكتااب ت القت ة ال مل اعرؼ فينا حياة العرب ا ت وة مبدنومنا ا ػت ث أمػا مػا اعرفػب الكتػاابت العربيػة ا عا ػرة
اوطلق التار ذ لدكرة ا وااوة مبعوااا الفياسػل ا ػت ث مػي أعيػاؿ العالمػة رفاعػة الطنطػاذ ذذلػل ابعتظػاره أذؿ مػي اسػتختـ
مصػػطلح ا ػوااي مبعوػػاه ا ػػت ذالفياسػػل ا ػػت ث ذقػػت جػػا كتااباػػب ذابػػي الػػوايذ ذ ذالػػوا ذ ذ ذالواويػػةذ( )1فا وااوػػة
استعيا ا اللغو أتيت مي الواي ذال اةتفاب الشخص إىل ذاي ما()2م
اثنياً :التعريف االصطالحي للمواطنة
إف ا وااوة مدنوـ قاةو ذاتر ل فنو قاةو أةب راظط اب وااي ككاسي اجتياعل لب حقوؽ ذعليب ذاجظات ادرضنا اظيعة اةتياسب
إىل ذاػػي مع ػ مػػع اعلت ػ اـ ابلواجظػػات العامػػة فنػػل عالقػػة الدػػرد ابلتذلػػة ػػتداا التسػػتور ذالق ػواة ا وظثقػػة عوػػب ذاي ػ ا وااوػػة
ابعتظاراػػا مدنػػوـ قػػاةو إىل ػػرا ( :)3اأذؿ اػػو التذلػػة الواويػػة ذمػػا تظػػع ذلػػل مػػي إقامػػة تيػػع عصػػر قػػوـ علػػا إرادة العػػي
ا ش ؾ ب موااويب أما الثا او الوااـ الت قراال ذركاس ه اأساسية ا تعلقة ابلتوازف ب ا قوؽ ذالواجظاتم
ذقت عرفت داسرة ا عارؼ الرب طاةية ا وااوة أبهنا ذعالقة بػ الدػرد ذدذلػة كيػا ػتداا قػاةوف الػل التذلػة ذمبػا اتضػيوب الػل العالقػة
مػي ذاجظػات ذحقػوؽ الػل التذلػة ذا وااوػة اػتؿ ضػيوا علػا مراظػة مػي ا ر ػة مػع مػا صػاحظنا مػي مفػلوليات ذاػل علػا ذجػػب
العيوـ افظ علا ا وااوة حقوقا سياسية مث اعةتخاب ذاو ي ا وا ب العامةذ( )4ذال اع بػحلل ا قػوؽ ذالواجظػات ا تظادلػة
ب الدرد ذالتذلة إاار ما تده القػاةوف ذاػحكر موسػوعة الكتػاب الػتذ ي أف ا وااوػة اػل ذعضػو ة كاملػة دذلػة أذ بعػض
ذحتات ا كمذ أ ال الرابطة ال صظح مبوجظنا الدرد تيتع ابعةتفاب إىل بلت مع ذمل غد التعر ف اوا اأقاليم ال اتيتع
اب كم الحايت حيث عت اأفراد الح ي وتيوف إلينا موااوػوف ذاكػوف مػوااوتنم علػا مفػتوى اػحا اإلقلػيم ذاعػرؼ موسػوعة كػول
اأمر كية ا وااوة أبهنا ذأكثر أ كاؿ العضو ة داعة سياسية اكتياعًذ()5م
ذقت اظلور مدنوـ ا وااوة

يغتب اع طالحية كيظتأ دستور

ا ع ػ الضػػيق للظوػػا اللغػػو ذا ػػو
ساةت

خصل رجع إىل العنت ا ت ث

( )6

ذمي اوا اانػر أةيػة جتػاذز

الظعػػت الدلفػػدل ذالفياسػػل ذا قػػوقل لليدنػػوـ مػػي خػػالؿ ر ػػت ا رجعيػػات الدكر ػػة ال ػ

أت ي مدنوـ ا وااوة ذالتطور الح عرفب ذذلل

ا طلب التا يم

ا طلب الثاين :التأصيل النظري للمواطنة
اشك منية قرا ة ا رجعيات الدكر ة خطوة أذلية ذجادة عرفة الت ي الوار لليوااوة الح
اأذ ي للدلفدة اليويةية كيرجعية سياسية ذفلفدية حوؿ دذلة ا ت وة

كي الت ر ذ لب موح الظتا ت

فلفدة اأةوار ذةار ة ا ق الطظيعل ذالتذلة اأمة

(القومية) ذاتوننا ابإلعالف عي حقوؽ اإلةفاف ذا وااي لفوة 1789ـم
أوالً :ا واطنة يف الفلسفة اليواننية
قوؿ أرسطو كتابب ذالفياسةذ :ذفالرج الفياسل ذا قوي إمنا قصت أعيالب التذلة ليس غ ذ ذ فتطرد القوؿ :ذفيوظغل
ابلظتااة أف ةتفا ؿ ابدئ اأمر مي او ا وااي ماداـ ا وااووف ام العوا ر ذاهتا التذلة ذعلا ذلل لوظوث أذع مي الح
( )1دمعظت ا لي أبو اجملت مرجع سظق ذكره ص 13م
( )2معير دمحم راةيب عظت القادر مرجع سظق ذكره ص 112م
( )3معير دمحم راةيب عظت القادر ا رجع الفابق ص 112م
( )4دم بفاـ دمحم أبو حشي دذر كليات ال بية اويية قيم ا وااوة لتى الطلظة ا علي مبوافاات غ ة فلفط
2111ـ ص 259م
( )5معير دمحم راةيب عظت القادر مرجع سظق ذكره ص 113م
( )6دم دمحم ا الكل الوجي القاةوف التستور ذا عسفات الفياسية الطظعة اأذىل 2111ـ ص188م

لة جامعة اأقصا :سلفلة العلوـ اإلةفاةية اجمللت الرابع عشر العتد اأذؿ

جملة العلوم الشياسية والقانوى-العددُ 01أغُشْطص-آب - 8102اجمللد – 18تصدر عو املركز الدميقراطي العربي أملانيا -برلني

991

املواطهة بني مثالية الهصوص الدستورية والقانونية وبني واقعية التطبيق يف مصر

كريم أبو العزم

فيا موااواً ذماذا ع احا اعسم؟ فدالف مبا او كوف موااواً دذلة د قرااية قت ع كوف كحلل دذلة أذليارا يةذ()1م
كيا ي أرسطو اليلب للتذلة ذا وااي ب الرج ذا وااي ذالرج غ ا وااي أ ي ب الرج الح ي دة ا وااوة
ذب الرج الح ع يلنام فعظارة الرج الفياسل ذا قوي معوااا أف اإلقامة غ كافية ي دة ا وااوة ب نب أف كوف
ا ر فاعالً داخ حتذد اإلقامةم ذ احا الصتد قوؿ أرسطو :ذفيو اإلقامة ذا تاعاة القضاسية كي أف كوةوا أيس ليفوا
موااو ذ()2م
فالفياسل معوااا مي ارس الفياسة ذبعيتاً عي أ الي قت عد إىل مو لقات لغو ة فالفياسل مي ارس الش ف العاـ قت
كوف عضوا ا كومة أذ يسظاً عي اأمة ذ ارس الفياسة داخ لس الشعبم أما ا قوي فنو مي ضع القواة ذ صوت
علينا ذابعتظار القواة ال يوعة القواعت ال اوام حياة اأفراد فا قوي ووب عي اعع اأفراد ذضع قواةيونم إذ ع كي
أف ي ك أفراد الشعب دة الفياسي ذا قوو إع بطر قة غ مظا رة أ أف اأفراد تارذف الفياسل ذا قوي ذاعع ارسوف
الش ف العاـ()3م ذاظقا الفيات ا يي ة لليوااي الدلفدة الفياسية عوت أرسطو ال ارسة ذمليدة القاضل ذا اكم ذال لو
احا ا وااي سلطة ما داخ ا يعية العيومية أ أف ا وااي او مي ت ي بصواب داخ اجملالس الشعظية ذاو مي اةتخظب الشعب
ليت ي بصوت الشعب داخ دذلة تداا أرسطو بلديف مي اأيس لكوف ك ما ل ـ لفت حاجات ا عيشة ذع قصت أرسطو
ا ع ا ظا ر ابأك ذا فكي فوفب ب لوف اإلدارة العامة ال اقق رفااية ا وااي()4م
اكحا تد أرسطو ا وااي ذ قوؿ :ذفا وااي كيا قت حتديه علا ا صوص موااي الت قراايةذ()5م رابطا ب ا وااوة ذةااـ
ا كم الت قراال جاعالً ا شاركة الفياسية ذالتيثيلية الويابية ذ ارسة القضا ذا كم الفيات ا قيقية لليوااوة ال ع جتت
أرضيتنا إع الت قرااية ال اقوـ أحت مظادسنا علا اوسيع آليات ا شاركة الفياسية لتشي ك فلات الشعب الح طي
دذلة مام ذاكحا جتت ا وااوة أساسنا فلفدة أرسطو الح ربط ب سعاؿ ا وااوة ذب اأ خاص ا يارس فعذلية سياسية
قضاسية إدار ةمممم ليصوف ب ا وااوة علا جنة اإلاالؽ ذا وااوة الواقصة ذا وااوة ا تقاعتة مع اً ااتياماً خا اً لليوااوة
الداضلة( )6عوتما أاثر مقولت  :مقولة فضيلة ا وااي ذمقولة فضيلة الدردم
ذ ي أرسطو ب الدضيلت معترباً اأذىل رايوة برابطة التذلة ذالثاةية مطلقة ذالدضيلة اأذىل اتوافر لقاا ا ينور ة الداضلة ذاو
بحلل عطل اةطظاعب ا اص عي دنور ة أستاذه أفالاوف ال متتع فينا قااوواا اب وااوة الداضلة ال اتقيت ابلعي الفياسل
ذ احا
ذالقضاسل ذالتشر عل ذلحلل قوؿ أرسطو أبهنا اتعلق ابلتذلة دذف سوااام أما فضيلة الدرد فنل فضيلة الرج ا
الصتد حاب أرسطو بعيتاً لييي ب الدضيلة الفياسية بشك عاـ ذالدضيلة ا تةية ال عترباا فضيلة خا ة معترباً اأذىل ال
خص ا اكم ذ احه ا الة ع قصت أرسطو اب اكم يوع
خا ية ا وااوة الداضلة ذع جتتيع مع الدضيلة ا ا ة إع
ا وااو ا يارس للش ف العاـ اب ع ا ظا ر ذإمنا ا اكم الح ظا ر منامب علا رأس الواي كك ()7م
اثنياً :ا واطنة يف نظرية ا ق الطبيعي والدولة األمة (القومية)

( )1أرسطو
( )2أرسطو
( )3عتيقة
( )4عتيقة
( )5أرسطو
( )6أرسطو
( )7عتيقة

الفياسة اردة :لطدل الفيت لظواف ب ذت :موشورات الداخر ة ص 187م
ا رجع الفابق ص 188م
وقيط مرجع سظق ذكره ص 169م
وقيط مرجع سظق ذكره ص 169م
مرجع سظق ذكره ص 191م
ا رجع الفابق ص 193م
وقيط مرجع سظق ذكره ص 169م
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إف ضػػظط العيػػق التػػار ل دنػػوـ ا وااوػػة بعػػتاا ا قػػوقل ػػتم الرجػػوع إىل بعػػض ا ينػػتات الوار ػػة ال ػ سػػاةت أتسػػيس
اجملتيعػػات ا ت ثػػة ذالقطيعػػة مػػع اأةايػػة اعسػػتظتاد ة ا طلقػػة ذ اػػحا الفػػياؽ لعػػب بعػػض ا دكػػر ي دذراً اامػاً ذخصو ػاً ةار ػػة
القاةوف الطظيعل ال أعطت مواوراً جت تاً دنوـ ا ق ذأساس الفلطة ذ رعيتنام
اقػػوـ ةار ػػة القػػاةوف أذ ا ػػق الطظيعػػل علػػا أف اإلةفػػاف لػػب حقوقػػا اظيعيػػة حتييػػة كتفػػظنا ابلدطػػرة( )1ذاػػل ا قػػوؽ ال ػ حرفتنػػا
اأةاية الفياسية ا فتظتة ال متتني العظود ة ذلحلل جا فالسدة ا ق الطظيعل أمثاؿ جرذسيوس( )2ذغ ام ذيضػلوا أبفكػارام
ذكتاابهتم تـ اأةاية الت كتااور ة ذبوا أةاية سياسية أخرى اقػوـ علػا الت قراايػة ذبوػا التذلػة الػ لػتـ ذاػافق علػا ا قػوؽ
الطظيعية لأل خاص ابعتظاراا حقوقاً ع كي مصادرهتا( )3أف اأفراد كتفظوهنا مبارد اةتياسنم للتذلة ذمي اوا اةتقلت ا وااوػة
مي رد ورة الدكر الفياسل إىل مع تد قوـ أذعً علا بوا التذلة ا ت ثة ال ال التذلة اأمة ال تيتع فينػا ا وااوػوف
قوؽ لصيقة اب ر ػة ذمػوح الفػلطة للتذلػة متارسػنا مبػا ػتـ حقػوؽ ا ػوااو م لكػي الظعػت ا قػوقل لليوااوػة ذالػح نػت سػوته
الدكػػر ا ػػت ث تػػاج إىل سػػوت قػػاةو لتصػػظح ا وااوػػة لصػػيقة ابلت قراايػػة ذابلقػػاةوف اأيػػا التذلػػة القوميػػة ال ػ خلقتنػػا اأمػػة
ا وااوة ذاكحا جػا ت موجػة التسػ ة الػ حػتدت ارسػة الفػلطة ذا كػم ذحػتدت حقػوؽ ذذاجظػات التذلػة ذحقػوؽ ذذاجظػات
اأمة ا وضو ة ات لوا الل التذلة ف ظوت ا وااوة يوعة حقوؽ ذذاجظات كاف عةتعع الثورة الدرةفية أ ر كظ ات تاا
مي خالؿ اإلعالف عي حقوؽ اإلةفاف ذا وااي لفوة 1789ـ ذجع ا ر ة العصب الرسيفل حياة ك مواايم
اثلثاً :ا واطنة أساس مشروعية السلطة
لقػػت ميػ مواػػرذ الثػػورة الدرةفػػية بػ اإلةفػػاف ا ػوااي ذاإلةفػػاف غػ ا ػوااي بشػػك أدى إىل اصػػور جت ػػت لعالقػػة التذلػػة ابجملتيػػع
ذا اموػػت اػػحه اأارذحػػات مػػع ػػتذر أذؿ دسػػتور للاينور ػػة الدرةفػػية 1791ـ ذاػػل الو يقػػة ال ػ أحػػت ت قطيعػػة مػػع ي ػ ات
موااي ما قظ الثورة()4م
فااف جاؾ رذسو عوتما أالق مقولتب الشن ة حوؿ اإلرادة العامة – الفيادة الشعظية – أعطا لليوااوة مدنوماً جت تاً قوـ علا
اػتب اجملتيػع مػي اػػرؼ اإلةفػاف الرجػ ا ػػت الداعػ الػح اػو أسػػاس مشػرذعية ارسػة الفػػلطة( )5مبعػ أف الفػكاف ع كػػونم
ارسة الفلطة إع إذا اراقوا إىل درجة اأ خاص ا تيتة ذاػل أعلػا مرااػب ا وااوػة بعػت ا وفػيةم ذلقػت ذاػب جاةػب آخػر مػي
الدكػر الفياسػػل إىل اظػ ةار ػػة الفػيادة الواويػػة الػ اعيػ مػػي خال ػا علػػا ات ػػت ػػدات ا ػوااي الداعػ داخػ ا عسفػػات عػػي
ار ق ما أياه ابلتيثيلية ال اقوـ حفب محاظب علا الث ةقاط رسيفية ذال(:)6
أوالً :ا وااوة ع اقتصر فقط علا مي لب أالية اعةتخاب ب ك مي قيم
ا يث ث اأمة بكاملنام ذبحلل تااذز احا الرأ ما جا بب أرسطو عوتما مي ب ا وااوة ا طلقة ذالواقصة ال ال موااوة
اأاداؿ ذالشيوخم
الواي الح مت فيب اعةتخاب فضالً عي كوف

اثنياً :التيثيلية اتم خالؿ ذع ة معيوة ذ تدة ا ديت أف ا وااوة اراظط بفعاؿ الت قرااية ذا شاركة الفياسيةم

اثلثاً :ا وااوة اع اوؿ الفكاف مي رد أفراد خاضع إىل أفراد طالظوف ا عسفات التيثيلية مبيارسة الش ف العاـ ذام بحلل
شكلوف أساس ا تا ة ذجوار اجملتيع ا ت ذلحلل فالتيثيلية حفب احا الرأ اظقا إجظار ةم
( )1

Georges Vedel , Les éléments de la démocratie Européenne, Centre Européen Universitaire, 1952, p 24.
Marcel Prélot, Histoire des idées politiques, 3 ème éd., Paris, Dalloz, 1966, p 321 et suiv.
( )3
Maurice Duverger, Institutions politiques et droit Constitutionnel, 10 ème éd., Paris, 1968, p208.
( )4
Luc Ferry et Alain Renaut, Philosophie Politique des droit de L'homme àl'idée Républicaine. press unversitaires de
France.1985, p 91.
( )5
Luc Ferry et Alain Renaut, Ibid., p 87.
( )6
Luc Ferry et Alain Renaut, Ibid., p 94.
( )2
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ا طلب الثالث :أهم عناصر ا واطنة
ػقنا
لقت نت مدنوـ ا وااوة اغ ات عت تة مضيوةب ذاستختامب ذدعلتب فلم عت فقػط صػف العالقػة بػ الدػرد ذالتذلػة
الفياسل القاةو كيا ساد سابقاً ب اتؿ القرا ة اأدبيات ذالتراسات الفياسية ا ت ثة علا عودة اعاتياـ مبدنوـ ا وااوة
حق الوار ة الفياسية بعت أف اغا اعاتياـ بتراسة مدنوـ التذلة مع هنا ة الثياةيويات ذ رجع ذلػل لعػتة عوامػ أبرزاػا اأزمػة
الػ اتعػػر ػا فكػػرة التذلػة القوميػػة الػ مثلػػت ركيػ ة الدكػػر الليػربا ي لدػ ة او لػة ذذلػػل ةتياػة عػػتة اػوعت ػػنتهتا هنا ػة القػػرف
العشر ي ذال(:)1
أو ما :ا ا ت ا شكالت العرقية ذالت وية أقطار كث ة مي العامل ذادار العوف ب ذاإلابدة التمو ة ليس فقط
فينا عقيتة ا تا ة مي بلتاف العامل الثالث ب أ ضا قلب العامل الغريب أذ علا ت قوة كربىم

بلتاف مل اوتشر

اثنيهما :برذز فكرة العو ة ال أتسفت علا التوسع الرأيا ي العػابر للوػتذد ذ ػورة اعاصػاعت ذالتكوولوجيػا مػي يحيػة ذا اجػة
راجعة ا دنػوـ الػح قػاـ علػا اصػور ا ػتذد اإلقليييػة للػواي ذا ياعػة الفياسػية ذسػيادة التذلػة القوميػة مػي يحيػة أخػرى ذكلنػا
مفػػتو ت ػػنتت اػػوع ةوعيػػام ذ عتػػرب مدنػػوـ ا وااوػػة ذمدنػػوـ ا واومػػةذ ش ػ إىل ا قػػوؽ اإلةفػػاةية اأساسػػية ذا قػػوؽ ا تةيػػة
ذالفياسية ذا قوؽ اعجتياعية ذاعقتصػاد ة ذالثقافيػة فضػال عػي ا قػوؽ ا ياعيػة ذاػل اتعلػق بكافػة ػاعت الوشػاط اإلةفػا
الشخصل ذا اص ذالعاـ ذالفياسل()2م
ذ تدق الظاحثوف علا أف ا وااوة ال ذ العضو ة الكاملة ذا تفاذ ة اجملتيع مبا اب علينا مي حقوؽ ذذاجظات ذاو ما ع أف
كافة أبوا الشعب الح عيشوف فوؽ اراب الواي سواسية بتذف أد متيي قاسم علا أ معا اكيية مثػ الػت ي أذ ا ػوس أذ
اللوف أذ ا فتوى اعقتصػاد أذ اعةتيػا الفياسػل أذ ا وقػف الدكػر ذ( )3ذراػب التيتػع اب وااوػة سلفػلة مػي ا قػوؽ ذالواجظػات
اراك علا مخس قيم ور ة ال:
أوالً :قيمة ا رية
ا شػاركة إدارة
ظتذ أف للور ػة معوااػا الواضػح اجملػاؿ الفياسػل ذاػو عػتـ اسػتظتاد ا ػاكي ابحملكػوم ذحػ احملكػوم
لوهنم العامة بغ قيود سوى ما افتل مب مصلوة ا ياعة فإةب وتر أف ظقا اػحا ا عػ علػا اػحه الترجػة مػي الوضػوح ذ قفػم
الظاحثوف الدقب التستور ا ت ث ا ر ة إىل ػعب عت ػتة فنوػاؾ حر ػة الػرأ ذحر ػة العقيػتة ذحر ػة التعلػيم ذحر ػة ا لكيػة
ذا ر ة الشخصيةم ذقت اوقفم بعض احه الشعب إىل أقفاـ أذ فرذع متعتدة كيا او ا اؿ ابلوفظة للور ة الشخصية ال اشي
احه الشعب ذاأقفاـ ديعاً ذال علا أ حػاؿ ألصػق
حر ة التوق ذحق اأمي ذحر ة ا فكي ذلع حر ة الرأ ال اأ
احه ا ر ت ابلوااـ الفياسل للتذلة()4م
ذ احا اإلاار اتاج ا ر ة – ضيي ما اتاج إليب ابلضرذرة – إىل إاػار دسػتور قراػا ةصػاً ذ صػوف اح امنػا اطظيقػاًم ذحيػث
أف التستور مرسوـ بطظيعتب ابلفيو ذالعلو ة فقت أةيط بب ك التاػارب الت قراايػة ذمليدػة إخضػاع ا ييػع – أفػراداً ذداعػات
ذمعسفات – أحكامب ذمقتضيااب كيا أف ا ر ػة اتوقػق حػ ضػيي مظػتأ الدصػ بػ الفػلطات ذ ػ ـ علػا ػعيت ا يارسػة

( )1الشييا عظت الفالـ إبراايم ا وااوة ذالقيم اأساسية ال اراظنا اجملتيع لة الت قرااية (ذكالة اأاراـ) الفوة ا اد ة عشر العتد ا اد ذاأربعوف وا ر 2111ـ ص 138م
( )2دمعيرذ الشظكل ( رراً) ا وااوة مواجنة الطاسدية دمسيف الت ي عظت الدتاح الشر عة اإلسالمية ذا وااوة و أتسيس ا ياعة الواوية مرك التراسات الفياسية ذاعس ااياية 2119ـ ص
65م
قرا ة مدنوـ ا وااوة ا صر ة لة أدب ذةقت اجمللت الرابع ذالعشرذف العتد  279ص ص 43 42م راجع كحلل :دمابراايم ا تابف مرجع سظق ذكره ص 211م
( )3دمحم
( )4دم دمحم سليم العوا الوااـ الفياسل للتذلة اإلسالمية القاارة :دار الشرذؽ 1989ـ ص 211م
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عليا أف د قرااية التساا ع اقاس مبتى إقراراا للوقوؽ ذا ر ت فوفب ب اتوتد أ ضا بترجة حر نا علا أتكيت الشرعية
التستور ة أ جع ما او مترج ابب ا قوؽ ذا ر ت ماً علا عيت التطظيق ذا يارسة()1م
فقػت أراد جػػوف سػػتيوارت مػ الت كيػػت علػػا قييػػة الدػرد ذضػػرذرة متتعػػب اب ر ػة ذعػػتـ ذذابف الدػػرد اأغلظيػػة فضػال عػػي الػػتفاع عػػي
مصا ا ييع مبا فينا اأقلية فا ر ة أكرب عتد ع نب أف اطيح أب ك ر ة الدرد ذكرامتب فاوف ستيوارت عترب ق أام
مي دافع عي ا ر ة الدرد ة ذبصدة خا ة حر ة التدك ذالعقيتة ذإبتا الرأ ذاو بحلل أعقت علا مدنوـ ذاسع لليوااوة()1م
اثنياً :قيمة ا ساواة
ا ع ل فيب أف جوار ا وااوة او ذ ا فػاذاة أمػاـ القػاةوفذ ذاعتظػار ا ػوااي اػت يا ػة التذلػة بشػك متف جل
ػاذ مػع ا ييػع اظقػا
للقػاةوف فيضػيوف اػحه ا وااوػة ػػتذر حػوؿ كيديػة اكتفػاب ا قػػوؽ ذكيديػة ارسػتب()2م لػحا فػػا دنوـ اأذسػع لليوااوػة اػو ا ػراظط
بدكرة ا فاذاة ذعتـ التيييػ ذقظػوؿ التوػوع ذاعخػتالؼ ذاةعكاسػنا ح مػة ا قػوؽ اعقتصػاد ة ذاعجتياعيػة ذالثقافيػة ذا تةيػة الػ
نب أف تيتع هبا ا وااي ذجتاذز الوار إليب مي زاذ ة ضيقة اصره ح الصراعات أذ ا شكالت ب ا ختلد م
فيي الظت نل أف اب علا ا وااوة إقرار قيية ا فاذاة القاةوةيػة بػ ديػع ا ػوااو ذاةتيػا ا ختلدػ د ويػاً أذ عرقيػاً أذ ذ ويػاً إىل
ذاػػي ذاحػػت ػػت ووف لػػب ابلػػوع ذ تضػػح اعراظػػاط العضػػو بػ فاعليػػة ا وااوػػة علػػا مفػػتوى ا يارسػػة ذبػ ػػرعية الواػػاـ الفياسػػل
القاسم فكليا كاةت قترة الوااـ كظ ة علا مواجنة مشكالت ا وااوة ذإناد حلوؿ ا ذكدالة متتع أكرب عتد كي مي ا ػوااو
هبا زادت قتراب علا اعستيرار ذاتعيت رعيتب الفياسية ذاافع ةطاؽ الرضا اعجتياعل عوب ذالعكس ويح()3م
ذا قصػود مبظػتأ ا فػػاذاة اػو أف كػوف اأفػراد ا كػوة جملتيػع مػػا متفػاذ ي ا قػوؽ ذا ػػر ت ذالتكػاليف ذالواجظػات العامػػة ذأع
كػػوف اوػػاؾ متييػ التيتػػع هبػػا بيػػونم بفػػظب ا ػػوس أذ اأ ػ أذ اللغػػة أذ العقيػػتةم غػ أف اػػحه ا فػػاذاة اػػل ذمفػػاذاة قاةوةيػػةذ
ذليفػػت ذ مفػػاذاة فعليػػةذم مفػػاذاة قاةوةيػػة يػػث اطظػػق القواعػػت ذاهتػػا علػػا ديػػع اأفػراد منيػػا اظا وػػت الاػػرذؼ الػ ضػػع ػػا كػ
مونم أذ دذف ةار إىل متى اختالؼ احه الارذؼ إذ كيا ل التدرقة ب ا تيا ل مبظتأ ا فاذاة فإف التفو ة ب غ ا تيا ل
اتضيي إخالؿ أكرب ذأخطر هبحا ا ظتأ ذلحلل فيا ا ظتأ مبظتأ ا فاذاة أماـ القاةوف()4م
ا شاركة اتب الشلوف
فيظتأ ا فاذاة ذاكافع الدرص او أحت ا تاخ ال اضيي – ةار علا اأق – حق ديع ا وااو
العامػػة مبعوااػػا الواسػػع ذ صػػظح ذا وااوػػوفذ اػػم فقػػط أ ػػواب ا قػػوؽ ا تةيػػة ذاعجتياعيػػة ذاعقتصػػاد ة ذالفياسػػية ذالثقافيػػة ذاػػم
تويلوف الوقت ذااب ا فلولية عي القياـ بواجظاهتم ذأدا ما علينم علا أفض ما كوف ذالل ال ا وااوة الدعالػة اجملتيػع
ذاػ ػل ابعتظارا ػػا الػ ػرابط اعجتي ػػاعل ذالق ػػاةو بػ ػ اأفػ ػراد ذاجملتي ػػع الفياس ػػل ال ػػت قراال اف ػػتل ـ إىل جاة ػػب ا ق ػػوؽ ذا ػػر ت
مفلوليات ذالت امات منية بتذهنا دش ا شرذع الت قراال()5م
ذ عا فقنا القاةوف التستور الوضعل ذالظاحثوف الوام الفياسػية عػتة ماػاار لتطظيػق اػحا ا ظػتأ نعلػوف لػب أةيػة خا ػة
مي بيونا ا فاذاة أمػاـ القضػا ذا فػاذاة اػو ي الوملػاسف العامػة ذا فػاذاة أمػاـ ا صػا العامػة ذغ اػا إع أهنػم مػع ذلػل تدقػوف
ػػوراب
علػػا أف ا فػػاذاة أمػػاـ القػػاةوف اتضػػيي جواراػػا ك ػ ماػػاار ا فػػاذاة اأخػػرى ال ػ متث ػ بػػتذراا مضػػيوف اػػحا ا ظػػتأ
( )1دمحم مالكل العالقة ب التذلة ذاجملتيع
157م
( )2دمحور ة اوفيق اات الدكر الفياسل مي أفالاوف إىل دمحم عظته القاارة :مكتظة اأ لو ا صر ة الطظعة الثالثة 1999ـ ص ص 465 461م
( )3دمابراايم غامن ( ررا) ا وااوة ذالت قرااية مصر دمابراايم غامن اإلاار الوار لعالقة ا وااوة ابلتووؿ الت قراال القاارة :ا رك القومل للظووث اعجتياعية ذا واسية 2119ـ ص 3م
( )4دم ابراايم غامن ا رجع الفابق ص 3م
( )5دم دمحم سليم العوا مرجع سظق ذكره ص 226م
( )6دم ابراايم غامن مرجع سظق ذكره ص ص 4 3م

الظالد العربية :اجملاؿ العاـ ذا وااوة ب ذت :مرك دراسات الوحتة العربية اجمللة العربية للعلوـ الفياسية العتد الثالث عشر 2117ـ ص ص 149
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( )1
الكاملةم ذمي فإةب كدل اقر ر ا ظتأ ذااب لتقر ر مضيوةب م ذكيا او ذاضح فإف ا وااوة اوتق مي رد كوهنا اوافقاً اجتياعياً
ا قوؽ ذالواجظات ال القيية العليا اجملتيعم
سياسياً جتفته ةصوص قاةوةية لتصظح قضية ا فاذاة ب ا وااو

اثلثاً :قيمة ا شاركة
اعت مشاركة ا وااي أحت أام قيم ا وااوة ذاضيي ا شاركة العت ت مي ا قػوؽ مثػ ا ػق اواػيم يػالت الضػغط الفػليل علػا
ا كومة أذ بعض ا فلول لتغ سياستنا أذ برا نا أذ بعض قراراهتا ذ ارسة ك أ كاؿ اعحتااج الفليل ا وام مث التاػاار
ذاإلضراب كيا واينا القاةوف ذالتصو ت اعةتخاابت العامة بكافة أ ػكا ا ذأتسػيس أذ اع ػ اؾ اأحػ اب الفياسػية أذ
ا يعيات أذ أ اواييات أخرى اعي تمة اجملتيع أذ تمة بعض أفراده ذال يح اعةتخاابت العامة بكافة أ كا ا()1م
رابعاً :قيمة العدالة
مدنوـ العتالػة إىل ال ػة مدػاايم اػل :مدنػوـ العتالػة اإلةصػاؼ
لقت أسد رت ردذد أفعاؿ ا دكر ي الليربالي بش ف الغيو
ذمدنوـ العتالة كوق التيلل ذمدنوـ العتالة كدضيلة اجتياعيةم قوـ مدنوـ العتالة اإلةصاؼ علا التوفيق ب مدنػوـ ا ر ػة
ذا فاذاة ذ رى أةب ع وجت معيار مطلق للتوز ع العادؿ ذأف التداذت ذعتـ ا فاذاة اعقتصاد ة ذاعجتياعية كي قظولب فقػط إذا
كاف مصلوة اأق متييػ اً ذدذف التضػوية مبػي اػم أقػ ذأكثػر متيػ اًم أمػا مدنػوـ العتالػة كوػق التيلػل فقػت جػا رداً علػا ا دنػوـ
الفابق ذبت ال لب حيث قوـ علا أتكيت ا قوؽ ذا ر ت الدرد ة ذ عطل اأذلو ة عيار اأحقية اعمتالؾ العػادؿ سػوا كػاف
ابعكتفػػاب أذ ابلوق ػ ذالتوو ػ بعيػػتا عػػي أ اػػتخ م ذ مواجنػػة ا دنػػوم الفػػابق ػػت مدنػػوـ العتالػػة كدضػػيلة اجتياعيػػة
ذالػػح أيخػػح اعتظػػاره اجملتيػػع كقييػػة عليػػا ذمػػا ػػعد إليػػب التضػػامي ذالتياسػػل اجملتيعػػل ذالدنػػم ا ش ػ ؾ إىل اقيػػق ا ػ العػػاـ
ذا شػ ؾ ييػػع أفػراد اجملتيػػع الػػح ي وتيػػوف إليػػب ذاصػػظح مثػ اػػحه القػػيم ذعلػػا رأسػػنا قييػػة اجملتيػػع اػػل ا عيػػار اأساسػػل ذاأمثػ
للتوز ع العادؿ()2م
ذا قيقة أف كلية العتالة افتيت ال اث الغريب مي كلية القاةوف ذكلية القاةوف أ لنا الالاي ذاليوي مرادؼ لكليػة ذالقيػتذ
أ اللاػػاـ الػػح كػػم مف ػ ة ا قيقػػة ذمػػي فػػإف كليػػة ذ العتالػػة ذ اع ػ مػػا اػػو مطػػابق للقػػاةوف :مدنػػوـ ػػكلل أساسػػب أف
ػك ةصػوص معلوػة اػل عالمػة ا ػق ذمػا اػو عػتؿم ذاػحا ا دنػوـ
التشر ع أ اإلدارة الشعظية أذ اإلدارة ا اكية قت اظلػورت
الشكلل اطور خالؿ القرف التاسع عشر لتتخلب عوا ر جت تة أساسنا أف العتالة قت اكػوف ػكلية ذقػت اكػوف موضػوعية ذقػت
اكوف مطلقة كيا أهنا قت اكوف ذااية أ ضاً()3م
ذالقواة اامة إلدارة العتالة ح كوف اواؾ إمكاةيػة يا ػة حقػوؽ اأفػراد فدػل اليػ جػوف لػوؾ ذدفاعػب عػي اأفػراد ذحقػوقنم
التذلة فنل اامة ع غا ة حت ذاهتػا ذلكػي أف اطظيقنػا قيػت علػا اجملتيػع كػي عػي ار ػق
اأساسية وضح أةية القواة
اقيقب أف كوف لك فػرد دذره اجملتيػعم فػإذا كدػت القػواة عػي عيلنػا صػظح اأفػراد حالػة فوضػا مػع عػتـ ذجػود ةاػاـ أذ
رابطة أذ ذضوح رؤ ة ذابلتا ي ع اصظح اواؾ إدارة العتالة يا ة حقوؽ اأفراد ذع اوجت اوػاؾ إمكاةيػة يا ػة اأفػراد ذاحملافاػة
علا حر هتم الطظيعية()4م

( )1دمدمحم سليم العوا مرجع سظق ذكره ص 227م
( )1دمحم يل مرجع سظق ذكره ص  44راجع كحلل :دم ابراايم ا تابف مرجع سظق ذكره ص 211م
( )2علل خليدة الكوار ( رراً) ا وااوة ذالت قرااية الظلتاف العربية ي الشي ا وااوة ا تفاذ ة (الييي منوذجاً) ب ذت :مرك دراسات الوحتة العربية الطظعة اأذىل د فيرب 2111ـ ص
238م
( )3أمييب عظود العتالة الدكر الليربا ي ا ت ت :دراسة الي ا طاب الليربا ي مصر أارذحة دكتوراه جامعة القاارة كلية اعقتصاد ذالعلوـ الفياسية 1999ـ ص ص 64 63م
( )4الشييا عظت الفالـ إبراايم مرجع سظق ذكره ص 141م
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خامساً :قيمة ا سئولية االجتماعية
اتعلق ا وااوة اب فلولية اعجتياعية ذاتضيي ا فػلولية اعجتياعيػة العت ػت مػي الواجظػات علػا الدػرد مثػ  :احػ اـ القػاةوف ذاحػ اـ
حر ػػة ذخصو ػػية اآلخػػر ي ذغ اػػا مػػي الواجظػػاتم ذاػػترؾ ا فػػلولية اعجتياعيػػة ابعتظاراػػا مفػػلولية أمػػاـ اجملتيػػع اػػتداا أعرافػػب
ذاقاليته ذاحتياجااب ذال اتص عادةً اةب الواجظات ا راظطة أبدذار الدػرد اجملتيػع ذاػل اأدذار الػ اػعد ذملػاسف أساسػية
لصا بوا اجملتيع حيث فتوجب عتـ الوفا بب العقاب مي قظ اجملتيع ذاو العقاب الح ظتأ دداًكاللوـ ذ وتنل إىل إة اؿ
العقاب ا اد ابلشخص علا احا الووو اعت ا فلولية اعجتياعية بوية مي الواجظات ذا قوؽ اتد الفلوؾ الح وظغل أف طرقب
الدػػرد جتػػاه اجملتيػػعم فػػاجملتيع شػػك اإلاػػار الشػػام الػػح افػػعا كافػػة اأا ػراؼ أدا مفػػلوليتنا اعجتياعيػػة هبػػتؼ أتكيػػت بقاسػػب
ذاستقراره()1م
ذابلتػػا ي فػػإاالؽ ا ػػر ت دذف قيػػود ػػعد بشػػك حتيػػل إىل الدوضػػا مػػي خػػالؿ اعسػػتختاـ العشػواسل ػػحه ا ر ػػةم فنوػػاؾ قػػيم
معوو ة اعترب أساساً شرذعية حر ة الرأ ذالتعظ ذبفظب الدة احه القيم ملنر جتر اع رافات الواجتة عي احه ا ر ة()2م لحلل
فقت أكت لوؾ علا حق ا ر ة ابلوفظة للدرد إع أةب مل عي ا ر ة ا طلقة مي ك قيود ب قصت بب ا ر ة مل القاةوف فيتى ما
تيتع بب الدرد مي حر ة قف عوت حتذد حر ة اآلخر ي كيا واينا القاةوف()3م
فا وااوة ابعتظاراا الرابط اعجتياعل ذالقاةو ب اأفراد ذاجملتيػع الفياسػل الػت قراال افػتل ـ – إىل جاةػب ا قػوؽ ذا ػر ت –
مفلوليات ذالت امات أساسية ع اقوـ للت قرااية قاسية دذهنا ذاحه ا فلوليات اوقفم إىل ةوع  :مفلوليات ادرضنا التذلة علا
موااوينا ذمفلوليات قوـ هبا ا وااووف اوعاً()4م

ا بحث الثاين :حقوق ا واطنة من واقع الدستور والقانون
سػػظق ذأف عرضػػوا ا ظوػػث الفػػابق للقػػيم ا ختلدػػة ظػػتأ ا وااوػػة ذقػػت رأ وػػا أف ا وااوػػة قيينػػا الفػػابقة وظثػػق مونػػا العت ػػت مػػي
ا قػػوؽ ذا ػػر ت للي ػوااو ذعل ػػا ذل ػػل س ػ ك الظاح ػػث ا ػػحا ا ظوػػث عل ػػا بي ػػاف ا ق ػػوؽ ذا ػػر ت ال ػ اض ػػيوتنا الو يق ػػة
التس ػػتور ة ذالقػ ػواة ا ختلد ػػة س ػػظي اقي ػػق مظ ػػتأ ا وااو ػػةم ذعل ػػا الوو ػػو الف ػػابق لتل ػػف ا ق ػػوؽ ذا ػػر ت م ػػا بػ ػ الفياس ػػية
ذاعقتصاد ة ذاعجتياعية ذ عر الظاحث للوقوؽ الفياسية ا قوؽ اعجتياعية ذاعقتصاد ة ذأخ اً مظتأ ا فاذاةم
ا طلب األول :ا قوق السياسية

اوطو ا قوؽ الفياسية أ موااي علا يوعة مي ا قوؽ ذا ر ت ذال اكيي فييا لل:

أوالً :حق ا واطن يف نظام دميقراطي

ملػ ةاػػاـ حكػػم د قرااػػل فكػ إةفػػاف لػػب أف شػػارؾ إدارة الشػػلوف العامػػة بلػػته إمػػا
إف لكػ إةفػػاف ا ػػق أف عػػي
مظا رة ذإما بواسطة ثل تارذف ر ة ذأف وتخب اةتخاابت ة نة جترى دذر ابعق اع العاـ علا قتـ ا فػاذاة بػ الوػاخظ
ابلتصو ت الفر اضيي التعظ ا ر عي إرادة الواخظ ()5م
كيا جا ت د ظاجة التستور ا صر الصادر 2114ـ متدقة مع احا اعجتاه ذ ي ةعمي ابلت قرااية ار قاً ذمفتقظالً ذأسلوب
ػػوع مفػػتقظلب اػػو – ذحػػته – مصػػتر
حيػػاة ذالتعتد ػػة الفياسػػية ذابلتػػتاذؿ الفػػليل للفػػلطة ذاعكػػت علػػا حػػق الشػػعب
الفلطات ا ر ة ذالكرامة ذاإلةفاةية ذالعتالة اعجتياعيػة حػق لكػ مػوااي ذلوػا ذأجيالوػا القادمػة – الفػيادة ذاػي سػيتذ()6م
( )1دم علا ليلب ا فلولية اعجتياعية :اعر ف ا دنوـ ذاعي بوية ا تغ ذرقة مقتمة إىل ا رك القومل للظووث اعجتياعية ذا واسية ا عمتر الفوو 2119ـ ص 3م
( )2الشييا عظت الفالـ إبراايم اتى الح الت ي ا تذيت :سلفلة مداايم القاارة :ا رك التذ ي للتراسات ا فتقظلية ذاعس ااياية ابر 2111ـ ص 25م
( )3دم حور ة اوفيق اات مرجع سظق ذكره ص 396م
( )4دم إبراايم غامن مرجع سظق ذكره ص 5م
( )5دم ابراايم ا تابف مرجع سظق ذكره ص 215م
( )6د ظاجة التستور ا صر الصادر عاـ 2114ـ ص 5م
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كيا اوص ا ادة اأذىل مي التستور أ ضاً علا أةب ذ دنور ة مصر العربية دذلة ذات سيادة موحتة ع اقظ التا سػة ذع وػ ؿ عػي
ئ مونا ةاامنا دنور د قراال قوـ علا أساس ا وااوة ذسيادة القاةوفممممممم ذم
ذاظقا ا سظق فيتضح أف التستور ا صر قت اضيي راحةً د ظاجتب ذكحلل ماداب اأذىل علا أحقية ا وااي أف عي
مل ةااـ حكم د قراال ذذلل بوص ر ح ع تي الت ذ م كيػا ةػص كػحلل علػا أف ةاػاـ ا كػم الػح اقػوـ عليػب التذلػة
ليس رد ةااـ د قراال ذإمنا ةااـ د قراال قوـ علا أساس ا وااوةم
كيا ةصت ا ادة الرابعة مي التستور علا أةب ذالفيادة للشعب ذحته ارسنا ذ يينا ذاو مصتر الفلطات مممممممذم ذ تضح
أخػ اً أف ةاػػاـ ا كػم دنور ػػة مصػر العربيػػة ةاػاـ د قرااػػل الفػيادة فيػػب للشػعب ذاػػل مصػتر الفػػلطات ذ قػوـ ةاامػػب علػػا
أساس ا وااوةم
اثنياً :حق ا واطن يف ا ياة
إف ا ق ا يػاة اػو أ ػي مػا تلكػب اإلةفػاف الوجػود كيػا أف ا ػالق قػت ذاػب ةعيػة ا يػاة لوةفػاف ذحػرـ إزااقنػا إع مبفػوغ
رعل ذجع ق ؼ جر ة اععتتا علينا عحاابً التةيا ذةكاعً اآلخرةم
ذقت اضيي قاةوف العقوابت ا صر العت ت مي الوصوص ال ايل احا ا ق ابعتظاره حقاً مد ضا لليوااي ذذاجظاً علا التذلة أف
اييب مي ذلل ما ةصت عليب ا ادة ( )231مي قاةوف العقوابت علا ذك مي قت ةدفاً عيتاً مع سظق اإل رار علا ذلل أذ
ال ت عاقب ابإلعتاـذم
اثلثاً :حق ا واطن يف األمن وا رية الشخصية
إف مي أبفط حقوؽ ا وااي أف أيمي علا ةدفب ذمالب ذمفكوب التذلة ال عي فينا ذعلا التذلة أف اكد ذلل مي خالؿ
اضي احا ا ق دستوراا ذالعي علا اوديحاا مي خالؿ القواة م
ذلقت كد التستور ا صر احا ا ق العت ت مي الوصوص مث  :ةص ا ادة ( )51مي التستور ال اوص علا أةب ذالكرامة حق
لكػ إةفػػاف ذع نػػوز ا فػػاس هبػػا ذالتػ ـ التذلػػة ابح امنػػا ذيا تنػػاذم كيػػا اػػوص ا ػػادة ( )52مػػي التسػػتور علػػا أةػػب ذالتعػػح ب
ييع وره ذأ كالب جر ة ع افقط ابلتقادـذم ذاوص ا ادة ( )54أ ضا علا أةػب ذا ر ػة الشخصػية حػق اظيعػل ذاػل مصػوةة
ع متػػس ذفييػػا عػػتا حالػػة التلػػظس ع نػػوز القػػظض علػػا أحػػت أذ ادتيشػػب أذ حظفػػب أذ اقييػػت حر تػػب أب قيػػت إع أبمػػر قضػػاسل
مفظب فتل مب التوقيقممممممذم
احا ذقت كد التستور حق التوق ذاإلقامة ذا اػرة الكاملػة ذحرمػة ا يػاة ذا ر ػة الشخصػية لوةفػاف بصػدة عامػة مبػا كدػ أ ضػا
حق اإلةفاف أف عي آمواً علا ةدفب ذعلا مالب ذعلا مفكوب ذعلا مراسالاب أ ضاً ذخصو ية حياابم
رابعاً :حرية الرأي
لقت كد التستور حر ة الرأ ذةص علا ذلل راحةً كيا اضيي التستور أ ضاً العت ت مي الوصوص ال مي هنا يا ة حر ة
الرأ ذالعي علا موع ما وؿ دذف ارسة الل ا ر ةم حيث ةصت ا ادة ( )65مي التستور علا أةب ذحر ة الدكر ذالػرأ
مكدولةم ذلك إةفاف حق التعظ عػي رأ ػب ابلقػوؿ أذ ابلكتابػة أذ ابلتصػو ر أذ غػ ذلػل مػي ذسػاس التعظػ ذالوشػرذم ذ إاػار
يا ة احا ا ق التستور فقت ةصت ا ادة ( )71علا أةب ذ ار أب ذجػب فػر رقابػة علػا الصػوف ذذسػاس اإلعػالـ ا صػر ة
أذ مصادرهتا أذ ذقدنا أذ إغالقناممممذم
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التااار ذاعحتااج الفليل ييع أةواعب ذ إاار احا فقت ةصت ا ادة ( )73مي التستور
كيا كد التستور حق ا وااو
علا أةػب ذ لليػوااو حػق اواػيم اعجتياعػات العامػة ذا واكػب ذالتاػاارات ذديػع أ ػكاؿ اعحتااجػات الفػليية غػ حػامل
سػػالحا مػػي أ ةػػوع إبخطػػار علػػا الووػػو الػػح ظيوػػب القػػاةوفم ذحػػق اعجتيػػاع ا ػػاص سػػلييا مكدػػوؿ دذف ا اجػػة إىل إخطػػار
سابق ذع نوز لرجاؿ اأمي حضوره أذ مراقظتب أذ التوصت عليبذم
خامساً :حرية الفكر واإلبداع
علػػل التسػػتور ا صػػر مػػي قييػػة الدكػػر ذاإلبػػتاع تلػػف اجملػػاعت ذقػػت كدػ للي ػوااي ا صػػر حر ػػة الظوػػث العليػػل ذاإلبػػتاع
اأديب ذالدػ ذذلػػل اثبػػت العت ػػت مػػي الوصػػوص التسػتور ة ذمونػػا :مػػا ةصػػت عليػػب ا ػػادة ( )66مػػي التسػػتور علػػا أةػػب ذحر ػػة
الظوث العليل مكدولة ذالت ـ التذلة برعا ة الظاحث ذا خ ع ذيا ة ابتكاراهتم ذالعي علا اطظيقناذم كيا ةصت كحلل ا ادة
( )67علا أةب ذحر ة اإلبتاع الد ذاأديب مكدولػة ذالتػ ـ التذلػة ابلونػو ابلدوػوف ذاآلداب ذرعا ػة ا ظػتع ذيا ػة إبػتاعاهتم
ذاوف ذساس التشايع الالزمة لحللذم
ذ تضح مي الل الوصوص ذغ اا مي ال اضيوتنا الو يقة التستور ة علا كدالة ذيا ة حر ة الدكر ذاإلبتاع لليوااي ا صر م
سادساً :حرية العقيدة
لقت كد التستور ا صر حر ة ا وااي العقيتة ذ ارسػة الشػعاسر الت ويػة دذف أ قيػت أذ ػرط حيػث ةصػت ا ػادة ( )64مػي
التستور علا أةب ذ حر ة اععتقاد مطلقةم ذحر ة ارسة الشعاسر الت وية ذإقامة دذر العظادة أ واب اأد ف الفياذ ة حػق وايػب
القاةوفذم
ا طلب الثاين :ا قوق االجتماعية واالقتصادية
اوطو ا قوؽ اعجتياعية ذاعقتصاد ة أ موااي علا يوعة مي ا قوؽ ذا ر ت ذال اكيي فييا لل:
أوالً :ا ق يف التعليم
لقت أخح ا ق التعليم ابلوفظة لليوااو حي اً جيتاً التستور ا صر حيث ذرد الوص علػا اػحا ا ػق ذالت كيػت علػا يا تػب
مواضع كث ة مونا :ةص ا ادة ( )19علا أةب ذالتعليم حق لك مواايمممممممممذم كيا ةصت ذات ا ادة أبف ذالتعليم إل امل
ح هنا ة ا رحلة الثاةو ة أذ ما عاد ا ذاكد التذلة اةيتب مبراحلب ا ختلدة معسفات التذلة التعليييةذم كػحلل ةصػت ا ػادة
( )21علا أةب ذالت ـ التذلة بتشايع التعليم الدػ ذالتقػ ذالتػتر ب ا نػ ذاطػو رهمممممممذم ذةصػت ا ػادة ( )21أ ضػا علػا أةػب
ذاكد التذلة استقالؿ ا امعات ذاجملامع العليية ذاللغو ة ذاوف التعليم ا امعلممممممم ذم
اثنياً :ا ق يف العمل
ػغ الوملػػاسف العامػػة كيػػا عكػػت كػػحلل علػػا التػ اـ التذلػػة
العيػ ذكػػحلل ا ػػق
عكػػت التسػػتور ا صػػر علػػا حػػق ا ػوااو
يا ػة حقػوؽ العيػاؿ ذمػػي ذلػل :ةػص ا ػػادة ( )12حيػث ةصػت علػا أةػػب :العيػ حػق ذذاجػػب ذ ػرؼ اكدلػب التذلػػة مممذم
ذةصت ا ادة ( )13علا أةب ذالت ـ التذلة اب داظ علا حقوؽ العياؿ ممذم كيا ةصت ذات ا ادة أ ضا علا أةب ذذاعي التذلة
علػػا يا ػػة العيػػاؿ مػػي ػػاار العي ػ مممذم ذكػػحلل ةصػػت ا ػػادة ( )14علػػا أةػػب ذالوملػػاسف العامػػة حػػق للي ػوااو علػػا أسػػاس
الكدا ة ممممم ذاكد التذلة حقوقنم ذيا تنمممممذم
اثلثاً :ا ق يف الضمان االجتماعي والتأمني الصحي
أكت التستور ا صر الصادر 2114ـ علا أف التذلة الت ـ بتوف ختمات الت م اعجتياعل ذأف ك موااي ع تيتع بواػاـ
الت م اعجتياعل ا ق الضياف اعجتياعل ذذلل علا و ما ذرد بوص ا ادة ( )17مي التستورم

جملة العلوم الشياسية والقانوى-العددُ 01أغُشْطص-آب - 8102اجمللد – 18تصدر عو املركز الدميقراطي العربي أملانيا -برلني

910

املواطهة بني مثالية الهصوص الدستورية والقانونية وبني واقعية التطبيق يف مصر

كريم أبو العزم

كيػا أكػت التسػتور أ ضػاً ا ػادة ( ) 18موػب علػػا أف لكػ مػوااي ا ػق الصػػوة ذالرعا ػة الصػوية ا تكاملػػة ذإلػ اـ التذلػة علػػا
إقامػػة ةاػػاـ أتم ػ ػػول ػػام ييػػع ا صػػر غطػػل ك ػ اأم ػرا كي ػا نػػرـ اعمتوػػاع عػػي اقػػت العػػالج ذقػػت أل ػ ـ التذلػػة
بتخصيص ةفظة ع اق عي  %3مي الواال القومل اإلدا ي ذذلل لوةداؽ ا كومل للصوةم
رابعاً :حق ا لكية
إف حػػق أ فػػرد مػػي أفػراد اجملتيػػع أف تلػػل مػػا شػػا ذعلػػا التذلػػة أف ايػػل حقػػب اػػحا ذقػػت أكػػت التسػػتور ا صػػر علػػا ذلػػل
العت ت مي الوصوص حيث ةػص ا ػادة ( )33علػا أف ذايػل التذلػة ا لكيػة أبةواعنػا الثال ػة ا لكيػة العامػة ا لكيػة ا ا ػة
ا لكية التعاذةيةذم
كيػػا ةػػص ا ػػادة ( )35علػػا أةػػب ذا لكيػػة ا ا ػػة مصػػوةة ذحػػق اإلرث فينػػا مكدػػوؿ ذع نػػوز فػػر ا راسػػة علينػػا إع
اأحواؿ ا ظيوة القاةوف ذ كم قضاسل ذع او ع ا لكية إع لليودعة العامة ذمقاب اعو ض عادؿ تفع مقتماً ذفقا للقاةوفذم
ا طلب الثالث :مبدأ ا ساواة
إذا ةاػػري إىل مظػػتأ ا فػػاذاة ػػت أةػػب فػػيطر علػػا ةار ػػة ا قػػوؽ ذا ػػر ت كػ مػػا اقػػرره مػػي حقػػوؽ ذحػػر ت لألفػراد ذاػػو عػ
مفاذاة ديع اأفراد التيتع اب ر ت الدرد ة دذف أ ة ادرقة بفظب ا وس أذ اللوف أذ الت يم ذ تضيي مظتأ ا فاذاة ما لل:
أوالً :ا ساواة أمام القانون
قصػػت هبػػحه ا فػػاذاة أف عامػ القػػاةوف اأفػراد ديعػػا علػػا سػوا إذا اسػػتوفوا ػػرط اػػحه ا عاملػػة( )1فػػال متييػ لواحػػت مػػونم علػػا
اأخػػر بفػػظب اأ ػ أذ ا ػػوس أذ الػػت ي( )2ذع امتيػػاز لطاسدػػة أذ اظقػػة علػػا بقيػػة الطظقػػات أذ الطواسػػف ذع فضػ ػػوس علػػا
جوس أخر ذع فرؽ ب أبيض ذأسود( )3فالقاةوف عام ديع أفراد التذلة ابلتفاذ دذف متيي أذ ادرقة بيونم اطظيقب مي حيث
العيػوـ أذ التار ػػت مػػا دامػت ملػػرذفنم متوػػتة ذقػتراهتم متواسػػظة( )4ذاػػحه ا فػػاذاة افػتل ـ القضػػا علػػا الػرؽ ذإلغػػا الدػوارؽ بػ
الطظقات ذإاتار التداخر ابأجواسم
ذاتم احه ا فاذاة علا الشارع أف في اشر عااب دذف متيي بػ إةفػاف ذإةفػاف أذ اظقػة ذأخػرى فياػب علػا الشػارع ا وػاسل –
مثالً – أف شرع عقوبة ذاحتة اوقع علا ديع مي راكظوف جر ة ذاحتة ذمع احا فإف الشارع عوػتما ضػع لػظعض ا ػراسم عقوبػة
ذات حت أد ذحت أعلا قت وح القاضل اأالية لتوقيع عقوابت تلدة راسم مي ةوع ذاحتم ذليس احا خرذج علػا قاعػتة
ا فاذاة العقاب أف فرداةيتب اعد إىل ا فاذاة ا قيقية ب اجملرم ا راكظ لودس ا ر ة()5م
ذةصت ا ادة ( )53مي التستور علا أةب ذا وااووف لتى القاةوف سوا ذام متفاذذف ا قوؽ ذا ر ت ذالواجظات العامة ع
أذ العرؽ أذ اللوف أذ اللغة أذ اإلعاقة أذ ا فتوى اعجتياعل أذ
متيي بيونم بفظب الت ي أذ العقيتة أذ ا وس أذ اأ
اعةتيا الفياسل أذ ا غرا أذ أ سظب أخرممممممذم
اثنياً :ا ساواة أمام القضاء
قصت اوا اب فاذاة او أع تيي بعض اأفراد إجرا ات التقاضل أذ احملػاكم الػ ادصػ ا ػراسم أذ ا وازعػات ا تةيػة
أذ ا ثوؿ أماـ القضا ( )6فال و ت ابب التقاضل أماـ أحت اأفراد ذ دتح لآلخر ي ذع دػرؽ بػ اأفػراد اوقيػع العقػوابت
( )1دم إياعي الظتذ مظتأ ا فاذاة الوام ا عا رة لة مصر ا عا رة ص 467م
( )2دم عظت ا ييت متو ي القاةوف التستور ذاأةاية الفياسية مع ا قارةة اب ظادئ التستور ة الشر عة اإلسالمية موش ة ا عارؼ ابإلسكوتر ة الطظعة ا امفة 1974ـ ص 245م
( )3دم يود حليل ا ظادئ التستور ة العامة القاارة :دار الدكر العريب الطظعة الرابعة 1975ـ ص 282م
( )4عظت الوااب عظت الع الشيشا ا ر ت العامة الوااـ اإلسالمل ذالوام ا عا رة أارذحة دكتوراه جامعة اأزار كلية الشر عة ذالقاةوف 1975ـ ص 282م
( )5دم مصطدا كام رح القاةوف التستور  :ا ظادئ العامة ذالتستور ا صر القاارة :دار الكتاب العريب الطظعة الثاةية 1952ـ ص 381م
( )6دم يود حليل مرجع سظق ذكره ص 283م
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علينم اذ ار قة اوقيعنا مػا دامػت ا ػراسم الػ اراكظواػا متوػتة ذملػرذفنم متيا لػة()1م فػال متتػاز بعػض الطواسػف أذ الطظقػات
علا بعض فتوقع علينم عقوابت معيوة أذ لصص م اكم خا ة هبم مث  :اكم الوظال أذ اأ راؼ أذ رجاؿ الت ي()2م
ذع تعػػار مػػع ا فػػاذاة أمػػاـ القضػػا لصػػيص بعػػض احملػػاكم للدص ػ ج ػراسم معيوػػة مػػا داـ ذلػػل ع ي ػ أحػػت اأف ػراد علػػا
اآلخر ي أذ دض فلة أذ اظقة علا بقية الدلات ذالطظقاتم فياوز إةشا اكم خا ة ابجملرم مي اأحػتاث ذنػوز لصػيص
اكم لوار قضا ا خترات كيا نوز إةشا اكم عفكر ة لوار جراسم معيوة()3م
ذةصت ا ادة ( )17مي التستور ا صر علا أةب ذالتقاضل حق مصوف ذمكدوؿ للكافة ذالت ـ التذلة بتقر ب جنات التقاضل
ذاعي علا سرعة الدص القضا ذ ار اص أ عي أذ قرار إدار مي رقابة القضا ذع اكم خص إع أماـ قاضيب
الطظيعل ذاحملاكم اعستثواسية اورةذم
اثلثاً :ا ساواة أمام الوظائف العامة
( )5
( )4
قصت هبحه ا فاذاة أف تفػاذى ديػع أفػراد التذلػة اػو ي الوملػاسف ذالشػرذط الػ تطلػب القػاةوف اوفراػا لكػ ذمليدػة م ذع
ػغ الوملػاسف العامػة ذلكػي الومليدػة قػت اقتضػل جوفػاً معيوػاً كػ ف اتطلػب الػحكور
دض أحت علا اآلخر ي مػي بػ جوفػب
( )6
ذحتام دذف اإليث مث الوملاسف العفكر ة فال عت ذلل ادضيالً أذ إخالعً مبظتأ ا فاذاة م
ذقػػت قػػرر التسػػتور ا صػػر ذلػػل حيػث ةصػػت ا ػػادة ( )14موػػب علػػا أةػػب ذالوملػػاسف العامػػة حػػق لليػوااو علػػا أسػػاس الكدػػا ة
ذدذف اابة أذ ذسااة ذاكليف للقاسي هبا تمة الشعب ذاكدػ التذلػة حقػوقنم ذيػا تنم ذقيػامنم أبدا ذاجظػاهتم رعا ػة
مصا الشعب ذع نوز فصلنم بغ الطر ق الت د يب إع اأحواؿ ال تداا القاةوفذم
رابعاً :ا ساواة أمام األعباء والتكاليف العامة
نػب علػا التذلػػة أف اعيػ علػػا اقيػق ا فػاذاة بػ ديػع اأفػراد اجملتيػع ا وػافع اعجتياعيػػة ذمػا داـ الوػػاس متفػاذ أمػػاـ
مغامن ا ياة اعجتياعية فياب أف كوةوا متفاذ جتاه التكاليف ذالواجظات ال قتضينا الوااـ اعجتياعل التذلػة( )7حػ
افتقيم ا ياة الظشر ة ذ وتدل الالم ب الواس( )8ذاحه ا فاذاة ا مانراف:
 )0ا ساواة يف حتمل األعباء الضريبية
قصت هبحه ا فاذاة أف توي ك فرداً مقتاراً مي الضراسب تدق مع قتراب ذااقتب ذ تال ـ مع ملرفب ذحالتب ذ تواسب مع دخلػب
ذ رذاب( )9فياب أف عد ديع اأفراد الضراسب حفب مقتار رذهتم ذأف اتعادؿ الضر ظة ال تفعنا مي اتيا ملرذفنم ا الية
ذاعجتياعية()11م
ذقت ةصت ا ادة ( )38مي التستور علا أةب ذع كوف إةشا الضراسب العامة أذ اعت لنا أذ إلغاؤاا إع بقاةوف ذع نوز اإلعدا
مونا إع اأحواؿ ا ظيوة القاةوفم ذع نوز اكليػف أحػت أدا غػ ذلػل مػي الضػراسب أذ الرسػوـ إع حػتذد القػاةوفذم كيػا
( )1عظت الوااب عظت الع الشيشا مرجع سظق ذكره ص 211م
( )2دم إياعي الظتذ مرجع سظق ذكره ص 471م راجع كحلل :حكم احملكية اإلدار ة العليا الصادر 1957/6/8ـ يوعة أحكاـ احملكية اإلدار ة العليا الفوة الثاةية ص 115م
( )3دم رذت بتذ الوام الفياسية القاارة :دار الونضة العربية ا اأذؿ 1971ـ ص 413م
( )4دم الفيت رب مظادئ القاةوف التستور القاارة :مكتظة عظت هللا ذاظب الطظعة الرابعة 1949ـ ص242م
( )5دم يود حليل مرجع سظق ذكره ص 284م
( )6عظت الوااب عظت الع الشيشا مرجع سظق ذكره ص 212م
( )7دم يود حليل مرجع سظق ذكره ص 285م
( )8عظت الوااب عظت الع الشيشا مرجع سظق ذكره ص 214م
( )9دم الفيت رب مرجع سظق ذكره ص 242م

( )01دم يود حليل مرجع سظق ذكره ص .285
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ةصػػت أ ضػاً علػػا أةػػب ذالضػراسب علػػا دخػػوؿ اأفػراد اصػػاعت ة متعػػتدة الشػراسح ذفقػػا لقػػتراهتم التكليديػػةذم ذعلػػا الػػرغم مػػي ذجػػود
بعػػض اإلعدػػا ات الضػػر ظية ذالػػوص علػػا ذلػػل التسػػتور ذالقػػاةوف إع أف الػػل اإلعدػػا ات ع اعػػت خرذج ػاً علػػا مظػػتأ ا فػػاذاة
ذذلل أف الل اإلعدا ات مقررة أبعاد اجتياعية مث عتـ القترة علا دفع الضراسب أذ حب اعستثيارات()1م
 )8ا ساواة يف أداء ا دمة العسكرية
قصت هبحه ا فاذاة أف تفاذى ك اأفراد الح ي اوافرت فينم الشرذط الصوية ذاللياقة الظتةية أتد ة ا تمة العفكر ة ذالتفاع
عي الواي لقا متتعنم اب وػافع ذا ػتمات الػ اوفراػا ػم التذلػةم علػا أف اطلػظنم التذلػة أدا اػحه ا تمػة سػي معيوػة اوطظػق
علا ديع مي اتدق ملرذفنم ذأف افوى متة ا تمة العفكر ة ب كػ مػي اتيا ػ ملػرذفنم ذاتشػابب حػاعهتم( )2فقػت ةصػت
ا ادة ( )86مي التستور علا أف التاويت إجظار ذفقا للقاةوفم
القي ػػاـ ب ػػب كي ػػا أهن ػػم متف ػػاذذف اإلف ػػادة م ػػي ا ػػتمات
فا تم ػػة العف ػػكر ة ذاج ػػب ق ػػومل ن ػػب أف تف ػػاذ دي ػػع ا ػوااو
اعجتياعيػة الػ اقػتمنا التذلػػةم ذمػي فإةػػب ع نػػوز إعدػا أ إةفػػاف مػي ذاجػػب الػػتفاع عػي الػػواي إع بفػظب العاػ أذ عػػتـ
اللياقة الظتةية أذ فقت الشرذط الصوية()3م
ا بحث الثالث :ا واطنة يف ا مارسات الرمسية ا صرية
علا الرغم مي الوصوص العت تة التستور ذالقػاةوف الػ عكػت علػا مظػتأ ا وااوػة إع أةػب لػيس ابلتسػتور ذالقػاةوف ذحػته اتعيػق
قيم ا وااوة ذاتوقق ا يارسة الدعلية الواقع ذلل أف ا وااوة ال اعظ عي حركة تووؿ فينا اجملتيع مي تيػع اتوػت فاعليتػب
ذ ارسػػااب بق ػرار فػػرد اسػػتظتاد إىل تيػػع العػػب فيػػب كافػػة اأا ػراؼ دذراً فػػاعالً علػػا ا فػػاذاة بعظػػارة ػػر ة ذأف ا وااوػػة اػػل
اللواة التار ية ال تووؿ فينا الدرد الواحت إىل عضو داعة اجتياعية لتوقيق أاتاؼ مش كة لصا اجمليوع اعجتياعلذم
ذلقت أذضووا العر الفابق أف ديع الوصوص التستور ة ال أ ري إلينا افتنتؼ حق ا وااوػة إع أف ػر ت الواقػع العيلػل
ذ ارسااب اف علا الوقيض مي ذلل متامام إف ر ت ا يارسات الواقعية عةتناؾ حق ا وااوة تطلب اإل ارة إىل بعض ا واد الػ
تضيونا التستور ذإىل أ حت اتدق احه ا واد مع مظادئ حقوؽ اإلةفاف ذحق ا وااوةم
أوالً :ابلنسبة ق ا واطن يف نظام دميقراطي
كيػػا سػػظق ذأف أذضػػووا أف أحػػت دعػػاسم ا وااوػػة اػػو ذجػػود ةاػػاـ د قرااػػل قػػوـ علػػا أسػػاس سػػيادة القػػاةوف ذعلػػا مظػػتأ ا شػػرذعية
ذاح اـ ال تستور ذالدص ب الفلطاتم كيا عت مظتأ الدص ب الفلطات أحت أام مقومات ةام ا كػم الت قراايػة العصػر
ا ت ث ذذلل حداملاً علا حقوؽ ذذاجظات ك سلطة ح كي ا داظ علا ا قوؽ ذا ر ت فياب أع اتعتى سلطة علا
سلطة أخرى ذ ذلل ةصت ا ادة ( )5مػي التسػتور علػا أةػب :ذ قػوـ الواػاـ الفياسػل علػا أسػاس التعتد ػة الفياسػية ذا بيػة
ذالتتاذؿ الفليل للفلطة ذالدص ب الفلطات ذالتوازف بيونيا ذاالزـ ا فلولية مع الفلطة مممممذم
ذإذا ألقيوا الضو علا ذاقع ا يارسات الريية احا الش ف فوات أف اواؾ اغوؿ مي الفلطة التوديح ة ذا تيثلة ا كومة علا
الفػػلطة التشػػر عية ذا تيثلػػة لػػس الوػواب حيػػث أةػػب بتػػار ذ 2116/1/28ـ قػػت ػػوت أعضػػا لػػس الوػواب ابأغلظيػػة علػػا
رفضنم لقػاةوف ا تمػة ا تةيػة رقػم  18لفػوة 2115ـ ذالػح قػت ػتر غيظػة لػس الوػواب مبوجػب قػراراً مػي رسػيس ا ينور ػة
اأمر الح اتبعب استنااف ذااوـ مي قظ الفلطة التوديح ة علا قرار الرب اف برفض القاةوف ذعتـ إقرارهم
( )1دم عثياف خلي ا ظادئ التستور ة العامة 1956ـ ص 143م
( )2دم يود حليل مرجع سظق ذكره ص 286م
( )3دم إياعي الظتذ مرجع سظق ذكره ص 479م
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فقت قاـ عتد مي الوزرا إباالؽ التصر ات ا ث ة لألزمات مي ذلل ما رح بب ذز ر الشلوف القاةوةية ذ لس الوواب أبف قاةوف
ا تمة ا تةية رقم  18لفوة 2115ـ مازاؿ سار ً ذعبت مي أف قوـ الرب اف بعي محكرة أبسظاب رفض القاةوف رسلنا لرسيس
ا ينور ة بعت ذلل تم ةشر الرفض اب ر تة الريية ذح حتذث ذلل فيا قاةوف ا تمة ا تةية سار ً()1م
ذإذا ةاري إىل ك الل اأحتاث ت أةب ليس ا أ أساس دستور حيث أف ةص ا ػادة ( )156مػي التسػتور-ذاػل ا اكيػة
ف لة القرارات بقواة ال اصتر بغيظة لس الوواب – قت ةصت راحة علا أف رد رفض القواة ال اصتر غيظػة لػس
الوػواب ػ ذؿ أ راػػا دذف حاجػػة إل ػػتار قػرار بػػحللم ذعلػػا أ ػػر كػ الػػل اأحػػتاث ػػتر قػرار رسػػيس لػػس الوػواب رقػػم  1لفػػوة
2116ـ بوشػر قػرار رفػػض لػس الوػواب ابأغلظيػػة لقػاةوف ا تمػة ا تةيػػة الصػادر بقػرار رسػػيس ا ينور ػة رقػم  18لفػػوة 2115ـ
ذذلػػل بتػػار ذ 2116/2/18ـ ذعلػػا الػػرغم مػػي ذلػػل أ ض ػاً إع أف الفػػلطة التوديح ػػة مل التدػػت إىل اػػحا الق ػرار ذمفػػتيرة بتطظيػػق
قاةوف ا تمة ا تةية ا رفو مي قظ لس الووابم
ذ حالػػة أخػػرى قػػت مت إقالػػة ذز ػػر العػػتؿ بتػػار ذ 2116/3/13ـ مبوجػػب ق ػرار رسػػيس لػػس الػػوزرا رقػػم  711لفػػوة 2116ـ
ذذلل علا الرغم مي عتـ ادو ضب بػحلل مػي الفػلطة الػ أ ػترت قػرار اعييوػب (رسػيس ا ينور ػة) حيػث أةػب قػت مت اعيػ الفػيت
ذز ر العتؿ مبوجب قرار رسيس ا ينور ة رقم  379لفوة 2115ـ ذمل قم إب تار أ ة ادو ضات بش ف إقالة الوزرا اأمر الح
شوب احا القرار بعتـ ا شػرذعيةم اػحا ابإلضػافة إىل الدػة اػحا القػرار لػوص ا ػادة ( )147مػي التسػتور ذالػ اػوص علػا أةػب
حالة إجرا اعت ذزار عبت مي موافقة أغلظية لس الوواب اأمر الح مل تث ذ عت الدة جفيية للتستورم
كيا خالف رسيس لس الوزرا أ ضا القاةوف ذالتسػتور ذقػاـ بتكليػف ذز ػر الشػلوف القاةوةيػة ذ لػس الوػواب للقيػاـ أبعيػاؿ ذز ػر
العتؿ ذذلل مبوجب القرار رقم  714لفوة 2116ـ ذ ذلل الدػة للتدػو ض الصػادر بػب قػرار مػي رسػيس ا ينور ػة رقػم 387
لفوة 2115ـ ذالح ةص ماداب الثاةية علا ادو ض الفيت رسيس لس الوزرا اختصاص رسيس ا ينور ة ابختيار مي قوـ
مي الفادة الوزرا أبعياؿ مي تغيب مونم أذ قوـ بب ماةع أما الل ا الة فال وطظق علينا أ مي ا الت ا شػار إلينيػا اب ػادة
الثاةية ابلتدو ض حيث أف اػحا عػت خلػو موصػب أ أف موصػب ذز ػر العػتؿ أ ػظح خاليػاً ذابلتػا ي ع وطظػق عليػب قػرار رسػيس
ا ينور ػػة بتدػػو ض رسػػيس لػػس الػػوزرا بعػػض اختصا ػػب اأمػػر الػػح صػػظح معػػب ق ػرار رسػػيس لػػس الػػوزرا رقػػم  714لفػػوة
2116ـ متفياً بعتـ ا شرذعيةم
اثنياً :ابلنسبة ق ا واطن يف األمن وا رية الشخصية
لقت كد التستور حق ا ػوااي اأمػي ذا ر ػة الشخصػية ذذلػل حيػث أف مػي أبفػط حقػوؽ ا ػوااي أف أيمػي علػا ةدفػب ذمالػب
ذمفكوب التذلة ال عي فينا ذعلا التذلة أف اكد ذلل مي خالؿ اضي احا ا ق دستوراا ذالعي علا اوديحاا مي
خالؿ القواة م ذلقت كد التستور ا صر احا ا ق العت ت مي الوصوص مث  :ةص ا ادة ( )51مي التستور ال اوص علػا
أةب ذالكرامة حق لك إةفاف ذع نوز ا فاس هبا ذالت ـ التذلة ابح امنػا ذيا تنػاذم كيػا اػوص ا ػادة ( )52مػي التسػتور علػا
أةب ذالتعح ب ييع وره ذأ كالب جر ة ع افقط ابلتقادـذم
إع أةب ذعلا الرغم مي ذلل فيوجت العت ت مي التااذزات ذاعةتناكات ال لالف التستور ذالقاةوف ذمي ذلل علا سظي ا ثاؿ
ع ا صػػر اأزمػػة ال ػ ةشػػظت ب ػ اأاظػػا ذذزارة التاخليػػة ذذلػػل ةتياػػة قيػػاـ ا و ػ مػػي أموػػا الشػػراة ابلتعػػت علػػا اظيظ ػ مػػي
مفتشدا ا طر ة لرفضنيا ا ذ ر اقر راً اظياً بوػا علػا اعلييػات أموػا الشػراة()2م ذاوػاؾ العت ػت مػي التاػاذزات اجملتيػع ا صػر

( )1مقاؿ موشور ر تة اليوـ الفابع بتار ذ 2116/12/15ـم
( )2مقاؿ موشور ر تة مصراذ بتار ذ 2116/2/6ـم
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مي احا الووع الح س ا ر ة الشخصية لليوااو ذكحلل ا ياة ا ا ة هبم ذكرامتنم أ ضاً ا تضح معب أف ةصوص التستور
احا الش ف اتاج إىل إجرا ات قو ة اتعم اطظيقنا علا أر الواقعم
اثلثاً :ابلنسبة رية العقيدة
ةصػػت ا ػػادة ( )64مػػي التسػػتور علػػا أةػػب ذ حر ػػة اععتقػػاد مطلقػػةم ذحر ػػة ارسػػة الشػػعاسر الت ويػػة ذإقامػػة دذر العظػػادة أ ػػواب
اأد ف الفياذ ة حق وايب القاةوفذم كيا ةصت ا ادة ( )53مي التستور علا أةب ذا وااووف لتى القاةوف سوا ذام متفاذذف
ا قػوؽ ذا ػػر ت ذالواجظػات العامػػة ع متييػ بيػونم بفػػظب الػت ي أذ العقيػػتة أذ ا ػػوس أذ اأ ػ أذ العػػرؽ أذ اللػػوف أذ
اللغػػة أذ اإلعاقػػة أذ ا فػػتوى اعجتيػػاعل أذ اعةتيػػا الفياسػػل أذ ا غػرا أذ أ سػػظب أخػػرممممممذم ذاوػػا ػػت اضػػارابً بػ
الوصػ الفػابق حيػػث أف ةػص ا ػادة ( )64قػػت قصػر حر ػة العقيػػتة علػا اأد ف الفػياذ ة فقػػط حػ أف ا ػادة ( )53مػػي
التستور قت حارت التييي ب ا وااو بفظب الت ي أذ العقيتة ذ ذاقع التطظيق العيلل ر ة العقيتة ذالح جا الدػاً لػوص
التسػػتور ا ػػا ي ذكػػحلل دسػػتور عػػاـ 1971ـ مػػا جػػا كػػم احملكيػػة اإلدار ػػة العليػػا عػػاـ 2116ـ ذعػػتـ ج ػواز افػػاي أ ػػة
بيايت أخرى بظطاقة الرقم القومل ابلفػا ا ػت ذأف توػع عػي افػاي د يت أخػرى مثػ الظناسيػةذ ذذلػل عػت الدػاً للتسػتور
ذ تعار مع مظتأ ا وااوة ذالح شي حر ة العقيتةم
ا امتة والتوصيات
ضو ما سظق تضح اتاخ مداايم ا وااوة علا الصعيت الوار بظعضنا إع أف ا فاذاة ب ا وااو كافة ػاعت ا يػاة
ا ػػل احمل ػ ػور العي ػػتة مدن ػػوـ ا وااو ػػةم ذق ػػت أك ػػت التس ػػتور ذالق ػػاةوف ا ص ػػر بوص ػػوص قااع ػػة عل ػ ػا حق ػػوؽ ا ػ ػوااي الفياس ػػية
ذاعجتياعية ذاعقتصاد ة إع أف الواقع ا يارسة الدعلية عكس ما او موجود الل الوصوصم فوات فينا مثالية كظ ة جتاً
إعال مظتأ ا وااوة ذيا ة ا قوؽ ذا ر ت إع أف احا ذحته ع كدل إذ وظغل أف صاحب ذلل اوديح فعلل لتلل الوصوصم
فيعت مدنوـ ا وااوة الح أ ظح متتاذعً بشػك ػومل علػا مفػتوى القػواميس الفياسػية ذا قوقيػة ذ ػراظط مدنػوـ ا وااوػة كػحلل
بػػظعض ا ضػػارات القت ػػة كا ضػػارة اليويةيػػة ذال ػ كاةػػت اواػػر لػػحلل ا دنػػوـ علػػا أةػػب م ػوااي ا تةيػػة ذال ػ مل اعرفنػػا ا ضػػارات
العربيةم كيا اختلدت آرا الدالسدة اليويةي أمثاؿ أرسطو ذأفالاوف جتاه مدنوـ ا وااوةم
ذمػي جنػة أخػػرى اعػت قييػػة ا وااوػة ا تيثلػة  :قػػيم ا ر ػة ذا فػػاذاة ذا فػلولية اعجتياعيػة ا شػػاركة ذالعتالػة مػػي أاػم عوا ػػر
ا وااوة ذأحت أام أركاف اأةاية التستور ة الت قرااية العصر ا ت ث حيث أةب ع وجت تيع د قراال دذف أف كوف اواؾ
إعال لتلل القيم فيب ذ عي علا اع اا ذضياف اطظيقنا الواقع العيللم كيا ااضح لوا مي خالؿ ما سظق ذجود العت ت مي
الوصوص القاةوةية ذالتستور ة ال ايل مظتأ ا وااوة ذاعلل مي قييتب ذلكي ت علا ا اةب اآلخر ذجود قصور اطظيق الل
الوصوص ذذلل حيث التااذزات ال اعتت علا احه الوصوص فتدرغنا مي أاتافنا ذمعاةينا ذمثاليتنام
ذ هنا ة اأمر فإف اأزمة الفياسية ذاجملتيعية ال عيشنا اجملتيع ا صر ذالكث مي الظلتاف العربية رجع إىل عتـ اطظيق الوام
الفياس ية القاسية احه الظلتاف مظادئ ذقواة ا وااوة الواردة ب دف احه الوصوص ذالقواة علا أر الواقعم
ضو ما سظق ةفتطيع أف ةقرر أف الصياغة ا وضوعية لعالقة التذلة ابجملتيع كيا اقراا التاربة الت قرااية ذكيػا عرفتنػا ا ػربة
التار ية اتطلب ما لل:
أوالً :اذلػة العيػ علػا إحػػالؿ قافػػة سياسػية اقظػ أذعً اذلػػة العيػ علػػا إحػػالؿ قافػة سياسػػية اقظػ التعتد ػة ذاػػتاذؿ الفػػلطة
ذحق ا ياا اعختيار علا مفتوى الواقع ذليس علا مفتوى ا طاب الفياسل فقطم
اثنياً :مواومة قاةوةية ذاشر عية اقوـ علا مظادئ ا ر ة ذا فاذاة ذليس علا مظادئ اعستظتاد ذاعحتكارم
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اثلث ااً :أتسػػيس قافػػة اعكػػت علػػا متةيػػة الفياسػػة ا فػػتوتة إىل عالقػػة ا وااوػػة ا تفػػاذ ة بعيػػتاً عػػي الػػت ي ذبػػتذف ذلػػل ع كػػي أف
افتقيم حياة د قرااية ذ كي ا ت ث عي ا وااوةم
ق ا ااائمة ا راج ا ااع:
أوالً :ابللغة العربية
 )Iالكتب
 )1دم إبراايم غامن ( رراً) ا وااوة ذالت قرااية مصر دمإبراايم غامن اإلاار الوار لعالقة ا وااوة ابلتووؿ الت قراال
القاارة :ا رك القومل للظووث اعجتياعية ذا واسية 2119ـم
مظتأ ا فاذاة

 )2دمإياعي الظتذ

الوام ا عا رة مصر :لة مصر ا عا رة اجمللت  72العتد  385وليو 1981ـم

 )3أرسطو الفياسة اردة :لطدل الفيت لظواف ب ذت :موشورات الداخر ةم
 )4دم الفيت رب

مظادئ القاةوف التستور القاارة :مكتظة عظت هللا ذاظب الطظعة الرابعة 1949ـم

 )5دم رذت بتذ الوام الفياسية القاارة :دار الونضة العربية ا

اأذؿ 1971ـم

 )6دمحور ة اوفيق اات الدكر الفياسل مي أفالاوف إىل دمحم عظته القاارة :مكتظة اأ لو ا صر ة الطظعة الثالثة 1999ـم
 )7دمسني إدر س ا ون قاموس فرةفل عريب 1997ـم
 )8دمعظت ا لي أبو اجملت مدنوـ ا وااوة

الدكر العريب اإلسالمل ا غرب :إفر قيا الشرؽ 2111ـم

 ) 9دمعظت ا ييت متو ي القاةوف التستور ذاأةاية الفياسية مع ا قارةة اب ظادئ التستور ة
ا عارؼ ابإلسكوتر ة الطظعة ا امفة 1974ـم

الشر عة اإلسالمية موش ة

 )11دم عثياف خلي ا ظادئ التستور ة العامة 1956ـم
 )11دم علل أملي الفلطة الثقافية ذالفلطة الفياسية مرك دراسات الوحتة العربية الطظعة الثاةية 1998ـم
 )12علل خليدة الكوار ( رراً) ا وااوة ذالت قرااية الظلتاف العربية ي الشي
ب ذت :مرك دراسات الوحتة العربية الطظعة اأذىل د فيرب 2111ـم

ا وااوة ا تفاذ ة (الييي منوذجاً)

 )13دمعيرذ الشظكل ( رراً) ا وااوة مواجنة الطاسدية دمسيف الت ي عظت الدتاح الشر عة اإلسالمية ذا وااوة و أتسيس
ا ياعة الواوية مرك التراسات الفياسية ذاإلس ااياية 2119ـم
 )14دم دمحم ا الكل الوجي

القاةوف التستور ذا عسفات الفياسية الطظعة اأذىل 2111ـم

 )15دمحم مالكل العالقة ب التذلة ذاجملتيع الظالد العربية :اجملاؿ العاـ ذا وااوة ب ذت :مرك دراسات الوحتة العربية اجمللة
العربية للعلوـ الفياسية العتد الثالث عشر 2117ـم
 )16دم دمحم سليم العوا

الوااـ الفياسل للتذلة اإلسالمية القاارة :دار الشرذؽ 1989ـم

 )17دم يود حليل ا ظادئ التستور ة العامة القاارة :دار الدكر العريب الطظعة الرابعة 1975ـم
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القاارة :دار الكتاب العريب الطظعة الثاةية

 )IIا قاالت
 ) 1دمإبراايم ا تابف ا وااوة ب الشر عة اإلسالمية ذالقواة الوضعية مصر جامعة بورسعيت كلية التاارة
ا الية ذالتاار ة العتد اأذؿ وا ر 2111ـم
 )2الشييا عظت الفالـ إبراايم ا وااوة ذالقيم اأساسية ال اراظنا
عشر العتد ا اد ذاأربعوف وا ر 2111ـم

اجملتيع

لة الظووث

لة الت قرااية (ذكالة اأاراـ) الفوة ا اد ة

 ) 3الشييا عظت الفالـ إبراايم اتى الح الت ي ا تذيت :سلفلة مداايم القاارة :ا رك التذ ي للتراسات ا فتقظلية
ذاإلس ااياية ابر 2111ـم
اويية قيم ا وااوة لتى الطلظة ا علي
دذر كليات ال بية
 ) 4دم بفاـ دمحم أبو حشي
لة جامعة اأقصا :سلفلة العلوـ اإلةفاةية اجمللت الرابع عشر العتد اأذؿ 2111ـم
غ ة فلفط

مبوافاات

 )5راةيب عظت القادر معير دمحم مدنوـ ا وااوة ذالت قرااية ذجتلية العالقة بيونيا ا اسر جامعة ز ف عا ور لة ال اث
العتد الفابع عشر مارس 2115ـم
 )6عتيقة وقيط مواومة ا وااوة ا غرب اجمللة ا غربية لودارة احمللية ذالتويية العتد  49ابر 2113ـم
 )7دم علا ليلب ا فلولية اعجتياعية :اعر ف ا دنوـ ذاعي بوية ا تغ
ذا واسية ا عمتر الفوو 2119ـم
 )8دمحم يل قرا ة

ذرقة مقتمة إىل ا رك القومل للظووث اعجتياعية

مدنوـ ا وااوة ا صر ة لة أدب ذةقت اجمللت الرابع ذالعشرذف العتد279م

 )IIIالرسائل واألطروحات العلمية
 )1أميية عظود العتالة الدكر الليربا ي ا ت ت :دراسة
كلية اعقتصاد ذالعلوـ الفياسية 1999ـم
 ) 2عظت الوااب عظت الع الشيشا
كلية الشر عة ذالقاةوف 1975ـم

ا ر ت العامة

الي ا طاب الليربا ي

مصر أارذحة دكتوراه جامعة القاارة

الوااـ اإلسالمل ذالوام ا عا رة أارذحة دكتوراه جامعة اأزار

 )IVأخرى
 )1يوعة أحكاـ احملكية اإلدار ة العليا الفوة الثاةيةم
 )2اقر ر اللاوة اعقتصاد ة ذاعجتياعية لغرب أسيا ا وااوة ذالووع اعجتياعل :دراسة ةار ة اأمم ا توتة 2111ـم
اثنياً :ابللغة الفرنسية
 )0الكتب
1) Georges Vedel , Les éléments de la démocratie Européenne, Centre Européen
Universitaire, 1952.
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2) Marcel Prélot, Histoire des idées politiques, 3 ème édition, Paris, Dalloz, 1966.
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مدى فاعلية قرارات جملص األمو يف حفظ الشلم واألمو الدوليني وآلية الرقابة عليًا

مدى فاعلية قرارات لس األمن يف حفظ السلم واألمن الدوليني وآلية الرقابة عليها
International peace Effectiveness of Security Council Resolutions in save
and Security and the mechanism Censorship on her
 عبد الرمحن علي إبراهيم غنيم.أ
حاصل على ماجستري قانون عام من أكادميية شرطة ديب
hammamali986@yahoo.com

امللخص
،يعترب لس األمن الدو أحد األجهزة الرئيسية ظمة لألمم ا تحدة و و ا سئول األول عن حفظ السلم واألمن الدوليني
 فهو يقوم بت فيذ ا همة األساسية،حيث يقوم بواجبات ومهام أنيط ل من خالل الصالحيات ال م حت إاي ا أحكام ا يثاق
 وابعتبار لس األمن صاحب. و ي م ع أي خطر يعيق السلم واألمن الدوليني،ابعتبار صاحب االختصاص ابلسرعة ا مك ة
 وبيان ما إذا كانت ذ القرارات مشروعة أم،الصالحية يف إصدار القرارات فكان ال بد أن ضع للشروط ا وضوعية والشكلية
 كما أن من الضروري وجود رقابة على ذ القرارات سواء، وما مدى انطباقها وفقاً ألحكام ميثاق األمم ا تحدة،غري مشروعة
.أكانت من خالل ا معية العامة لألمم ا تحدة أو من خالل كمة العدل الدولية
. الرقابة، ا يثاق، كمة العدل الدولية، ا معية العامة،الكلمات املفتاحية لس األمن
Abstract
Considered The UN Security Council One of the principal organs of a United Nations
organization He is the first official About Save International peace and security, Where he
performs duties and tasks Entrusted to him Through the powers conferred upon it by the
provisions of the Charter, It executes Basic task As the holder The competent As soon as
possible, They prevent any danger Impedes International peace and security.
As the Security Council had the power to make decisions It had to be subject to the
conditions of Objectivity and formality, And to indicate whether such decisions are lawful
or unlawful, And their applicability in accordance with the provisions of the Charter of the
United Nations , And there is a need for oversight Whether through the General Assembly
of the United Nations or through the International Court of Justice.
key words: Security Council, General Assembly, International Court of Justice, Charter,
Oversight.

929

برلني- – تصدر عو املركز الدميقراطي العربي أملانيا12اجمللد- 2198 آب- ُأغُشْطص91العدد-جملة العلوم الشياسية والقانوى

مدى فاعلية قرارات جملص األمو يف حفظ الشلم واألمو الدوليني وآلية الرقابة عليًا

عبد الرمحو علي إبراييم غهيم

مقدمة:
كان ل شوب ا ربني العا يتني األو والثانية ال جرفت معها معظم دول العامل وكبدت شعوهبا ما ال يعد وال صى من ا سائر
سواء يف ا سائر البشرية األرواح ،أو ا سائر ا ادية ،وذلك بسبب ا عارك الطاح ة ال خلفت الدمار وا راب والقتل ،الذي
كان واضحاً للعيان يف كل مكان ،ونتيجة ذ الظروف كان ال بد من أتسيس جهة ترعى السالم يف العامل وتعمل على حفظ
السلم يف اجملتمع الدو  ،األمر الذي ترتب علي أتسيس م ظمة األمم ا تحدة وال جاءت هبدف حفظ السلم واألمن الدوليني،
وذلك من خالل لس األمن الدو .
يُعد لس األمن الدو أحد أ م األجهزة الرئيسية ظمة األمم ا تحدة ،و و ا سئول األول عن حفظ السلم واألمن
الدوليني ،حيث يقوم اب هام ا لقاة على عاتق وبواجبات كبرية ومهمة من خالل الصالحيات ال م حت إاي ا أحكام ا يثاق.
ويتمتع لس األمن بصفة إلزامية حيث تلتزم الدول األعضاء بت فيذ قرارات وذلك ب اءً على ميثاق األمم ا تحدة الذي
دف من خالل لس األمن إ حفظ السلم واألمن الدوليني ،وع د إقرار ميثاق األمم ا تحدة يف سان فرانسيسكو أريد جمللس
األمن الدو أن يكون جهاز ت فيذ وعمل مهمت األساسية ابلسرعة الالزمة ع أي خطر يق ابلسلم واألمن الدوليني.
إشكالية الدراسة
تتبلور مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس و و ما مدى فاعلية قرارات لس األمن يف حفظ السلم واألمن الدوليني وما ي آلية
الرقابة علي  ،وما مدى مشروعية القرارات الصادرة عن لس األمن الدو  ،وما ي الشروط ال

ب توافر ا يف القرار الصادر

من لس األمن الدو  ،وما ي آليات الرقابة على قرارات لس األمن الدو  ،وكيف يتم ديد طبيعة ا شكالت ال تعرض
على لس األمن الدو .
أهداف الدراسة
 -1بيان مدى مشروعية القرارات الصادرة عن لس األمن الدو .
 -2بيان الشروط الواجب توافر ا يف القرار الصادر عن لس األمن الدو .
 -3بيان آليات الرقابة على قرارات لس األمن الدو .
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 -4بيان طبيعة ا شكالت ال تعرض على لس األمن الدو .
منهج الدراسة:
اعتمدت ذ الدراسة على ا هج التحليلي االستقرائي وا هج التار ي ،وذلك من خالل ليل ال صوص القانونية ال تشكل
األساس القانوين دى مشروعية القرارات الذي يصدر ا لس األمن ،وبيان ما إذا كانت ذ األخرية مشروعة أو غري مشروعة.
-9مشروعية القرارات الصادرة عن لس األمن الدو
ب أن يتوافر يف القرار الصادر عن لس األمن الدو

موعة من الشروط لكي يعترب قراراً صحيحاً ،ويف حالة لف إحدا ا

يعترب القرار الصادر ابطالً ،و كن تص يف ذ الشروط إ شروط موضوعية وأخرى شكلية.
 9.9الشروط املوضوعية لقرارات لس األمن
بي ت ا ادة  3/27أن قرارات لس األمن يف ا سائل ا وضوعية تصدر مبوافقة تسعة أصوات من أعضائ على أن يكون
من بي ها أصوات األعضاء الدائمني متفقة .1وسواء كان التصويت على القرار بواسطة كل األعضاء الدائمني أو كان بواسطة
بعضهم فقط ،فإن غياب ذا البعض ال ول دون صدور القرار ولن يؤثر على صحت القانونية أو ح على قوت اإللزامية
وقدرت على اإلجبار.2
إن الشروط ا وضوعية الواجب توافر ا يف قرارات لس األمن الدو تتحدد مال ها من خالل ما يلي:
 -1التقيد أبهداف لس األمن :ي بغي على سلطة لس األمن ع د إصدار القرارات التقيد ابأل داف ال يلقها على
عاتق ميثاق األمم ا تحدة ،3ومن خالل ذلك يتضح أن الغرض من القرار الذي يصدر لس األمن يف قيق
األ داف ال انشأ من أجلها ا هاز ،4فقد عهدت ا ادة  1/24من ا يثاق إ

1

لس األمن ابلتبعات الرئيسية يف

انظر نص المادة  3-7/72من ميثاق األمم المتحدة لسنة .5491

 2دمحم األنصاري ،آلية األمم ا تحدة يف ال ظام الدو  ،لة الفكر ا ديد ،العدد( ،2001 ،)5ص .52
 3د .رمزي نسيم حسونة ،مشروعية القرارات الصادرة عن لس األمن الدو وآلية الرقابة عليها ،لة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،لد( ،)27العدد( ،2011 ،)1ص .543
 4ايزيد بالبل ،مشروعية القرارات الصادرة عن لس األمن وآليات الرقابة عليها فظ السلم واألمن الدوليني ،رسالة ماجستري ،جامعة دمحم خيضر ،ا زائر ،2014 ،ص .58
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أمر حفظ السلم واألمن الدو  ،1األمر الذي ي تب علي ضرورة تقيد لس األمن هبذا ا دف ،ويف حال خالفت
العالقة بني القرار واأل داف ا وضوعة يف ا يثاق أصبح القرار مشوابً وابلتا

كن نعتها بعدم ا شروعية.

فعلى سبيل ا ثال ا ادة  1/1من ميثاق األمم ا تحدة ،وال أولت ا تماماً ابلغاً يف ال حفظ السلم واألمن الدوليني2؛
حيث أن قيق مجيع األ داف األخرى متوقف على قيق ذا ا دف ،وابلتا ال كن إ ام التعاون الدو أو اح ام حقوق
اإلنسان إال يف ظل السالم واألمن العا يني ،لذلك إذا أصدر لس األمن قراراً ال يهدف إ حفظ السلم كان ذا القرار غري
مشروع.3
كما رأت كمة العدل الدولية أن اك عالقة وثيقة بني القرارات ال تصدر ا ا ظمة الدولية وبني أ داف تلك ا ظمة،
وذلك يف رأيها االستشاري الصادر عام 1962م يف قضية نفقات قوات األمم ا تحدة ا رسلة إ الكونغو والشرق األوسط؛
حيث ذكرت :إن إذا مت إجراء اإلنفاق لتحقيق دف ال ي درج يف إطار أ داف األمم ا تحدة ،فإن ذا اإلنفاق ال كن
اعتبار إنفاقاً للم ظمة الدولية.4
ومن ا ،كن القول أن القرارات تعد مشروعة فيما إذا كان الغرض م ها قيق ا دف الذي انشأ من أجل ا هاز ،ويف
حال خروج القرارات عن األ داف ا شودة تعترب القرارات غري مشروعة.
 -2التقيد ابختصاصات لس األمن :نص ا يثاق على ذ االختصاصات والسلطات يف ا واد  24إ  ،26ومبوجب
ا ادة  25من ا يثاق فقد وافق أعضاء يئة األمم ا تحدة على قبول وت فيذ قرارات لس األمن ،ووفقاً للميثاق فإن
االختصاص الرئيسي جمللس األمن و" حفظ السلم واألمن الدوليني".5

 1انظر نص ا ادة  1/24من ميثاق األمم ا تحدة.
 2انظر نص ا ادة  1/1من ميثاق األمم ا تحدة.
 3د .عبد الكرمي علوان خضري ،الوسيط يف القانون الدو العام /ا ظمات الدولية ،ج ،4الطبعة األو  ،دار الثقافة لل شر والتوزيع ،عمان ،2002 ،ص .58
 4الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ  20يوليو /لس ة  ،1962مبوجب قرار ا رقم  1731الصادر يف  20ديسمرب .1961
 5انظر ا واد  26 -24من ميثاق األمم ا تحدة.
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لذلك على اجمللس أن يلتزم ع د إصدار قرارات ليس فقط ابأل داف ال يضطلع هبا وفقاً يثاق األمم ا تحدة ،وإمنا
علي أيضاً االلتزام حبدود االختصاصات ال يتمتع هبا صراحة أو ضم اً إعماالً ل صوص ا يثاق ،وإال كان قرار ابطالً أو
مشوابً بعيب عدم االختصاص.1
حيث ارس لس األمن ذا االختصاص الرئيس بطريقتني :الطريقة األو  :ي "التسوية السلمية لل زاعات الدولية
ال يكون من شأهنا تعريض السلم واألمن الدوليني للخطر" ،الطريقة الثانية " :ي القيام بعمل من أعمال القوة"،
واستعمال ذ األخري يف ض بدائية أن تكون األو قد فشلت أو أهنا كانت عاجزة عن التطبيق.2
ومن ا كن القول أبن على اجمللس أن يلتزم ابأل داف وضمن حدود االختصاصات ال يتمتع هبا وفقاً ألحكام ا يثاق ،ويف
حالة ا روج عن القرارات الذي نص علي ا يثاق فإن القرارات تعترب غري مشروعة.
 -3االمتناع عن النظر يف املسائل القانونية :نصت ا ادة  3/36من ميثاق األمم ا تحدة " على لس األمن و و يقدم
توصيات وفقاً ذ ا ادة أن يراعي أيضاً أن ا ازعات القانونية ب على أطراف ال زاع – بصفة عامة -أن يعرضو ا
على كمة العدل الدولية وفقاً ألحكام ال ظام األساسي ذ احملكمة".3
وعلي  ،فإن ليس من صالحيات لس األمن ال ظر يف ا سائل القانونية ،وإمنا علي أن يوصي أطراف ال زاع بضرورة
عرضها على كمة العدل الدولية ،كما أن ذ التوصية ال تتمتع ابلقيمة اإللزامية وذلك ألن ا ق يف قبول أو رفض والية
كمة العدل الدولية است اداً إ ا ادة  36من ال ظام األساسي حملكمة العدل الدولية وأن األصل يف اختصاص احملكمة و
الوالية االختيارية*.4
وخالصة القول أن قرارات لس األمن لكي تتسم اب شروعية من ال احية ا وضوعية ال بد من توافر الشروط التالية:
 1د .رمزي نسم حسونة ،مرجع سابق ،ص .544
 2معن علي ا الدي ،دور لس األمن يف ال زاعات الدولية (حالة دراسة العراق  ،)2004 -1990رسالة ماجستري ،جامعة آل البيت ،عمان ،2006 ،ص .33
 3انظر ا ادة  3/36من ميثاق األمم ا تحدة.
 4د .رمزي نسم حسونة ،مرجع سابق ،ص  ،547وانظر نص ا ادة  36من ال ظام األساسي حملكمة العدل الدولية.
*األصل يف والية احملكمة أهنا اختيارية ،بي ما ارس ا ربية يف ا االت اآلتية:
 تفسري ا عا دات.
 أية مسألة من مسائل القانون الدو .
قق واقعة من الوقائع ال إذا ثبتت كانت خرقاً اللتزام دو .



نوع التعويض ا تب على خرق التزام دو ومدى ذا التعويض.
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 أن ا دف من ذ القرارات و قيق األ داف ال أنشا من أجل لس األمن.
 أن يتقيد لس األمن حبدود اختصاصات وسلطات الصر ة والضم ية.
 أن ال يتدخل لس األمن يف ال ظر يف ا سائل القانونية.
 9,2الشروط الشكلية لقرارات لس األمن
ت اولت ا ادة  2/27من ا يثاق ذا ا وضوع ونصت على أن " تصدر قرارات لس األمن يف ا سائل اإلجرائية
مبوافقة تسعة من أعضائ " ،1إال أن اك بعض ا وضوعات ال أصبح متعارف عليها أهنا من قبل ا سائل اإلجرائية وم ها
على سبيل ا ثال :قرار لس األمن بدعوة ا معية العامة لالنعقاد طبقاً ل ص ا ادة  20من ا يثاق ،2وفض االجتماعات
وأتجيل ال ظر يف مسألة ما ،وعموماً فإن كل ما يتعلق ابلعالقات بني األجهزة الرئيسية للم ظمة يعترب من قبل ا سائل
اإلجرائية.
كما أن القواعد اإلجرائية ال تتعلق ابلكيفية ال يصدر هبا لس األمن وقرارات  ،أهنا تشكل أساساً متي اً فيما إذا
كانت قرارات مشروعة أو غري مشروعة ،فإذا صدرت ذ القرارات مراعية للقواعد اإلجرائية والشروط ا وضوعية كن
القول مبشروعيتها عالوة على ذلك الوثيقة ا شأة للم ظمة والقانون الدو  ،3وابلتا يلتزم لس األمن ابلشروط اإلجرائية
الذي وضعها ا يثاق.
فعلى سبيل ا ثال قضية انمبيا ال أاثرهتا حكومة ج وب أفريقيا أمام كمة العدل الدولية س ة 1971م بعدم
مشروعية قرار لس األمن رقم  284لس ة 1970م وذلك خالفت العديد من القواعد الشكلية ا صوص عليها يف
ا يثاق وم ها:4

 1انظر نص ا ادة  2/27من ميثاق األمم ا تحدة.
 2انظر نص ا ادة  20من ميثاق األمم ا تحدة.
 3د .حسام أمحد داوي ،حدود سلطات لس األمن يف ضوء قواعد ال ظام العا ي ا ديد ،ب.ن ،مصر ،1994 ،ص .158
 4قرار لس األمن رقم  284لس ة  ،1970وانظر نص ا ادة  ،3-2/27وانظر نص ا ادة .32
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 صدور القرار ابلرغم من تغييب دولتني دائمتني العضوية يف لس األمن ،و ذا الف نص ا ادة  2/27من
ميثاق األمم ا تحدة ال تستلزم صدور قرارات لس األمن أبغلبية تسعة من أعضائ على أن يكون من بي ها
أصوات األعضاء الدائمني.
 كما دفعت أيضاً مبخالفة اجمللس ل ص ا ادة  32من ا يثاق على امت اع عضو اجمللس عن التصويت إذا كان
طرفاً يف ال زاع ا عروض ،ال تستوجب علي استدعائها أث اء م اقشت للمسألة ووجوب امت اع الدولة الطرف يف
ا سألة من التصويت يف ذ ا الة ،وفقاً ألحكام ا ادة  3/27من ا يثاق أيضاً.
إال أن احملكمة رفضت ذ الدفوع الشكلية ال أاثرهتا ج وب أفريقيا؛ حيث أشارت إ أن العمل قد جرى داخل
لس األمن م ذ ف ة طويلة على اعتبار أن امت اع أحد األعضاء الدائمني عن التصويت ال يشكل عقبة أمام تبين القرارات ،وأن
اجمللس ال يلتزم إبعمال أحكام ا ادتني الثانية والثالثة و ا ادة  3/27من ا يثاق ،كما أن مسألة انمبيا مسجلة على جدول
أعمال اجمللس بوصفها موقفاً وليس نزاعاً ،1أما ابل سبة للدفع الثالث فقد بي ت احملكمة أن نص ا ادة  32من ا يثاق ذو طبيعة
آمرة ،إال أن ذا االلتزام ابلدعوة يتوقف على ما إذا كان اجمللس قد قرر ل ا وضوع ا طروح ل طابع ال زاع.2
ومن هنا يثور تساؤل هام حول ما إذا كان القرار الصادر بشأن حتديد طبيعة املشكالت اليت تُعرض على لس
األمن فيما إذا كان القرار صادراً يف مسألة إجرائية أم يف مسألة موضوعية؟
يف ا قيقة ال يوجد يف نصوص ا يثاق ما ك ا من إعطاء إجابة حامسة على ذا التساؤل ،كذلك فإن السوابق ال
مت إرساؤ ا يف الواقع العملي لألمم ا تحدة كن أن تعطي إجابة مت اقضة على ذا التساؤل حبيث كن االست اد إ بعض
السوابق للقول أبن مسألة تكييف ا شكالت ا عروضة على لس األمن تعد من قبيل ا سائل ا وضوعية ،بي ما كن
االست اد إ بعض السوابق األخرى للقول أبهنا تُعد من قبيل ا سائل اإلجرائية ،إال أن الراجح يف الفق و أن لس األمن
ذات و ا رجع يف تكييف طبيعة ا سائل ا عروضة علي  ،و و دد ذ الطبيعة مبوجب قرار يصدر م .3

 1د .دمحم صايف يوسف ،و رقابة قضائية على مشروعية قرارات لس األمن ،اجمللة ا صرية للقانون الدو  ،اجمللد(  ،2011 ،)67ص .39
 2د .رمزي نسيم حسونة ،مرجع سابق ،ص .552
 3د .دمحم الدقاق ،الت ظيم الدو  ،ب ط ،مطابع األمل ،بريوت ،2007 ،ص .343
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حاولت الدول الكربى يف مؤ ر سان فرانسيسكو حسم ذ ا شكلة فأصدرت تصر اً مش كاً ضم ت ثالث قواعد
أساسية ي:1
 اعتبار كل قرارات اجمللس ا اصة حبل ا ازعات حالً سليماً من ا سائل ا وضوعية و ي ا اصة بتطبيق ا واد( 38 ،37 ،36 ،34 ،33من ا يثاق).
 اعتبار ا سائل الواردة يف ا واد من  28إ  32من ا يثاق من ا سائل اإلجرائية. اعتبار قرار لس األمن الذي يفصل يف ديد ما إذا كانت مسألة معي ة إجرائية أو غري إجرائية ،من ا سائلا وضوعية ال تتطلب صدور القرار بشأهنا أبغلبية تسعة أصوات األعضاء الدائمة يف اجمللس.
 .2آليات الرقابة على قرارات لس األمن الدو
ذكران سابقاً أن الك شروطاً ي بغي على لس األمن التقيد هبا ع د إصدار القرار ،األمر الذي يستدعي وجود
مرجع يراقب مدى تقيد اجمللس هبذ الشروط ،على الرغم أن من خالل االستقراء ب صوص ميثاق األمم ا تحدة د أن جاء
خالياً من ت ظيم آلية معي ة للرقابة على مشروعية القرارات الصادرة عن لس األمن الدو  ،وإمنا كن است باطها من خالل
التفسري الضمين لبعض ال صوص الواردة يف ا يثاق ،ومن هنا جند أنفسنا أمام التساؤل التا  :هل مهمة الرقابة على قرارات
لس األمن الدو تصلح للجمعية العامة أم حملكمة العدل الدولية؟
 9.2الرقابة على أعمال لس األمن بواسطة ا معية العامة لمأمم املتددة
تعترب ا معية العامة ا هاز الرئيسي الذي يضم كافة الدول األعضاء ابألمم ا تحدة ،وقد حظيت بوضع ميز ا عن
غري ا من أجهزة ا ظمة األخرى فجاء امسها يف مطلع األجهزة الرئيسية.2
ويتضح ذلك من خالل ما أشارت إلي الفقرة األو من ا ادة التاسعة من ا يثاق1؛ حيث م ح ميثاق األمم ا تحدة
ا معية العامة ا ق يف م اقشة أية مسائل أو أمر يدخل يف نطاق ذا ا يثاق ،أو يتصل بسلطات فرع من الفروع ا صوص
 1د .عبد الواحد دمحم الفار ،الت ظيم الدو  ،ك  ،1ب ط ،عامل الكتاب ،القا رة ،1989 ،ص .181 -180
 2د .أمحد عبد هللا أبو العالء ،تطور دور لس األمن يف حفظ السالم واألمن الدوليني ،ب ط ،دار ا امعة ا ديدة ،القا رة ،2008 ،ص .8
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عليها في أو وظائف  ،فضالً عن ذلك فإن ا فيما عدا نص ا ادة  12من ميثاق األمم ا تحدة ،أن توصي أعضاء ا يئة أو
لس األمن أو كليهما مبا ترا من تلك ا سائل واألمور.2
وا دف من رقابة ا معية العامة و التأكد من أن أعمال اجمللس كمها ضوابط ومعايري دم مصلحة اجملتمع الدو
ككل وال كمها الصفقات السياسية وا لول الوسط ال

قق ا صا ح ا اصة ابلدول الكربى؛ حيث تزداد ا اجة إ رقابة

ا معية العامة على أداء لس األمن يف األحوال ال يستخدم فيها سلطات القصوى يف ال حفظ السلم واألمن الدوليني.3
و الك موعة من االعتبارات ا طقية والقانونية ال

كم رقابة ا معية العامة على أعمال لس األمن ،وال ال

كن إغفا ا:4
 أن ا معية العامة ي ا هاز الوحيد من بني أجهزة األمم ا تحدة ال تش ك يف عضويت  -وعلى قدم ا ساواة-
مجيع الدول يف ا يئة الدولية ،5وابلتا فا معية العامة ي ا هاز األصدق تعبرياً على إرادة اجملتمع الدو .
 أن ا معية العامة تتمتع ابختصاص عام وشامل يط بكل ما يدخل يف دائرة نشاط األمم ا تحدة ،و ا أن
ت اقش أية مسألة أو أمر يدخل يف نطاق ا يثاق أو يتصل بسلطات جهاز من األجهزة ا صوص عليها في أو
بوظائف  ،كما أن ا -فيما عدا ما نص علي يف ا ادة  - 12أن توصي أعضاء ا يئة أو لس األمن أو كليهما
مبا ترا يف تلك ا سائل واألمور ،كما أن سلطة ا معية العامة يف فحص ا يزانية والتصديق عليها تُعد من أكثر
الوسائل فعالية يف القيام ابلرقابة على أنشطة األمم ا تحدة مبا فيها لس األمن الدو .6
 يلزم ا يثاق لس األمن ،وابقي فروع األم ا تحدة األخرى ،بتقدمي تقارير إ ا معية العامة ،دون أن تلزم
ا معية بتقدمي تقارير عن نشاطها إ تلك الفروع.7

 1انظر نص ا ادة  1/9من ميثاق األمم ا تحدة.
 2د .فخري رشيد ا ه ا ،مدى سلطة لس األمن التقديرية يف إجراءات الفصل السابع من ا يثاق ،ب د ،ب ط ،بغداد ،1992 ،ص .36وانظر نص ا ادة  12من ميثاق األمم ا تحدة.
 3د .إلياس إبرا يم أمحد ،رقابة قرارات لس األمن يف ال حفظ السلم واألمن الدوليني ،اجمللة ا صرية للقانون الدو  ،اجمللد(  ،2012 ،)68ص .45 -44
 4د .إلياس إبرا يم أمحد ،مرجع سابق ،ص .44 -43
 5انظر نص ا ادة  1/9من ميثاق األمم ا تحدة.
 6انظر ا واد من  17 -10من ميثاق األمم ا تحدة.
 7انظر نص ا ادة  15من ميثاق األمم ا تحدة.
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واست اداً إ ما تقدم فإن رقابة ا معية العامة على سلطة لس األمن وإن كانت موجودة من ال احية ال ظرية فإهنا
جاءت بشكل علها ضعيفة جداً يف أتثري ا ،إن مل تكن معدومة و ا يؤدي إ فرض رقابة غري فعالة ،ا ترك اجملال أمام لس
األمن مارسة سلطات التقديرية الواسعة بدون رقابة.1
فضالّ عن ذلك فإن ما يزيد من صعوبة ذا ا وضوع و أن سلطة ا معية العامة لألمم ا تحدة تكمن يف إصدار
توصيات ،والتوصيات كقاعدة عامة ال كن أن تكون ملزمة ،إال إذا صيغت على شكل اتفاق دو  ،ع د ذلك تستمد التوصية
صفتها اإللزامية من االتفاق الدو وليس من التوصية حبد ذاهتا.2
ويف خضم ا ديث عن رقابة ا معية العامة على قرارات لس األمن ال بد من التطرق إ الئحة دين أتشيسون ال
كانت تسمح للجمعية العامة ابلتدخل يف حالة شلل لس األمن؛ حيث صدر ذا القرار عن ا معية العامة ب اءً على االق اح
الصادر من وزير ا ارجية األمريكي" دين أتشيسون" والذي حصل على أغلبية  52صواتً ضد مخسة وامت اع دولتني عن
التصويت ،ويرجع ذا القرار إ عام 1950م ،ويتم اللجوء إ

ذا القرار ع دما تعجز ا معية العامة لألمم ا تحدة عن ا اذ

تدابري عاجلة وفعالة يف ا سائل ا هددة للسالم واألمن الدوليني ،ويرجع ذلك إ استهتار الدول الكربى يف قرارات لس األمن
و وء بعض الدول إ استخدام حقها يف الفيتو.3
خالصة القول أن مسألة قيام ا معية العامة ابلرقابة على مدى مشروعية وصحة قرارات لس األمن ومدى تطابقها
مع أحكام ا يثاق مل ظى بقدر كبري من اال تمام ،وذلك من خالل استقراء نص ا ادة  25من ا يثاق وال نصت على أن "
يتعهد أعضاء األمم ا تحدة بقبول قرارات لس األمن وت فيذ ا وفق ذا ا يثاق" ،د أن قرارات لس األمن ملزمة مبوجب
ا ادة سالفة الذكر يف حني أن سلطة ا معية العامة ي إصدار توصيات ،إال أن توصياهتا تعترب غري ملزمة.
وابلتا فال بد من ا اجة إ تعديل نصوص ا يثاق ،مبا يسمح للجمعية العامة من ارسة سلطة إلغاء القرارات
الصادرة عن لس األمن أو تعديلها ،وذلك من خالل إخضاع قرارات لس األمن لرقابة ا معية العامة يف أث اء انعقاد ا يف
كل س ة ،وبشكل دوري وأن تكون القرارات الصادرة عن ا معية العامة ملزمة شريطة صدور ا أبغلبية ثلثي األعضاء ،واعتماد ا
 1أمحد مهدي الراوي ،دور لس األمن يف حفظ السلم واألمن الدوليني ،أطروحة دكتورا  ،جامعة ا وصل ،العراق ،2004 ،ص .108
 2د .فخري رشيد ا ه ا ،مرجع سابق ،ص .74
 3د .ترتيل الدرويش و د .سعد البشري .األزمة السورية ...ل من حل قانوين دو ؟ ،لة جامعة البلقاء التطبيقية ،2017 ،ص.23
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على مبادئ نظرية ال يابة وفقاً ل ص ا ادة  24من ا يثاق* ،واألخذ ابلسوابق العملية للجمعية العامة حها صالحيات أوسع
للتأثري يف قرارات لس األمن.1
 2.2الرقابة على أعمال لس األمن بواسطة كمة العدل الدولية
تعترب كمة العدل الدولية ا يئة القضائية الرئيسية يف م ظمة األمم ا تحدة ،حيث ك ها تقدمي آراء استشارية حول
ا سائل القانونية ال تطرحها ا يئات أو الوكاالت ا تخصصة مب ظمة األمم ا تحدة ا سموح ا القيام بذلك ،وبعبارة أخرى فإن
احملكمة تتمتع ابختصاص استشاري مبوجب نص ا ادة  96من ا يثاق.2
وطبقاً ل ص ا ادة  2 /24من ا يثاق ،3فإن لس األمن يقوم أبداء واجبات ال ألقا ا على عاتق ا يثاق -نيابة عن
أعضاء األمم ا تحدة -وفقاً قاصد األمم ا تحدة ومبادئها ،و ذ إشارة واضحة وصر ة إ نص ا ادة  1/1من ا يثاق ال
ت ص على أن " :4مقاصد األمم ا تحدة تتمثل يف حفظ السلم واألمن الدوليني ،و قيقاً ذ الغاية تتخذ ا يئة التدابري ا ش كة
الفعالة ع األسباب ال هتدد السلم وإلزالتها ،وتقمع أعمال العدوان وغري ا من وجو اإلخالل ابلسلم ،وتتذرع ابلوسائل
السلمية ،وفقاً بادئ العدل والقانون الدو  ،ل ا ازعات الدولية ال قد تؤدي إ اإلخالل ابلسلم أو لتسويتها".
كما أشار ميثاق األمم ا تحدة يف الفقرة األو من ا ادة السابعة م إ

كمة العدل الدولية ابعتبار ا أحد الفروع

الرئيسية ظمة األمم ا تحدة ،وخصص ا الفصل الرابع عشر م  ،كما نصت ا ادة  92من ا يثاق ،و ي ا ادة األو من
مواد الفصل ا ذكور على أن " كمة العدل الدولية* ي األداة القضائية الرئيسية لألمم ا تحدة".5

 1د .رمزي نسم حسونة ،مرجع سابق ،ص  558وما بعد ا .وانظر نص ا ادة  24من ا يثاق.
* كاألزمة الكورية عام 1950م الذي فشل لس األمن يف إ اد اآلليات الرامية ل األزمة ،بسبب استعمال اال اد السوفي

ق االع اض ابدرت ا معية العامة إ ا اذ قرار اال اد من أجل

السالم ،والذي يتضمن أن يف حال أخفق لس األمن الدو يف القيام مبسؤوليات يف حفظ السلم واألمن الدوليني ،فإن للجمعية العامة أن تصدر ما ترا م اسباً من القرارات و أن تتخذ التدابري
ا ماعية ا اسبة ،مبا يف ذلك استخدام القوة للمحافظة على السلم واألمن الدوليني أو إعادهتا إ نصاهبا ،وأنشأ القرار ة اإلجراءات ا ماعية كبديل للج ة أركان ا رب التابعة جمللس األمن ،كما
وأنشأ أيضاً ة مراقبة السلم الدو راقبة تطور ا واقف وا ازعات يف األقاليم ا ضطربة.
زيد من التفاصيل انظر د .دمحم عزيز شكري ،الت ظيم الدو العا ي بني ال ظرية والواقع ،د ط ،دار الفكر ،سورية ،1973 ،ص .464
 2انظر نص ا ادة  96من ميثاق األمم ا تحدة.
 3انظر نص ا ادة  2/24من ميثاق األمم ا تحدة.
 4نص ا ادة  1/1من ميثاق األمم ا تحدة.
 5انظر ا ادة  1/7وانظر ا ادة  92من ميثاق األمم ا تحدة.
* در اإلشارة إ أن ال يوجد د ذ اللحظة جهاز قضائي على ا ستوى الدو غري كمة العدل الدولية ابعتبار ا أحد األجهزة الرئيسية لألمم ا تحدة ،وإن كانت احملكمة ا ائية الدولية ع د
قيامها ذات اختصاص عا ي فهي من حيث ا وضوع تص فقط مبباشرة الوظيفة القضائية يف إطار القانون الدو ا ائي.
للمزيد انظر د .عمران عبد السالم ،لس األمن وحق التدخل لفرض اح ام حقوق اإلنسان دراسة مقارنة ،الطبعة األو  ،م شورات جامعة قار يونس ،ب غازي ،2008 ،ص .532
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ومن ا علوم أن يثبت حملكمة العدل الدولية نوعان من االختصاصات ،أحداما قضائي واآلخر استشاري ،و كن
للمحكمة أن تراقب مشروعية قرارات لس األمن ،مب اسبة مباشرهتا ألي من ذين االختصاصني ،وإن كان يصادفها يف ذا
الشأن موعة من العقبات مرد ا بصفة عامة ،إ القيود ال يورد ا ميثاق األمم ا تحدة وال ظام األساسي للمحكمة على
االختصاصني القضائي واالستشاري.1
ولقد أثريت مسألة تتعلق فيما إذا كان ق حملكمة العدل الدولية أن ارس الرقابة على مشروعية قرارات لس األمن
ا تعلقة ابلسلم واألمن الدوليني من عدم  ،و ا انقسم رأي الفقهاء إ ا ا ني:
فذ ب جانب من الفق يتزعم كل من داالس ،كسلن ،والقاضي أودا ،إ رفض رقابة احملكمة على قرارات اجمللس؛
حيث أن قرارات اجمللس يف نظر م تكون ملزمة وإن تعارضت مع قواعد القانون الدو  ،وذلك ألن اجمللس يتمتع بسلطة مطلقة
ال وز أن تقف الرقابة حائالً أمام ارساهتا من جهة ،ومن جهة أخرى ي بغي عدم وضع اختصاص لس األمن الذي و
سياسي بطبيعت ت تقدير جهاز قضائي.2
يف حني يرى آخرون وم هم توماس فرانك ،والقاضي امحد الشقريي ،ضرورة وجود نوع من الرقابة على مشروعية
قرارات لس األمن ،ال سيما وأن احملكمة مؤ لة للقيام بذلك ،بل أهنا لك سلطة كبرية تصل إ حد إلغاء قرارات لس
األمن ال تتعارض وأحكام ميثاق األمم ا تحدة.3
أما كمة العدل الدولية فقد ذ بت إ القول :إن يف ضوء أحكام ا يثاق وال ظام األساسي للمحكمة ال يسعها أن
تكون كمة دستورية أو إدارية عليا ت هض مبهمة ال ظر يف الطعون ا وجهة ضد قرارات لس األمن الدو .4
ففي موضوع اختصاصات ا معية العامة لألمم ا تحدة بقبول عضو جديد يف األمم ا تحدة ،و ل أن إبمكان ا معية
العامة أن ت فرد بقبول عضوية ذ الدولة ،دومنا حاجة إلصدار توصية من لس األمن كما تقتضي بذلك الفقرة الثانية من
ا ادة الرابعة من ميثاق األمم ا تحدة؛ حيث جاء يف الرأي االستشاري الصادر يف  /3آذار1950 /م عن كمة العدل
 1د .دمحم صايف يوسف ،مرجع سابق ،ص .64
 2د .سعيد سامل جويلي ،حدود سلطة لس األمن ،لة كلية ا قوق ،جامعة الزقازيق ،1993 ،ص .115
 3د .حسن انفعة ،األمم ا تحدة يف ظل التحوالت الرا ة يف ال ظام الدو  ،مركز البحوث والدراسات السياسية ،جامعة القا رة ،1994 ،ص .180
 4د .رمزي نسم حسونة ،مرجع سابق ،ص .553
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الدولية ،أبن ليس إبمكان ا معية العامة ارسة اختصاص مل يع ف ا ب صراحةً ميثاق األمم ا تحدة ،األمر الذي يفضي إ
أن صدور قرار من ا معية العامة بقبول عضو جديد دون صدور توصية من لس األمن يعد قراراً ابطالً لتجاوز ا معية العامة
حدود االختصاص الذي خول إاي ا ميثاق األمم ا تحدة.1
إن ما يضاعف من خطورة السلطات ا م وحة جمللس األمن و بروز ما يسمى (ال ظام الدو ا ديد) ،الذي يهدف
إ إرساء آلية وحدة السلطة بيد لس األمن ،األمر الذي أدى إ إلغاء الدور التشريعي للجمعية العامة لألمم ا تحدة،
وتعطيل الدور القضائي حملكمة العدل الدولية ،حيث أن ذ األمور دفعت بعض الكتاب إ ا اداة بضرورة وجود رقابة قق
التوازن بني ذ السلطات ا ذكورة ،وتسمح بتصحيح األخطاء ال طالت مسرية لس األمن يف ظل ا تغريات ا ديدة.2
ومن هنا يثار التساؤل يف معرفة نوع الرقابة ومدى إمكانية كمة العدل الدولية من ممارستها على مشروعية
قرارات لس األمن هل هي رقابة مباشرة أو غري مباشرة؟
يف ضوء غياب نصوص صر ة تكرس الرقابة القضائية ا باشرة على قرارات لس األمن ابإلضافة إ أتكيد احملكمة
يف بعض ا اسبات حدود وظيفتها القضائية يف الرقابة ا باشرة دى مشروعية قرارات ا معية العامة و لس األمن ،يتضح ل ا
عدم إمكانية الرقابة القضائية ا باشرة على قرارات لس األمن.3
ونظراً للمعوقات ال قد تع ض الرقابة ا باشرة على قرارات لس األمن من قبل كمة العدل الدولية ع د ارستها
الختصاصها أ ازعايت ،فإن الوظيفة االستشارية ذ احملكمة تبدو األكثر مالئمة مارسة نوع من الرقابة على قرارات ذا
ا هاز.4

 1د .حسام ا داوي ،حدود سلطات لس األمن يف ضوء قواعد ال ظام العا ي ا ديد ،ب ط ،دار ال هضة العربية ،القا رة ،1994 ،ص .152
 2كاظم عطية الشمري ،مدى اختصاص لس األمن يف نظر انتهاكات حقوق اإلنسان ،رسالة ماجستري ،جامعة ال هرين ،العراق ،2013 ،ص .105
 3ايزيد بالبل ،مرجع سابق ،ص .75
4
Jean – Marc, Sorel, « Le caractère discrétionnaire des pouvoirs du Conseil de Sécurité: remarque sur quelques incertitudes
partielles », 37 R.B.D.I (2004 – 3), pp.462 – 482,à p. 476 .
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ويتضح من ذا ا وقف أن احملكمة أعل ت بقو ا :أهنا ال لك سلطات الرقابة القضائية أو االستئ اف فيما يتعلق
ابلقرارات الصادرة من األجهزة ا ع ية يف األمم ا تحدة ذا من انحية ،ومن انحية أخرى اك مبدأ عام و و عدم خضوع
لس األمن حملكمة العدل الدولية.1
ومن ا نست بط أن إذا كانت أحكام ا يثاق وال ظام األساسي للمحكمة يستبعد إمكانية الرقابة ا باشرة على قرارات
لس األمن ،فإن ا مارسات الدولية وكذلك السوابق القضائية أكدت أن احملكمة اقتيدت إ معرفة بعض جوانب شرعية
قرارات لس األمن بطريقة غري مباشرة.2
ولقد أكدت قضية  *Kadiصعوبة ارسة الرقابة احملتملة على قرارات لس األمن من قبل احملاكم الوط ية ،وأهنا
ليست اآللية ا اسبة ثل ذا ال وع من الرقابة ،وذلك ألسباب عدة لعل أامها :غياب قواعد وأسس واضحة ذ الرقابة،
ابإل ضافة إ إمكانية الت ازع بني االلتزامات الوط ية والدولية وخطر زئة القانون الدو  ،األمر الذي دفع البعض إ وصف
قضية  Kadiابلسابقة غري ا رحب هبا.3
ومن خالل ما سبق ،يتضح ل ا أن قرارات لس األمن الدو قرارات أثبتت عدم فاعليتها ،وذلك لكون لس األمن
أداة يف يد الدول العظمى األعضاء يف م ظمة األمم ا تحدة ،من خالل تع ذ الدول حبق الفيتو ،والذي ك هم من معارضة
ورفض القرار الذي ال يت اسب مع سياساهتم ،فعلى ما يبدو أن واضعي ا يثاق رفضوا بسط أي رقابة على لس األمن ،كما د
أن بعض أحكام ا يثاق تتسم ابلغموض وعدم الوضوح أحياانً ،ولسبيل تفعيل الرقابة على قرارات لس األمن و أن يتم إعادة
ال ظر يف العالقة بني لس األمن وكل من ا معية العامة و كمة العدل الدولية ،والعمل على تعزيز التعاون والتكامل فيما بي ها
لتحقيق أ داف ومقاصد األمم ا تحدة.
 1موجز األحكام العدلية والفتاوى واألوامر الصادرة عن كمة العدل الدولية  ،1991 ،1948قضية انمبيا لعام  ،1971م شورات األمم ا تحدة ،ص .104
2
Nathalie ROS, « la balance de la justice : a la recherché d'un nouvel équilibre onusien», (1998) jean chapez, «question
)d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie », (1992
a.f.d.i. note 169.
3
Lorraine, Finlay, « Between a Rock and a Hard Place : The Kadi Decision and Judicial Review of Security Council
Resolutions », 18 T.J.I.C.L (2010), pp. 477 – 501 at 483.
*ولقد أاثرت ذ القضية مسألة إمكانية الرقابة القضائية غري ا باشرة على قرارات لس األمن من قبل احملاكم الوط ية ،وذلك من خالل قيام ذ األخرية بفحص مدى اح ام اإلجراءات الرامية إ
ت فيذ قرارات لس األمن ا وقعة للعقوابت االقتصادية الدولية -خاصة م ها تلك ا تعلقة بتجميد األرصدة وا ع من السفر -قوق اإلنسان والقواعد اآلمرة .و ي القضية ال عرضت وقائعها على
كمة الدرجة األو األوروبية .حول تفاصيل أكثر فيما ص القضية ،انظر:
– Nikolaos, Lavranos, « Judicial Review of UN Sanctions by The European Court of Justice », 78 N.J.I.L (2009), pp. 343
359.
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ومن ا دير ابلذكر تسليط الضوء على التهميش الذي تقوم ب الدول العظمى يف الوقت ا ا ويف ظل الثورات العربية
يف بعض الدول من ا طقة العربية ،ويتضح ذلك من خالل ما تقوم ب روسيا على سبيل ا ثال يف التصدي ألي قرار من شأن
فرض ا ظر ا وي أو إيقاع العقوابت على سوراي نتيجة ا يقوم ب ال ظام السوري من أعمال قمع وقتل للمدنيني يف تلف
ا اطق ا ا ضة لل ظام.
نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إ نتائج م ها:
 .1يعد لس األمن الدو ا سئول األول عن حفظ السلم واألمن الدوليني ،وذلك طبقاً لكون أحد األجهزة الرئيسية
ظمة األمم ا تحدة.
 .2أن القرار الصادر عن لس األمن ال يعد قراراً صحيحاً وخال من عيب الغموض وال قصان إال إذا توافرت في
الشروط الشكلية وا وضوعية.
 .3ضرورة الت سيق بني لس األمن الدو وبني ا معية العامة و كمة العدل الدولية ،وذلك لتتمكن ااتن األخرياتن
من ارسة دور م يف الرقابة على قرارات لس األمن الدو .
املراجع
أوالً :ابللغة العربية
 )Iالكتب
 .9د .أمحد عبد هللا أبو العالء ،تطور دور لس األمن يف حفظ السالم واألمن الدوليني ،ب ط ،دار ا امعة
ا ديدة ،القا رة.2008 ،
 .2د .حسام أمحد داوي ،حدود سلطات لس األمن يف ضوء قواعد ال ظام العا ي ا ديد ،ب.ن ،مصر،
.1994
 .3د .عبد الكرمي علوان خضري ،الوسيط يف القانون الدو العام /ا ظمات الدولية ،ج ،4الطبعة األو  ،دار
الثقافة لل شر والتوزيع ،عمان.2002 ،
 .4د .عبد الواحد دمحم الفار ،الت ظيم الدو  ،ك  ،1ب ط ،عامل الكتاب ،القا رة.1989 ،
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 .5د .دمحم الدقاق ،الت ظيم الدو  ،ب ط ،مطابع األمل ،بريوت.2007 ،
 .6د .دمحم عزيز شكري ،الت ظيم الدو العا ي بني ال ظرية والواقع ،د ط ،دار الفكر ،دمشق.1973 ،
 .7د .فخري رشيد ا ه ا ،مدى سلطة لس األمن التقديرية يف إجراءات الفصل السابع من ا يثاق ،ب د ،ب
ط ،بغداد.1992 ،
 .8د .عمران عبد السالم ،لس األمن وحق التدخل لفرض اح ام حقوق اإلنسان دراسة مقارنة ،الطبعة األو ،
م شورات جامعة قار يونس ،ب غازي.2008 ،
 .9د .حسام ا داوي ،حدود سلطات لس األمن يف ضوء قواعد ال ظام العا ي ا ديد ،ب ط ،دار ال هضة
العربية ،القا رة.1994 ،
 )IIالرسائل العلمية
 .9معن علي ا الدي ،دور لس األمن يف النزاعات الدولية (حالة دراسة العراق  ،)2114 -9991رسالة
ماجستري ،جامعة آل البيت ،األردن.2006 ،
 .2ايزيد بالبل ،مشروعية القرارات الصادرة عن لس األمن وآليات الرقابة عليها فظ السلم واألمن
الدوليني ،رسالة ماجستري ،جامعة دمحم خيضر ،ا زائر.2014 ،
 .3أمحد مهدي الراوي ،دور لس األمن يف حفظ السلم واألمن الدوليني ،أطروحة دكتورا  ،جامعة ا وصل،
العراق.2004 ،
 .4كاظم عطية الشمري ،مدى اختصاص لس األمن يف نظر انتهاكات حقوق اإلنسان ،رسالة ماجستري،
جامعة ال هرين ،العراق.2013 ،
 ( IIIالدورايت
 .9د .إلياس إبرا يم أمحد ،رقابة قرارات لس األمن يف ال حفظ السلم واألمن الدوليني ،اجمللة املصرية للقانون
الدو  ،اجمللد( .2012 ،)68
 .2د .ترتيل الدرويش و د .سعد البشري .األزمة السورية ...ل من حل قانوين دو ؟ ،لة جامعة البلقاء
التطبيقية.2017 ،
 .3د .رمزي نسيم حسونة ،مشروعية القرارات الصادرة عن لس األمن الدو وآلية الرقابة عليها ،لة جامعة
دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،لد( ،)27العدد(.2011 ،)1
 .4د .دمحم صايف يوسف ،و رقابة قضائية على مشروعية قرارات لس األمن ،اجمللة املصرية للقانون الدو ،
اجمللد( .2011 ،)67
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 .5د .يوسف ف دي شباط ،لس األمن الدو بني الفعالية والضمان ،لة األمن والقانون ،لد(،)22
عدد(.2014 ،)2
 .6دمحم األنصاري ،آلية األمم ا تحدة يف ال ظام الدو  ،لة الفكر ا ديد ،العدد(.2001 ،)5
 .7د .سعيد سامل جويلي ،حدود سلطة لس األمن ،لة كلية ا قوق ،جامعة الزقازيق.1993 ،
 .8د .حسن انفعة ،األمم ا تحدة يف ظل التحوالت الرا ة يف ال ظام الدو  ،مركز البدوث والدراسات
السياسية ،جامعة القا رة.1994 ،
 ) IVالقرارات و املواثيق الدولية
 .9الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ  20يوليو /لس ة  ،1962مبوجب قرار ا رقم 1731
الصادر يف  20ديسمرب .1961
 .2قرار لس األمن بشأن قضية انمبيا رقم  284عام .1970
 .3ميثاق األمم ا تحدة عام .1945
 .4ال ظام األساسي حملكمة العدل الدولية عام .1945
 .5موجز األحكام العدلية والفتاوى واألوامر الصادرة عن كمة العدل الدولية .1991 ،1948
اثنياً :املراجع األجنبية
Jean – Marc, Sorel, « Le caractère discrétionnaire des pouvoirs du Conseil de Sécurité
– : Remarque sur quelques incertitudes partielles », 37 R.B.D.I (2004 – 3), pp.462
482,à p. 476 .
Nathalie ROS, « la balance de la justice : a la recherché d'un nouvel équilibre
onusien», (1998) jean chapez, «question d'interprétation et d'application de la
)convention de Montréal de1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie », (1992
a.f.d.i.
Lorraine, Finlay, « Between a Rock and a Hard Place : The Kadi Decision and Judicial
Review of Security Council Resolutions », 18 T.J.I.C.L (2010), pp. 477 – 501 at 483 .
Nikolaos, Lavranos, « Judicial Review of UN Sanctions by The European Court of
Justice », 78 N.J.I.L (2009), pp. 343 – 359 .
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ملخص
 ويوجد يف مجيع البلدان املتطورة وغري املتطورة ويف القطاعني العام،ي تشر الفساد على نطاق واسع يف خمتلف م اطق العامل
 ومن املهم جداً فهم، فالرتكيز على قضية الفساد مهمة جداً يف العامل اليوم، فقط تلف معدل الفساد من بلد إىل آخر.واخلاص
، وهلذا احتلت دراسة ظا رة الفساد عقول املفكرين على خمتلف املستوايت السياسية واالقتصادية.أسباب الفساد وإنتشار عرب الدول
 ومن مث فإن للفساد أتثريات سلبية على ال مو االقتصادي يف أي بلد،حيث ثل الفساد عقبة رئيسية أمام حتقيق الت مية االقتصادية
 و اولون إ اد عالج هلذ املشكلة ألن الفساد يعيق، لذلك يبحث املفكرين عن طرق خمتلفة لتشخيص أسباب الفساد. يعاين م
.تطور الدول
Abstract
Corruption is widespread in different regions in the world and exists in all countries, both
developed and undeveloped, in the public and private sectors. Just the rate of corruption is
different from one country to another. Corruption is a very important issue in the world today,
and it is very important to understand causes of corruption across the nations. Thus, corruption
has occupied minds of thinkers on different levels both political and economic. It can be a major
obstacle in the process of economic development. Hence, corruption has negative impacts on the
economic growth in any country that suffers from it. Thinkers seek different ways to diagnose
reasons for corruption, and they try to find a panacea to this problem because corruption impedes
the development of countries.
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Introduction
Corruption constitutes a great challenge for most governments; many countries in the
world today are still suffering from corruption on all levels both politically and economically. It
is bad for a country, and it is hard to estimate to what extent corruption affects an economy.
Corruption is always related to non-democratic systems due to the lack of the valid institutions,
which could contribute achieving economic development and accountability for policymakers
and officials. There are a set of factors that if they get together that will increase the rate of
corruption. Therefore, it is very important to know what factors most contribute to corruption.
This paper will focus on reasons of corruption across the nations, and analyze why some
countries are institutionally less corrupt than others. This paper will try answering this question
as the problem of study through present factors that lead to corruption. These factors are centered
on: GNI per capita, British colonies, federal systems, and freedom of the press. This paper will
try to analyze these factors as causes of corruption through using the ASSP program. I will
measure corruption by using cross-sections for the year 2005. This paper uses an index of
perceived corruption prepared by the organization Transparency International to examine the
causes of corruption. I created dummy variables for each independent variable to help me to
measure corruption in the world.

The Objective of the Study
The purpose of this study has two objectives; the first aims to review the essential factors
of corruption in a different region of the world "GNI per capita, British colonies, federal systems,
and freedom of the press". Second, it aims to examine these factors, and to how extent these
factors could contribute to making some countries are less institutionally corrupt than others.

The significance of the Study
Corruption has recently become a major issue in many countries of the world; it affects
both rich and poor countries on all elements of society. In somehow, corruption undermines
political development, democracy, and economic development, that negatively impact on
people‟s stander life and their rights. Therefore, the significance of the study based on two
essential things: reasons of corruption across the nations, and to analyze why some countries are
more institutionally corrupt than others.

Scientific Method
This study is based on the historical, systems, and descriptive analysis approaches, to
describe and analyze the reasons of corruption and examining to what extent that British colonies,
per captain income, and a free press reduce the rate of corruption and make some countries are
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less institutionally corrupt than others. Thus, this paper will be divided into five sections: section
I, defining corruption; section II, the causes of corruption theory; section III describe the data;
section IV, discuss the results; section V, conclusion.

Section I, Defining Corruption
Corruption is a multifaceted phenomenon with several causes and effects, as it takes a
variety forms and functions in different contexts. Corruption defines as "the misuse of public
office for private gain. This includes a public servant accepting, soliciting, or extorting a bribe as
well as instances where no bribery occurs but public office is still misused, such as nepotism,
patronage, theft of state assets, and diversion of state revenues.

Section II, the Causes of Corruption: Theory
Why are some countries less corrupt than others? What are the factors that lead to
corruption? Five factors that lead to some countries being less corrupt than others: GNI per
capita, British colonies, federal system, partial freedom and freedom of the press. The purpose of
this paper is to answer these questions by examining the link between these factors and
corruption.
GNI per capita
This paper determines GNI per capita as one of the most direct factors that cause
corruption across the nations through using Corruption Perception Index 2005, and GNI per
capita 2005 for 147countries.
Hypothesis: high GNI per capita leads to decrease corruption, while low GNI per capita leads to
increase corruption.
GNI per capita is one way to measure poverty and corruption in countries; it helps to
know how low incomes lead to corrupt people more than high GNI per capita. However
corruption is universal and exists in all countries, but it is more widespread in low income
countries. Corruption is a core poverty issue; it emerges and spreads in many countries in the
world as a result of poverty. Previous studies have found a negative relationship between
corruption level and country wealth. On average richer countries are less corrupt than poorer
countries. There is continuing controversy between economists about the relation between
corruption and economic growth. “Some of them suggest that corruption may even help the most
efficient firms bypass bureaucratic obstacles and rigid laws, while recent studies do not find a
significant negative connection between economic growth and the level of corruption”.1
1

- Podobnik, B. Shao, J. Njavro, D. Ivanov,P. Stanley, H. (2008). Influence of corruption on economic growth rate and foreign
investment. Retrieved 11/18/2010 from http://polymer.bu.edu/hes/articles/psnis08.pdf

148

برلني- – تصدر عن املركز الدميقراطي العربي أملانيا18اجمللد- 8102 آب- ُأغُشْطص01العدد-جملة العلوم الشياسية والقانون

Ali Musbah. M.
Elwahishi

Why Some Countries are More Institutionally Corrupt than Others?

Moreover, some economists think there is a strong relationship between corruption and
GNI per capita because GNI per capita sets the lifestyle of people, whereas low pay is
encouraging corruption. Thus, low pay has a detrimental effect on the positions and performance
of public employees. Low pay contributes to reducing incentives, low morale, and increased
inefficiency. Under these circumstances corruption will grow into a country‟s institutions. This is
not because people in poor countries are more corrupt than people in rich countries, but
circumstances in poor countries are more conducive for the growth of corruption and
accountability in these countries is usually weak.1
Low GNI per capita has a negative impact on people and their lives. It leads them to
corruption either in public or private sectors because people who have low income will try
different ways to get money to feed their families and to provide to them daily needs. While
people that have high income, they do not corrupt easily because their salaries can provide them
and their families a decent life. There is much real evidence provided by World Bank and
Transparency International data that verifies the relationship between low GNI per capita and
corruption. For example if we compare Iceland and Chad, we will find Iceland is on the top of
both lists GNI per capita for 2005 by $ 49540.00 and Transparency International for 2005 by
rank 9.7, while Chad is in the bottom of both lists with GNI per capita of $440 and rank of
corruption 1.7. Another example, “we have the experience of Singapore which had dramatically
reduced corruption by increasing salaries, that makes Singapore the only Asian country, which is
in the top ten least corrupt countries by Transparency International Index”.1
One can say, GNI per capita is one of the most direct factors that leads or prevents
corruption to occur in a country‟s institutions due to a strong relationship between GNI per capita
and corruption. Increasing GNI per capita contributes to decrease corruption. In this case, GNI
per capita determines the level of corruption in a country and its institutions, so many countries
work hard to increase salaries for its employees as a way to decrease corruption in their
institutions.
British colonies
British colonies are another important factor that contributes to reduce corruption in
countries, so I will examine this factor in all former British colonies either old or new.
1

Myint, U. (2000). Corruption: Causes, Consequences and Cures. p. 41.Retrieved November 20, 2010 from
http://www.unescap.org/Drpad/Publication/Journal_7_2/Myint.Pdf
2

- Voskanyan, F. (2000). A Study of The Effects of Corruption on Economic and Political Development of Armenia. Master Essay
? p.39 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ASPA/UNPAN000533.pdf
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Hypothesis: Former British colonies are less corrupt than non-British colonies because
former British colonies maintained their democratic institutions, laws, and they were more
educated.
Most former British colonies are less corrupt than non-British colonies because these
countries have successfully maintained their democratic institutions that they inherited from
British colonialism. In Britain and some of its former colonies there is a focus on the procedure
aspects of law. “The British behave like ideologists in regard to rules and like pragmatists in
regard to policies. Procedures to them are not merely procedure, but sacred rituals”. On the other
side, many former non-British colonies relate not so much with adherence to procedures as with
respect for hierarchy and the authority of offices, so most of the newly independent countries
with extended democratic experiences were British colonies.1
Former British colonies ended up with more education than other colonies, which has
positive reflection on the democratic process. Education fosters other factors which facilitate
democracy. First, “education increases human capital which facilitates economic growth.
Societies with higher GNPs are generally more democratic and have more stable democratic
transitions. Second, mass education helps expand the size of the elite and the middle class, which
makes oligarchy more difficult to sustain and fosters democratization”.2
British colonies played a role in being democratic and less corrupt than other countries
that were former non-British colonies. Britain cemented the laws on strong biases on its former
colonies that contributed to have transparency more than other countries. This does not mean
there is no corruption in these countries because British colonialism is not the crucial factor that
leads to corruption; it is an assistant factor to reduce corruption. There are many British colonies
that have a high rate of corruption in the Middle East and Africa. British colonies have the lowest
level of corruption relative to period of time. For example British colonial influence was longer
and more pervasive in the United States and Canada, and New Zealand than Africa.
Freedom of the press
Many political and economic studies focus on freedom of the press as an important aspect
to awareness about risks of corruption in societies. So freedom of the press is a significant tool to
fight corruption specifically in democratic regimes.
Hypothesis: countries that have freedom of the press are less corrupt than countries that
do not.
1

- Treisman, D. (1998). The Causes of Corruption: A Cross-National Study. Los Angeles: Journal of Public Economics.
Retrieved from elsevier.nl / locate /econbase
2

- Woodberry, R. (2004). The Shadow of Empire: Christian Missions, Colonial Policy, and Democracy in Postcolonial
Societies.p.12. Retrieved November 23, 2010 from http://www.prc.utexas.edu/prec/en/publications/articles/2.pdf
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I use the Press Freedom Index as the main indicator of the degree of press freedom, which
is compiled by Freedom House. The index of press freedom ranks countries according to their
degree of press freedom in a scale ranging from 0 to 100. Freedom House describes countries
scoring from 0 to 30 as having free press, while countries with scores from 31 to 60 are described
as partly free, and from 61 to 100 are not free.
Countries that have free press are less corrupt than others because free press only exists in
democratic countries. Free press is a way for people to express their opinion, and it exposes daily
affairs of a country. Thus, free press discovers corruption in democratic countries more than nondemocratic because of media blackout about corruption that prevent their wrong-doings from
being publicly exposed. Thus it is unsurprising that a higher level of democracy and free press
lead to reduce corruption, while low level of democracy and free press increase corruption. 1
Free press helps people to explore illegal issues on all levels: economic, political, or
social. Free press contributes to reduce corruption because it can inform voters about corruption.
Free press is combating corruption everywhere in democratic societies, and it limits the
occurrence of corruption on a large scale within a country„s institutions. There is always a strong
relationship between democracy and free press because free press is only grows within
democratic regimes.
By contrast, corruption only grows faster within authoritarian governments because these
governments are appropriate environment for corruption growth. These governments are working
very hard to hide their financial and managerial excesses on their own people; its major aim is to
prevent press to be free to cover malpractice. Transparency International and Freedom House
provide real evidence which verifies that. Thus, corruption will spread into all levels of a
country‟s institutions without control and accountability.
Free press plays a role to decrease corruption in modern and democratic societies, because
it always sheds light on corruption, and it tries to discover wrong actions on the public. Free press
contributes to limit corruption more than countries that prevent press to be free. For example, “in
Armenia the prospects of a free press are limited. Sometimes press was subjected to pressure and
persecution”. 2
Federal system
There is controversy between observers of corruption whether federal systems increase
corruption or not. Some of them think that federal systems lead to increased corruption, and the
others think federal systems lead to decrease corruption.
1

- Pleskov, I. (2009). Determinants of Corruption in OPEC and Eurozone Countries: Does Religion Make a Difference?. p.7.
Retrieved November 20, 2010 from http://www.tcnj.edu/~business/economics/documents/09Pleskov.thesis.pdf
2
- Voskanyan, F. (2000). A Study of The Effects of Corruption on Economic and Political Development of Armenia. Master Essay
?. P.24 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ASPA/UNPAN000533.pdf
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Hypothesis: federal systems lead a country to be more corrupt than a country that has a
confederal system because the federal system contributes to spread power between different
levels in a country.
Many countries in the world use the federal system as a political regime; they aim through
that system to distribute the politics, economy, and judicial power on different levels of a state to
avoid high rate of corruption, but many observers disagree with this opinion. According to
Treisman, 1998, “decentralized political systems are more corruptible, because the potential
corrupter needs to influence only a segment of the government, and because in a fragmented
system there are fewer centralized forces and agencies to enforce honesty.” While, some have
argued that competition between sub-jurisdictions with greater autonomy may reduce corruption
and the check and balance of a federal system may limit the center's ability to conceal
malfeasance.1 There is still controversy between observers whether federal systems cause
corruption or not. This paper will measure this factor if it leads to corruption or not.
Section III describes the data
This section will shed light on variables that I used as factors to explain why some
countries are less corrupt than others. These factors are centered on GNI per capita, British
colonies, freedom press, and federal system. I used Corruption Perception Index 2005 to show
the rank of corruption for each country. It ranges between 10 highly clean and 0 highly corrupt.
Corruption Perception Index 2005 included 159 countries; I excluded 12 countries because I did
not find data about them in either GNI per capita or free press. I asked a question for each
variable as an attempt to prove or deny my hypotheses. I created dummy variables, and I named
them: British colony dummy, federal system dummy, free press dummy, and partly free dummy.
Table 1 Descriptive Statistic

Britishcolonydummy
Ferderalsystemdummy
Fredpressddummy
gni per capita in thousand
Partlyfreedummy
corruption perception index 2005
Valid N (listwise)

N
146
147
146
147
146
147
145

Min Max
0
1
0
1
0
1
10 66.26
0
1
1.70 9.70

Mean
.31
.89
.34
9.5229
.31
4.0803

Std. Deviation
.463
.313
.474
14.49747
.463
2.20145

1

- Treisman, D. (1998). The Causes of Corruption: A Cross-National Study. Los Angeles: Journal of Public Economics. P.7.
Retrieved from elsevier.nl / locate /econbase
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According to table 1 descriptive statistics, britishcolonydummy is recorded minimum 0,
maximum 1, mean .31, and Std. Deviation .463. ferderalsystemdummy is recorded minimum 0,
maximum 1, mean .89, and Std. Deviation.313. fredpressddummy is recorded minimum 0,
maximum 1, mean .34, and Std. Deviation.474. gni per capita in thousand is recorded minimum
.10, maximum 66.26, mean 9. 5229, and Std. Deviation 14. 49747. partlyfreedummy is recorded
minimum 0, maximum 1, mean .31, and Std. Deviation.463. Corruption perception index 2005, it
is recorded minimum 1.70, maximum 9.70, mean 4. 0803, and Std. Deviation 2. 20145. While
Model summary is recorded for R Square.827, Adjusted R Square is recorded .821, and Std. error
of the estimated is recorded .92156.
Section III Regression Models
Table 2. Regression models of Corruption Perception Index 2005
Variables
Brithshcolonydummy
Ferdsystemdummy
Fredpressdummy
Partlyfreedummy
GNI per capita in thousand
Constant

Value
.447
-.122
.227
-.061
.108
2.637

R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
N

.827
.821
.92165
147

Sig
.008
.624
000
.748
000
000

Notes: Standard errors are in parentheses * = p < .05

Table: 3
Independent variables
Brithshcolonydummy
Ferdsystemdummy
Fredpressdummy

153

Partlyfreedummy
GNI per capita in thousand = dollar
Corruption perception index 2005 = 0 to
10
0 is high corruption. 10 low corruption
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IV: discuss the results
Measuring corruption in each country is very difficult because there is no one factor that
leads to corruption. Instead, there are many factors overlapping and interrelated to each other,
which are very hard to separate. It is difficult to focus on one factor and ignore the rest. In this
paper I found through run regression there are two insignificant factors: Ferdsystemdummy and
partlyfreedummy. I did not find good indicators relevant between them and corruption, so I did
not interpret them in this paper as factors. Thus, I just have focused on the other factors that have
a strong impact on corruption instead of those factors which were more questionable. The three
factors that have an impact on corruption and have statistic significance are displayed as follows.
According to table 1, the first result is Britishcolonydummy. Former British colonies were
less corrupt than countries that had been colonies of other powers. According to this paper, both
old and new British colonies either developed or less developed were less corrupt than others
colonies like Spanish or France colonies. For example, old British colonies are Canada, New
Zealand, Singapore, USA, and Australia. They are less corrupt than other countries under other
powers. New British colonies like Egypt, Jordan, Uganda, and Malaysia are also less corrupt than
other former colonies in general. The reason behind this is former British colonies kept the
democratic institutions and the laws that were established by Britain. British colonialism
contributed to provide stability and transparency in countries that were under its rule, but that did
not prevent some former British colonies from corruption. This is a general result because there
are many individual cases that are more corrupt than others. For example, Sudan, and Pakistan
are former British colonies, but they are more corrupt than Tunisia and Syria, former French
colonies. According to table 1 increase one unit brithishcolonydummy led to decrease by .447
Corruption Perception Index 2005.
Since there was no statistic significance in the variable second result of
Ferdsystemdummy; I will not be interpreting this variable.
A third result was Freedom press; it had statistic significance in this model. Countries that
have free press are less corrupt than other countries that have partly free or not free. Free press is
one of the ways to control corruption because free press always connection with democracy. Free
press discovers malpractice in countries more than countries that do not have free press or partly
free press. Thus, higher levels of free press are associated with lower corruption. For instance,
Finland with free press is less corrupt than Armenia with no free press. In fact, free press has a
big impact on corruption in this model because free press led to reduce corruption. Increase by
number of fredpressdummy led to decrease by 1.208 Corruption Perception Index 2005.
A fourth result is partlyfreedummy: the current degree of partlyfreedummy is not
significant in this paper. For that reason I will not explain the relationship between partly free
press and corruption.
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A fifth result is GNI per capita. Higher GNI per capita is associated with lower
corruption, and it illustrates a country with higher GNI per capita has a very low corruption rate.
The significant result of the SPSS program shows us the relationship between GNI per capita and
corruption. Higher GNI per capita decreases corruption, while lower GNI per capita increases the
rate of corruption. For example, Nigeria‟s GNI per capita for 2005 was very low, around $620,
which had a negative influence on its institutions and its own people. It led Nigeria to have a
higher rate of corruption 1.90, while Denmark has a high GNI per capita $ 48250 and low rate of
corruption 9.50. That does not mean a country with higher GNI per capita has no corruption, but
it is less corrupt than a country with lower GNI per capita. According to table 1 an increase of a
thousand dollars of GNI per capita led to decrease by .108 Corruption Perception Index.

V: Conclusion
Numerous studies seek to know causes of corruption, and they try to diagnose this
problem because corruption is a universal issue. It has emerged as a result of circumstances that
many countries still suffer from whether rich or poor, and it has negatively impacted the world
economy. There is no one cause of corruption, rather there are many factors that lead to
corruption. So I examined five factors that led some countries to be less corrupt than others. I
found three factors that have statistic significance in this paper: GNI per capita,
britishcolonydummy, and freedompressdummy, while I found two factors without statistical
significance, federalsystemdummy and partlyfreedummy.
This paper used the Corruption Perception Index 2005 as a dependent variable and these
five independent variables as factors that led some countries to be less corrupt than others. These
factors explain about 83 percent of the variation in the Corruption Perception Index 2005.
I found there is an inverse relationship between GNI per capita and corruption; higher
GNI per capita directly decreases corruption, and lower GNI per capita increases corruption.
Thus, employees in a country with lower GNI per capita tend to be more corrupt than employees
in a country with higher GNI per capita because their income will be not enough to provide them
and their families‟ basic needs. By contrast, a country with high GNI per capita will be less
corrupt because its income will provide them a decent life. For example, Singapore succeeded to
reduce corruption through increased salaries for its own employees. That led Singapore to be one
of ten countries on the top list of Transparency International for 2005.
The association between British colonies and lower corruption is very clear in this paper.
Both old and new British colonies are less corrupt than other countries that were under other
powers because former British colonies have maintained their democratic institutions and laws
originally established by Britain. This factor helps former British colonies to protect themselves
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from a high rate of corruption. For example, New Zealand is a former British colony and almost
clear of corruption, it recorded 9.6, while Morocco, a former French colony, recorded 3.2 rate of
corruption.
While a free press has a positive impact on corruption, free press plays a role in informing
citizens about risks of corruption on the public life and their lifestyle. Free press is not only an
instrument to people, it expresses their opinion, but also it is as a way to control corruption. Thus,
countries that have free press are less corrupt than others because free press only exists in
democratic countries, which allows exposing illegal and financial excesses. Free press helps to
combat corruption; it is like the fourth power in a country.
One can conclude that in countries where the press is reasonably free from any kind of
restriction corruption levels are likely to be low. Thus, higher levels of democracy reduce
corruption because free press is always connected with democracy, while lower level of
democracy and free press lead to a higher rate of corruption because authoritarian governments
always prevent their press to be free, so ordinary people do not discover malpractices in
government.
In table 2 there is statistical significance between britishcolonydummy and corruption.
That means former British colonies are less corrupt than non-British colonies. Between them it is
recorded .008. That statistic illustrates correlation between the two variables.
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 و و. احتلت قوات عسكرية إري ية جزيرة ح يش الكربى، من دوف مقدمات سياسية أو عسكرية،ـ1995 م تصف ديسمرب
 ا الحة الدولية م طقة،  الوقت نفس، كما دد العدواف، على أراضيها وميا ها اإلقليمية،انتهاكاً لسيادة ا مهورية اليم ية
.البحر األ ر
لتفادي التورط ا رب طلبت اليمن من كال من اثيوبيا ومصر ابلوساطة ل األزمة ولكن فشلت جهودمها ح تدخلت فرنسا
 والذين بدورمها حسما القضية لصاحل اليمن سب،وبريطانيا وأحيلت القضية للتحكيم الدو إ األمم ا تحدة و لس األمن
 قد صدر وجب قرار كمة، وكاف انسحاب إري اي من ح يش الكربى، وال أثبتت سيادهتا على ا زر،الواثئق ا توفرة لديها
 ورفع، جزيرة ح يش الكربى،ً تسلمت ا كومة اليم ية ر يا،ـ1998  و األوؿ من نوفمرب.ـ1998  من أكتوبر9 ،التحكيم
.ـ1998  أكتوبر31 ،علم اليمن على ا زيرة
تؤكد الورقة على اف التحكيم و االلية السليمة االكثر فعالية ومالئمة سم ال زاع ب البلدين وا تمثل اب كم االع اؼ بسيادة
 فكاف ذلك إنتصاراً عظيماً للجمهورية اليم ية على الصعيد السياسى والدبلوماسى،اليمن على كامل أرخبيل ح يش زر ا الثالث
حيث ج ب البلد من كوارث إقتصادية واجتماعية إنسانية بشكل خاص وقدـ منوذجا إ ابيا تدى ب اقليميا ودوليا حل
.ال زاعات ابلطرؽ السلمية بشكل عاـ
ارت اي. اليمن، حل ال زاعات،  كيم دو، وساطة دولية، إحتالؿ عسكري، أرخبيل ح يش: كلمات مفتاحية

Abstract
On December 1995, without political or military prier announce, Eritrean military forces
occupied the island of Hanish al-Kubra. It is a violation of the sovereignty of the Republic of
Yemen on its territory and territorial waters. At the same time, the aggression threatened
international navigation in the Red Sea region.
To avoid involvement in the war, Yemen asked both Ethiopia and Egypt to mediate to resolve
the crisis, but their efforts failed until France and Britain intervened and referred the case to
international arbitration at the United Nations and the Security Council, which in turn decided
the issue in favor of Yemen, according to the documents available to it, which proved
sovereignty on the islands.
The Eritrea withdrawal from Hanish al-Kubra, was issued by the decision of the Court of
Arbitration, on 9 October 1998. On 1 November 1998, the Yemeni government officially
received the island of Hanish al-Kubra and raised the flag of Yemen on the island on 31
October 1998.
The paper stresses that arbitration is the most effective and appropriate mechanism to resolve
the conflict between the two countries, which is the recognition of the sovereignty of Yemen
over the entire archipelago of Hanish in its three islands. This was a great victory for the
Republic of Yemen on the political and diplomatic levels. Where the country has been driven
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by humanitarian and economic disasters in particular, and has provided a positive model to be
advocated regionally and internationally in the peaceful settlement of Conflicts resolution in
general.

مقدمة :
بدت ا شػكالت والقضػااي الػ واجهػت الدولػة ال ارػبة مرتبطػة إ حػد كبػ ببيبػة إقليميػة يللػب عليهػا الطػابع الصػراع
والت افس  ،األمر الذي سا م دخوؿ إري اي سر ًيعا العديد من الصراعات مع ج اهنا لتثبيت أركاف دولتها من جانب ،أو ثًا
عن دور إقليم من جانب اثف أو ا رص على دور فاعل التوازانت اإلقليمية من جانب اثلث ،علماً أبهنا أسػتقلت مػن أثيوبيػا
/24م ػػايو  ،1993و ػ دول ػػة أفريقي ػػة عاص ػػمتها ثأ ػػرةم ،يتح ػػدث الكث ػ م ػػن س ػػكاهنا العربي ػػة ،ػػد ا البح ػػر األ ػػر ر ػػرقاً
والسوداف من اللرب ،إثي وبيا من ا وب ،وجيبويت من ا ػوب الشػرق  .تػد ا ػزش الشػما الشػرق مػن الػبالد علػى سػاحل البحػر
األ ػػر ،مبارػػرة مواجهػػة س ػواحل السػػعودية والػػيمن .وتصػػل مسػػاحتها إ  118,000كػػم 2وعػػدد سػػكاهنا  4مليػػوف نسػػمة،
1
وتتصف اري اي أبجوائها وأراضيها ا البة.
فهذ ا طقة قد رهدت العديد من أركاؿ الصراع ب دو ا أو ح داخل الدولة الواحدة ،تركت بصماهتا بشد على
أجواش استقالؿ إري اي ،فمشكالت مثل :ضعف التكامل الوط  ،وانتشار حركات التمرد وا عارضة ا سلحة ،وا روب األ لية،
ودعوات االنفصاؿ ،وتدخل القوى الكربى والت افس على ثروات وموارد م طقة القرف األفريق والبح ات العظمى ،قضااي ركلت
موعها ددات لسياسة إري اي ا ارجية و سار تطور نظامها السياس ومن مث طبيعة الدولة و الفاهتا.
ااثر ال زاع اليم االري ى حػوؿ جػزر ح ػيش لػة مػن القضػااي السياسػية واالقتصػادية ،فهػو مػن جانػب اعػاد ال كيػز مػرة
اخرى على قضية االمن البحر اال ر ظل مستجدات عربية واقليمية ودوليػة اخػذة التطػور وص تصػل بعػد ا معػادالت او
ترتيبات كاملة او ل لالتفاؽ العاـ  .ومن جانب اخر ااثر االف اض أبف انتهاش حالة االستقطاب الدو الذى كاف مصاحبا لفػ ة
ا رب الباردة قد ارعل بدور القضااي احمللية وال زاعات احملدودة ب دوؿ متجػاورة  .ومػن جانػب اثلػث ،وإف كػاف ػ العالقػات
اليمي ة االرت ية على وج التحديد ،فقد بلور عدة تساؤالت عن اال داؼ ال دفعت اري اي ا ااثرة ذا ال زاع مع بلػد جػار كػاف
ل ػ دور دعػػم الثػػورة االري يػػة وم اص ػرهتا سياسػػيا واقتصػػاداي ،فضػػال عػػن االاثر ا توقعػػة السػػترداـ القػػوة العسػػكرية علػػى مسػػتقبل
العالقػػة ب ػ البلػػدين  ،ومػػن جانػػب رابػػع فػػتف تطػػورات ال ػزاع ومػػا رػػهدت مػػن ػػاوالت عديػػدة اقليميػػة ودوليػػة للوسػػاطة  ،مث ػػاح
الوساطة الفرنسية بتأييد دو واقليمى أتم الية سياسية /قانونية الحتواش ال زاع ،و و ما يث بدور قضية الشروط ا ثلى ل جاح
وساطة دولية احتواش نزاع لى ،ولك ذى صلة صاحل دولية عريضة ،و ى حالت ا تلك أتم حرية ا الحة احد ا مرات
الدولية ا امة ،اي البحر اال ر ا ل من ابعاد اقتصادية امة على ا دى البعيد.
اشكالية البحث:

كانت مسألة احػتالؿ ح ػيش ا فػاج مػن جانػب اريػ اي ،م تصػف ديسػمرب ّ ،1995أدت ا تشػ العالقػات بػ
البلػدين ،حػ اعػالف ا كومػة الفرنسػية يػوـ  21مػايو  ،1996عػن اتفػاؽ الطػرف اليمػ واالريػ ي حػوؿ اليػة التحكػيم وتشػكيل
احملكمة الدولية ا ماسية وال اسػتمرت حػ  ،1998قػد أعػادت العالقػات ا سػابق عهػد ا ور ػا ي طلػق مرحلػة جديػدة مػن
االتفاقات االقتصادية ا ديدة .قد بدأت فعالً تبار ذ العالقات بدشاً برفع التمثيل الديبلوماس بي هما ومروراً ابعادة الرحالت
اليم ية ا يوية ا أ را ،ووصوالً ا اتفاقات اقتصادية عمل على إ از ا الفريقاف معاً.
يهدؼ ذا البحث ا تسليط الضوش على طبيعة الصراع على ا دود البحرية ب اليمن وارت اي ،من خالؿ اآليت:
 1اري اي – ويكيبيداي ،ا وسوعة ا رة .ان نت ،ص .1
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 بتقدمي خلفية اتر ية وجلرافية عن العالقات ب البلدين بتضارب ا صاحل الدولية من وراش ذا الصراع ابستعراض ا يارات ل الصراع ث عسكري اـ تفاوض قانوينم وقف القيادة السياسية والشعبية من حل الصراعكانػػت جػػزر ح ػػيش موضػػع ن ػزاع ب ػ الػػدولت  ،قبػػل اسػػتقالؿ إري ػ اي عػػاـ  ،1993ورػػهدت بعػػا الف ػ ات موجػػات
خالؼ بي هما ،مثلما حدث عاـ  ،1974وتش عظم ا صادر وا رائط إ أف إري يبػق ػا أف اع فػت بتبعيػة تلػك ا ػزر للػيمن.
و د علم الباحث فاف القليل من الدراسات ال ا تمت بتوثيق الصراعات ا دودية للجمهورية اليم ية كوف اركالية ترسيم ا دود
اليم ية مسالة مزم ة وص ظى بذلك القدر الكب من االمهية بسبب من ضعف وتفكك الدولػة اليم يػة ا ديثػة وييػاب ا ؤسسػات
ا ؤ لة الدارة ا وارد بشقيها الطبيع والبشر ا جعل اليمن اتر يا فريسة لالطمػاع ا ارجيػة  .و ػذا تكتسػب امهيػة ػذ الورقػة
اولػػة لفػػت نظػػر صػ اع القػرار واالجيػػاؿ القادمػػة ا االمهيػػة االسػ اتيجية سػػالة ا ػػدود ديػػد ا ويػػة الوط يػػة و قيػػق االسػػتقرار
السياس واالقتصادي واالجتماع لليمن السعيد.

طبيعة العالقات اليمنية االرتريية

امػتالؾ

رهدت العالقات اليم ية اإلري ية ،تد وراً مفاجباً ،قبيل هناية عاـ  ،1995بسبب من م همػا صػاحب ا ػق
جزيريت ح يش الكربى والصلرى ،وجزيرة زقر.
حيث طالبت إري اي ،ال صف األوؿ من نوفمرب  ،1995إبجػالش ا اميػة اليمػ  ،ا وجػودة جزيػرة ح ػيش الكػربى،
علػى اعتبػػار أهنػا مػػن ا ػػزر اإلري يػة .فأرسػػلت الػيمن وفػػداً علػػى مسػتوى عػػاؿ ،إ أ ػرة ،للتفػػاوض مػػع ا سػؤول اإلري يػ  ،حػػوؿ
ترسيم ا دود البحرية .وص يكلل ذلػك اللقػاش ابل جػاح ،حػ اعػالف ا كومػة الفرنسػية يػوـ  13اكتػوبر  1996عػن اتفػاؽ الطػرف
اليم واالري ي حوؿ الية التحكيم وتشكيل احملكمة ا ماسية ،مروراً إبتفاؽ ا بادئ الذي وقع ابلفعل  21مايو ،1996وأزمة
احػػتالؿ القػوات االري يػػة زيػػرة ح ػػيش الصػػلرى الفػػة صػػر ة لػ اتفػػاؽ مػػايو ،والضػػلوط الػ مارسػػتها فرنسػػا و لػػس األمػػن
الدو إلعادة األوضاع ا زيرة إ حالتها األو  ،كل ذلك ثل حالة منوذجية لل زاعات احمللية /االقليمية ال تتداخل وتتشابك
فيهػػا اال ػػداؼ ا اصػػةألطراف ا بارػرين مػػع ا صػػاحل الدوليػػة العريضػػة ،والػ فػػز بػػدور ا اطرافػاً اقليميػػة ودوليػػة للعمػػل علػػى احتػواش
ال زاع وتسكي .
سبب الصراع وجغرافيته

تش ا وسوعة الربيطانية ث1م ا اف ارخبيل ح يش يتشكل من اربع جزر رئيسية تد من الشماؿ ا ا ػوب سلسػلة
علػػى امتػػداد حػوا  40مػػيال ث 65كػػمم طػػوال ،وتقػػع  45-19مػػيال ث 72.31كػػمم مػػن السػواحل اليم يػػة .و الشػػماؿ تقػػع زقػػر
و ى االكرب وي م تظمة التكوين وطو ا حوا  10ميل ث 16كمم واقصى عرض ا  8ميل ث 13كمم ،ويليها ح ػيش الصػلرى،
مث ح ػػيش الكػػربى و تػػد ح ػوا  10أميػػاؿ مػػن الشػػماؿ الشػػرقى ا ا ػػوب اللػػرو ،واقصػػى عػػرض ػػا  3أميػػاؿ ،ويتلو ػػا سػػيوؿ
ح يش .وفيما ب ذ ا زر ت تشر ،وايضا إبمتداد ج وب يرب الساحل االثيوو افريقيا ،العديد من ا زر الصل ة والصػرور.
واجملموعة ثل ملامرة رية كربى ج وب البحر اال ر .

)(1

The new encyclopedia Britannica, 15th Ed.,1991. Vol. 5,P. 682.
ث2م در الذكر اف وجهة نظر اري اي تقوؿ اف " اري اي ص تبادر ا الصداـ ا سلح  ،واف اليمن و الذى قاـ ابالعتداش على القػوات االري يػة ا تمركػزة زيػرة ح ػيش الكػربى  ،وانػ ػا ا اهتػاـ اريػ اي ع ػدما
فشل جوم العسكرى .أنظر وزير خارجية أري اي بطرس سلموف إ اجمللة ،العدد ،1996/2/17 .11 .865ص.35.
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اما جزيرة ح يش الكربى ال احتلتها القوات االري ية  16ديسمرب  ،1995فتقع ع د خط عرض  42درجػة و54
دقيقة ررقا ،وخط عرض  13درجة و 44دقيقة مشاال ،وتبلغ مساحتها 66كم مربعػاً .و ػى جزيػرة صػررية طوليػة ا يبػة تتجػ مػن
الشػػماؿ الشػػرقى ا ا ػػوب اللػػرو ،ويبعػػد طرفهػػا الشػػما مسػػافة  28مػػيال ػراي عػػن السػػاحل اليمػ  ،وفيمػػا يبعػػد طرفهػػا ا ػػوو
مسافة  32ميال راي عن الساحل االرب ى ث1م وتبعد  75ميال ث 120كمم مشاؿ مضيق ابب ا دب.
لػػيس ػػاؾ تقػػدير ػػدد لالمهيػػة االسػ اتيجية زيػػرة ح ػػيش الكػػربى ،يػ اف اق ا ػػا مػػن خطػػوط ا الحػػة الػ ػػر رػػرقها
وير ا يقود ا است تاج أبف من يتحكم ا زيرة يستطيع اف يتحكم بدرجة معي ة خطوط ا الحة سواش القادمة من او ا تجهة
ا ابب ا دب .
اما االمهية االقتصادية للجزيرة فقد اخذت التبلور ال سىب بعد اح السػلطات اليمي ػة مػايو  ،1995لشػركة ا انيػة
إبنشػاش م تجػع سػياحى اب زيػرة يػرتبط ب شػيط سػياحة اللػوص حو ػا .وال توجػد مؤرػرات معي ػة حػوؿ اكتشػافات نفطيػة او معػػادف
اب زيرة .
ومن ال احية السياسية واالس اتيجية ،وكمػا يقػوؿ التقريػر االسػ اتيجى العػرو لعػاـ  ،1995فقػد ااثر االحػتالؿ االريػ ى
للجزيرة اليمي ة عددا من القضااي االساسية على ال حو التا ث2م :

أوالً :تطوير العالقات العربية /االفريقية ،والعوامل ال

كن اف تؤدى ا ااثرة ازمات امامها .وقد بدت العالقات العربية االفريقية

مؤ لػػة للػػدخوؿ ا ازمػػة بػػال اى مػػربر حػ ابدرت م ظمػػة الوحػػدة االفريقيػػة بعػػد احػػتالؿ القػوات االري يػػة زيػػرة ح ػػيش -ثلػػة
امي ها العاـ اصدار بياف ايد في بقوة ا وقف االري ى ،ووصف موقف ا امعة العربيػة الػذى رأى اف ا ػزر ػى ارض يػة ،وطالػب
اريػ اي أبتبػاع الطػرؽ التفاوضػػية السػليمة اطػار العالقػػات التار يػة واالخويػة ،أبنػ عػػل مػن االزمػة اليمي ػػة االرت يػة مقدمػة لصػراع
عػػرو افريقػػى .و ػػو التوصػػيف الػػذى ص يكػػن مػػربرا اب ػػرة ،وفي ػ رػػبهة اقحػػاـ م ظمػػة الوحػػدة االفريقيػػة ن ػزاع يللػػب علي ػ الطػػابع
السياسى ب دولت متجاورت  ،كما اف في اوزا لدور ا ظمة االفريقية مثػل ػذ ا ػاالت ،فضػال عػن االفبتػات علػى موقػف
ا امعة العربية الذى بدا – ريم أتييد ا وقف اليم  -مؤيدا للحلوؿ التفاوضية وا رص على العالقات التار ية ب اري اي واليمن.
ونظػرا للمسػػامهة اال ابيػػة لػ دوؿ افريقيػػة مػػن بي هػػا مصػػر واثيوبيػػا ،فلػػم يتطػػور موقػػف م ظمػػة الوحػػدة االفريقيػػة ا اكثػػر مػػن ذلػػك
البياف ا شار الي  .خاصة واف توصيف ال زاع كمقدمة لصراع عرو افريقى ص تكن موفقة اب رة.

اثنيااً :قضػػية األمػػن

البحػػر األ ػػر ،والػ ريػػم يمػػوض ا قصػػود ابألمػػن ،واقتصػػار فقػػط علػػى أتمػ حريػػة ا الحػػة الدوليػػة وعػػدـ

ا سػػاس ػػا ،فقػػد صػػارت ظػػل التطػػورات الدوليػػة ا اريػػة اكثػػر ارتباطػاً ابألبعػػاد احملليػػة وعالقػػات الػػدوؿ ا شػػاطبة للبحػػر اال ػػر،
وليسػػت ابالبعػػاد الدوليةكحالػػة االسػػتقطاب الػػدو ال ػ كانػػت قائمػػة ظػػل ا ػػرب البػػاردة ،أو ابلص ػراع العػػرر االس ػرائيل نظ ػراً
لدخول مرحلة التسوية السياسية التار ية.

اثلثاً :قضية ترسيم ا دود البحرية ب الدوؿ ا شػاطبة للبحػر اال ػر ،السػيما

االجػزاش ا وبيػة م ػ  ،والػ أتخػذ

الضػيق حػ

ابب ا ذب وتكثر فيها ا زر ي ا أ ولة ،ولك ها ذات طبيعة اس اتيجية من حيث التأث على ا وقف ا الح  .وعلى الريم من
مشوؿ اتفاقية القانوف الدو للبحار ا وقعة  ،1982بادئ ػدد ا قػوؽ وااللتزامػات مثػل ػذ ا ػاالت ،اال أف ا سػألة اال ػم
ليست وجود ا بادئ القانونية ،بقدر وجود اتفاؽ ب االطراؼ ا ع ية على اليات معي ة سلمية وتفاوضية يتم من خال ا تطبيػق
ذ ا بادئ.

ث1ممػرواف عبػدع عبػػدالو اب نعمػاف " رئػػيس دائػرة افريقيػا اب ارجيػػة اليم يػة " بع ػواف " الوضػع القػػانوح والسياسػى زيػرة ح ػػيش الكػربى وا ػػزر اليمي ػة االخػرى
الوضع السياسى والقانوح للجزر اليمي ة البحر اال ر  ،مركز دراسات ا ستقبل ،ص عاش  ،مارس  ،1996ص.10 .
) (2مركز الدراسات السياسية واالس اتيجية  ،التقرير االس اتيجى العرو  ،1995القا رة  ،1996ص ص142 -141

البحػػر اال ػر  ..دراسػػة واثئقيػة "  ،نػػدوة
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يضػػاؼ إ ذلػػك اف ػػاؾ مبػػادئ حاكمػػة ع ػػد حػػل نزاعػػات ا ػػدود البحريػػة ،كمبػػدأ هنايػػة ا ػػدود واسػػتقرار ا ،ومبػػدأ السػػلوؾ
الالحق ،والقيمة االستداللية للررائط ،ومبدأ اح اـ السالمة االقليمية ،واح اـ مبدأ سالمة وامن ا الحة الدولية .و ذا السياؽ
فتف حقائق التاريخ واعتبارات السيادة الفعلية والتار ية تلعب دوراً كب اً ديد كيفية اهناش مثل ذ االزمات.

رابعاً :قضية دور اري اي
مسػػألة حداثػػة الدولػػة وفقػػر االمكػػاانت ،وضػػرورات حشػػد ا ػوارد احملػػدودة عا ػػة ااثر حػػرب التحريػػر ،و ػػى كلهػػا ع اصػػر تف ػ ض
ارسة سياسة خارجية تتسم ابلتوازف وا رص على مبادئ حسن ا وار وعدـ التدخل الشػبوف الداخليػة للػدوؿ اجملػاورة .يػ اف
ارسات اري اي تبدو كث من التحليالت العربية مت اقضة مع مثل ذ ا بادئ وا قائق ،وكذلك مع رصيد الػدعم الػذى قدمتػ
دوؿ ا وار ركة التحرير االري ية .فه اؾ ما يشب االندفاع سياسة أتزمي العالقة مع السوداف ،كذلك فتف القيادة االري يػة تعتػرب
اف ال فائدة كب ة من عالقاهتا العربية ،مقابل تدعيم عالقاهتا االقتصادية واالم ية مع اسرائيل .فضال عن اف رؤية قيادهتا للعاص العرو
تتسػػم ابلسػػلبية الشػػديدة ،ا حػػد الػػرفا ا ػػازـ .كمػػا عػػرب عػػن ذلػػك ال ػرئيس االري ػ ى اسياسػػى افػػورق ث1م مػػن فكػػرة ا ػػاد عالقػػة
خاصة ب ا امعة العربية واري اي .كما تطرح اري اي نفسها ابعتبار ا معي ة مباررة وبقوة واجهة ما تسمي اب د االصوؿ م طقة
القرف االفريقى .
ومػػن بػ ػػذ القضػػااي تبػػدو قضػػية االمػػن البحػػر اال ػػر ث1م احػػد اكثػػر ا وانػػب امهيػػة ع ػػد ليػػل االاثر االسػ اتيجية
لل زاع حوؿ جزر ارخبيل ح يش .وما يهم ا ا و عالقػة االمػن بصػورة كليػة ابلتلػ ات الدوليػة واالقليميػة ذات الصػلة .ومػن انفلػة
القػػوؿ ان ػ علػػى صػػعيد االمػػن كمػػا علػػى صػػعيد التفػػاعالت االقتصػػادية والتجاريػػة ث2م ،فػػتف التحػػوالت ال ػ تصػػيب احػػد الع اصػػر
ا اكمة للعالقات الدولية قطاع بذات  .تصيب بدور ا التفاعالت احمللية ذات الصلة م طقة او اخرى.
بلا ال ظر عن وجود او عدـ وجػود دور اسػرائيل مبارػر عمليػة احػتالؿ اريػ اي للجزيػرة او ااثرة ال ػزاع اصػال ،فػتف
أحد ابرز ال تائ ال ولد ا ال زاع و ديدا ػوش اريػ اي للقػوة ا سػلحة وا بػادرة الحػتالؿ ا زيػرة قبػل اسػت فاذ الوسػائل السياسػية ػو
دخوؿ البلدين سباؽ للتسلح يت اقا مع اوضاعهما االقتصادية ،وضرورات ال كيز على عمليات وجهػود الت ميػة الداخليػة .مػن
جانػػب اخػػر يثػ احتمػػاؿ ا واجهػػة العسػػكرية تسػػاؤالت عػػدة حػػوؿ موقػػف اثيوبيػػا خاصػػة ضػػوش اتفاقاهتػػا العسػػكرية واالم يػػة الػ
مع بي ها وب اري اي ،وكذلك ضوش عالقاهتا الطيبة مع اليمن .
ربوف القرف االفريقى ع ا االس اتيجى الواسع الذى يشمل ضف البحر األ ر ،و

ذا الصدد تثار

االثر على سباق التسلح

ففيما يتعلق بسباؽ التسلح ب البلدين ،در الذكر أف البياانت ا تاحة عن القوة العسكرية لكال البلدين ليسػت كاملػة
امػاً ،و ػػة يمػػوض أو علػػى األقػػل ييػػاب لكثػ مػػن البيػػاانت األساسػػية ا اصػػة بقػػدرات أرتػ اي العسػػكرية ،حػ توجػػد بيػػاانت
م اسبة عن القدرات العسػكرية اليم يػة .فوفقػاً للميػزاف العسػكري الصػادر عػن ا عهػد الػدو للدراسػات االسػ اتيجية بل ػدف IISS
لعاـ 3،1996/1995فتف عدد القوات االرت ية يقػدر ب  55الػف ج ػدي ،ويعتقػد أنػ مت فػيا تلػك القػوات إ  35الػف،
ولديها قواعد رية وجوية ي معروفة أصو ا بدقة ،ولديها فرقاطة واحدة وعدد  13سفي ة رية من أنواع تلفة ،من بي ها سفي ة
طوربيد واحدة ،وعدد س سفن راسة الشاط  ،من بي هم اث اف امريكيتاف وزورؽ صواريخ واحد .و اؾ عالقة خاصة مع اثيوبيا
) (1حوار مع الرئيس أفورق أسياس مع "اجمللة" العدد  ،1996/09/1.7 864ص .22
ث2م انظػػر عرضػػا لفكػػرة االمػػن البحػػر اال ػػر ومواقػػف القػػوى الدوليػػة واالقليميػػة مػػن ػػذ ا سػػألة ا يويػػة كػػن الرجػػوع ا لػواش ا ػػد عبػػدا ليم ،امػػن البحػػر اال ػػر ا اضػػى ا اضػػر ا سػػتقبل ،ا ركػػز العػػرو
للدراسات االس اتيجية ،سلسلة قضااي اس اتيجية  ،القا رة  ،مارس  . 1996ص7 .
)1
The Military Balance 1995/1996. IISS. Oxford, Uni. Press. London.1995.P.242
.

جملة العلوم الشياسية والقانوى-العددُ 10أغُشْطص-آب - 2018اجمللد – 02تصدر عو املركز الدميقراطي العربي أملانيا-برلني

861

األبعاد اإلسرتاتيجية للصراع اليمهى االريرتي

د .وليد عبد الباري قاسم
ددة .وال يش ا يزاف إ اية قوات جوية لدى ارت اي وال تتوافر

للمشاركة بعا االصوؿ العسكرية البحرية وا وية ،ولكن ي
بياانت عن تشكيل قوات ا شاة وتسليحهم.
تش قدرات إري اي العسكرية ،إ عدـ قدرهتا ،على ت فيذ عملية ريػة ،لالسػتيالش علػى ا زيػرة ،وقػد ظهػرت مؤرػرات،
علػى تلقػ إريػ اي دعمػاً خارجيػاً ،حيػث رصػدت زايرة سػرية قػاـ ػا الػرئيس اإلريػ ي ،إ إسػرائيل ،نػوفمرب  ،1995اسػػتجابت
فيها إسرائيل إ طلبات إري اي ،ال ارتملت على :
 -1موعة من ا رباش ،وا ستشارين العسكري اإلسرائيلي  ،اؿ القوات البحرية وا وية
 -2إمداد إري اي اب عدات ،واألسلحة ا ديثة ،وتضم ت ما يل :
أ -ستة زوارؽ حاملة للصواريخ ،من طراز ريشيف ،قادرة على ل طائرت عموديت  ،وتستردـ

اؿ اإلنزاؿ البحري.

ب -ست طائرات عمودي من طراز دولف وبالؾ وؾ
ج  -طائرة استطالع ري
د -م ظومة رادار ري و موعة صواريخ سطح  -سطح من طراز جربايل
ت ذ الصفق قبل احتالؿ جزيرة ح يش  ..وال لك ارت اي اسلحة اثلة لتلك االسلح االسرائيلي او ح اطقم مدرب  ..لذا
تش الدالئل ا مشاركة اسرائيل ادارة ا جوـ وتشليل االسلح .
ا قابل ،فتف اليمن كما يذكر ا يزاف العسكرى لك جيشا يصل ا  39500الف ج دى ،مػ هم  37ألفػا مشػاة،
و 1500البحري ػػة ،وال ػػف القػ ػوات ا وي ػػة .اض ػػافة ا  40الف ػػا م ػػن االحتي ػػاط .وتض ػػم القػ ػوات البحري ػػة  10س ػػفن مت وع ػػة
للحراسة ،و 3زوارؽ للصواريخ  ،و 4مركبات لالنزاؿ .وال سبة للقوات ا وية فلػدى الػيمن  69طػائرة قتػاؿ مت وعػة م هػا  22مػي
 ،21و 5مػػي  29و  16طػػائرة سػػوخرى ط ػرازات تلفػػة ،ابالضػػافة ا  8طػػائرات عموديػػة جوميػػة ،و 40طػػائرة مػػن ط ػرازات
تلفة ا رازف ،ومعظهما سوفي الص ع .ولدى اليمن قدرات دفاع جوي مت وعة.
وللو لػػة االو فػػتف بيػػاانت ا يػزاف تبػػدو صػػاحل الػػيمن ،يػ اف وضػػع جوانػػب اخػػرى مثػػل كفػػاشة االداش ومػػدى تطػػوير
االسػػلحة واالسػػتعداد ا سػػبق والترطػػيط ا يػػد والتػػدريب ا اسػػب علػػى ا هػػاـ ا طلوبػػة ،كػػل ذلػػك عػػل مػػن االرتكػػاف ا بيػػاانت
ا يزاف العسكرى أمرا ي كػاؼ ديػد القػوة ال سػبية لطػرؼ مواجهػة طػرؼ او اطػراؼ اخػرى .ومػن خػالؿ العمليػة العسػكرية
ال انتهت إبحتالؿ جزيرة ح يش الكربى برزت موعة من الثلرات ال وقع فيها العسكريوف اليم يوف ،و كن ديد بعضها على
ال حو التا :
 -1عدـ التحسب الكا القداـ اري اي على عملية عسكرية رية الحتالؿ ا زيرة ،وبدا ذلك اف تدعيم ا اميػة اليمي ػة
ال كانت موجودة ا زيرة الف ة على رهر نوفمرب ،1995وال تلقػت االنػذار االوؿث1م مػن القػوات االرت يػة
 ،1995/11/15ص يكن على ا ستوى ا طلوب ،إذا ص يزد عدد ا عن سمائ فرد مسلح تسليحا خفيفا .ويثػ
ذلك قضية "ع صر ا فأجػاة" .ويبػدو مػن مواقػف ا سػبول اليم يػ اهنػم ص يتوقعػوا ابػدا ػوش اريػ اي ا اسػترداـ القػوة
العسكرية ،و و امر سلىب على اى حاؿ ،ونع عدـ التحسب لكافة االحتماالت ،ا ذلك اسوأ ا .

) (1يذكر ا اف ا صادر االري ية ت فى تقدمي انذار للحامية اليمي ة

جزيرة ح يش

م تصف نوفمرب .1995
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اسػػترداـ الق ػوات ا ويػػة اليمي ػػة لصػػد ا جمػػات االري يػػة ،وذلػػك دوف اف يكػػوف مصػػاحبا بعمليػػات ان ػزاؿ ػػرى علػػى
ا زيرة نفسها عادلة التواجد االري ى الكب على ا زيرة الذى مت زرع بكثافة م تصف ليلة  16ديسمرب .1995
 -2نق الكوادر العسكرية البحرية ا ؤ لة للتعامل مع تلػك ا ػاالت ،خاصػة العسػكري ا تمػ سػابقا ا جػيش الػيمن
الد قراطى ،والذين خرجوا من البالد اعقاب حرب صيف .1994
 -3ادى وقػػوع اكثػػر  260اس ػ ا يػػا ايػػدى الق ػوات االري يػػة ا يػػل يػػد القػوات اليم يػػة االسػػترداـ ا كثػػف ل ػ اف
ا دفعية او القصف ا وى حرصا على ارواح ا ود اليم ي االسرى.
لقد اوضحت االخطاش ال وقعت فيها القوات اليم ية ا جانب عدد من الثلرات ا يكلية االخرى ضرورة اعػادة ال ظػر
عدد من االمور ،لعل ابرز ا :تدعيم القوات البحريػة اليم يػة اب عػدات ا ديثػة ،وامهيػة اسػتعادة الكػوادر البحريػة اليم يػة "ا وبيػة
سابقا" من بالد ا هجر ا رتلفة ،وامهيػة أتمػ ا ػزر اليم يػة االخػرى أتمي ػا م اسػبا ،واعػادة ال ظػر سياسػات التجا ػل ازاش ا ػزر
اليم يػػة الػ ليسػػت ػػال لل ػزاع مػػع اى مػػن الػػدوؿ االخػػرى ،وال ظػػر بعػ االعتبػػار ا رفػػع معػػدالت كفػػاشة االداش للج ػػدى اليمػ
بصفة عامة .و در الذكر اف تقارير صحفية ذكرت حصوؿ اليمن على عدد ثي اوح ب  4و6م من الزوارؽ ا ربية السريعة اجملهزة
للقتػػاؿ البحػػرى والػػربى مػػن احػػدى الػػدوؿ االوربيػػة لتػػدعيم قواهتػػا البحريػػة ،كمػػا عمػػدت ا تكيػػف الوجػػود العسػػكرى علػػى كػػل مػػن
جزيرة زقر ال تقع مشاؿ جزيرة ح يش الكربى ،وعلى الساحل اللرو ا وازى للساحل الشرقى للجزيرة ،ونصبت عددا من بطارايت
الص ػواريخ وا ػػدفاع ال ػ تصػػل مػػدا ا ا جزيػػرة ح ػػيش .كمػػا ركػػت اطػػار تػػوف م ػػاخ مالئػػم لعػػودة الك ػوادر اليم يػػة العسػػكرية
ا هاجرة ،واف كانت اؾ صعوابت ذا الشأف.
ا قابل فتف اري اي بدور ا ،و نطاؽ ما يسمي مسبولو ا التحسب لكل االحتماالت ا ذلك االحتماالت السيبة
ث1م  ،حصػػلت علػػى عػػدد ي ػ ػػدد مػػن بطػػارايت ص ػواريخ ط ػراز "سػػاـ" الروسػػية الص ػ ع مػػن اثيوبيػػا ،وقامػػت ب شػػر ا علػػى امتػػداد
سواحلها ا طلة على االرخبيل ل ال زاع ،كما حصلت ايضػا علػى بعػا الطػائرات العموديػة القتاليػة ا اصػة ابلعمليػات العسػكرية
ا اطفة ا ػاطق البحريػة ،ويعتقػد اف عػدد ا حػدود العشػرين طػائرة ،واف مصػدر ا دولػة اوربيػة ،ذات ارتباطػات قويػة ابريػ اي،
واف االخ ة قامت بتجهيز ا جموعة من صواريخ جو /ر /وجو-ارض ث2م .
وا هم ا ليس نوعيت االسلحة ال حصلت عليها ذ الدولة او تلك ،وامنا اف البلدين دخال ابلفعػل سػباؽ
للتسلح دؼ تعزيز القدرات ا اصة ،ور ا االعداد ظل ظروؼ خاصة او يتم تشكليها .ساعدة اطراؼ اخرى .وض عملية
عسكرية ،فضال عن ردع ا انب االخر من التفك توسػيع رقعػة ال ػزاع أو اولػة فػرض امػر واقػع جديػد .وال رػك اف القػدارات
اال قتصػػادية للبلػػدين معػػا ال تسػػمحاف بتمويػػل صػػفقات اسػػلحة كبػ ة ،و حالػػة اعطػػاش االولويػػة للحصػػوؿ علػػى هيػزات واسػػلحة
حديثة فتف االمر سيكوف خصما من ا وارد ا الية واالقتصادية احملدودة ا توافرة ابلفعل ،وابلتا سيكوف ذلك على حسػاب جهػود
الت مية واالستقرار الداخلى كال البلدين معاً .
ومن جانب اخر فتف مساعى الطرف للحصوؿ على مزيد من االسلحة سوؼ تفتح الباب النواع تلفة من التدخالت
ا ارجية ربوف ا طقة ،إف ص يكن ربوف البلدين بدرجات تلفة .كما اف االمر سيقوى نزعة العسكرة ادارة ال زاع ،ا قد
يؤدى ا ااثر س لبية على تقبل الطرف ل تيجة التحكيم الدو  ،السيما اذا ما خالف توقعات احدمها وتطلعات .

) (1على حد قوؿ الرئيس اسياسى افورقى حوار مطوؿ مع " اجمللة"  ،العدد  ،1996/9/7-1 ،864ص22
) (2تقرير اخبارى است ادا ا مصادر ديبلوماسية العاصمة االري ية ا را" ،اجمللة" ،العدد  ،864مصدر سابق ،ص18
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االسانيد القانونية والتارخيية لطبيعة االشكالية بني البلدين
تعػػود االدعػػاشات اليم يػػة التار يػػة 1إ فػ ة االمرباطوريػػة العثمانيػػة ،وال ػ كانػػت ػػد سػػيادهتا علػػى يػػع ا ػػزر الواقعػػة
ج وب البحر اال ر ،و ح كاف ا زش اللرر االفريق من البحر اال ر ت واليػة خػديوي مصػر ،فػتف ا ػزر احملاذيػة للسػاحل
اليم ا ذلك جزر ارخبيل ح يش كانػت ػت الواليػة اليم يػة ثصػ عاشم .وبعػد انتهػاش ا ػرب العا يػة االو اقػرت اتفاقيػة لػوزاف
لعاـ  ،1923التواجد االستعماري اليطاليا مستعمرة اري اي وعدد من ا زر اجملػاورة لسػاحلها ،اال اف االتفاقيػة الػ اقػرت ت ػازؿ
تركيا عن كافة تلكاهتا فيما وراش االانضوؿ ابقت امر بعا ا زر االخرى ،ال ص تلحق ستعمرة اري اي ،ي دد السيادة ،علػى
اف يتم ديد ا مستقبالً ب "االطػراؼ ا ع يػة" حسػب نػ ا ػادة  60مػن اتفاقيػة لػوزاف .وقػد ضػمت ػذ ا ػزر حسػب الواثئػق
الربيطانية جزر جبل الط والزب وجبل زقر وجزر ح يش.
إ جانب االدعاشات التار يػة ،تشػ الػيمن إ اسػانيد عمليػة تتعلػق بقيامهػا إبدارة الف ػارات موعػة جػزر االرخبيػل
الػ انتهػػى م هػػا عػػاـ  ،1940أي وجػػود ايطػػا اداري تعلػػق إبدارة الف ػػارات و ػػددت مال ػ وفقػاً التفاقيػػة  ،1938ا وقعػػة مػػع
بريطاني ػػا ،وم ػػذ ذل ػػك الت ػػاريخ  ،1940مت الترل ػ ع ػػن الف ػػارات االيطالي ػػة ال ػ كان ػػت موج ػػودة جب ػػل ال ػزب وح ػػيش الك ػػربى
والصلرى ،وصارت بريطانيا وعرب وزارة نقلها ،ػ ا هػة الػ تشػرؼ وعلػى نفقتهػا ا اصػة علػى الف ػار ا وجػود جزيػرة ابػو علػ
وجبل الط  .وبعد انسحاب كافة الدوؿ من اتفاقية  ،1962ا اصة بتسي الف ارات ال وقعػت عليهػا عػدد مػن الػدوؿ االوروبيػة
من بي ها ايطاليا وبريطانيا ،واعالف انقضائها  ،1989/6/20مت االع اؼ ذات اليوـ و ضور ثل ػ  ،بقػدرة الػيمن علػى
ادارة الف ارات.
وصػػممت
وبع ػد قيػػق الوحػػدة اليم يػػة عػػاـ  ،1990عملػػت الػػيمن علػػى إنشػػاش  14ف ػػاراً ا ػُػزر وإدارهتػػا وصػػيانتهاُ ،
لتعمل ابلطاقة الشمسية ،ابالتفاؽ مع رركة سيم س األ انيػة ،خدمػة للمالحػة العا يػة ا مػرات الدوليػة للبحػر األ ػر ،الػ تقػع
يعها ا يا اإلقليمية لليمن.
السيادة على جزر ا البحر األ ر ،مارست اليمن حقوقها السياسية على تلك ا ػزر ،ػا
وتعزيزاً قوقها التار ية،
ّ
يت اسب وطبيعتها ي ا أ ولة.
فسػػمحت الػػيمن ػ الشػػطر الشػػما سػػابقاً ػ لفصػػائل الثػػورة اإلري يػػة ابسػػترداـ ا ػػزر اليم يػػة البحػػر األ ػػر ،ػػا فيهػػا
موعة جزر ح يش الكػربى ،خػالؿ نضػا ات لتحقيػق اسػتقالؿ إريػ اي .وص تكػن تلػك الع اصػر تتعػرض للمطػاردة ،ع ػد دخو ػا إ
ا يا اإلقليمية لتلك ا زر ،سواش خالؿ العهد اإلمرباطوري إثيوبيا ،أو أث اش حكم م جستو يال مارايـ ،إدراكاً من إثيوبيا أف
ذ ا زر ليست اتبعة ا.
كما حت اليمن ػ "الشػطر الشػما سػابقاً" ػ صػر ،ابلوجػود ا ػزر اليم يػة البحػر األ ػر ،ػا فيهػا موعػة جػزر
ح يش الكربى ،خالؿ ض ات مصر رب أكتوبر  ،1973وجب اتفاؽ سػري وقعتػ الػيمن ومصػر  12مػايو  ،1973وص
تع ض إثيوبيأ أو أي دولة أخرى ،على ذلك القرار اليم .

1

مرواف عبدالو اب نعماف"رئيس دائرة افريقيا اب ارجية اليم ية .مصدر سابق ص.10 .6 .
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و م ذ استقالؿ إري اي  25مايو  ،1993ص تثر مشكلة جزيرة ح يش ،وص تتقػدـ ا كومػة اإلري يػة قػط أبي مطالػب
أو ادعاش .وواصلت ا كومة اليم ية التصرؼ ،كما اعتادت دائماً ،ابعتبار تلك ا زيرة اتبعة ا .واستمرت ابسطة سػيادهتا عليهػا،
من خالؿ وجود حامية عسكرية صل ة فيها .وكذلك ،من خالؿ استرداـ الصيادين اليم ي ا.
كمػا ظلػت األطػراؼ ا ارجيػة أيضػاً ،تتصػرؼ علػػى أسػاس تبعيػة تلػػك ا زيػرة للسػػيادة اليم يػة ،حػ إف األجانػب الػػذين
يزوروف جزيرة ح يش الكربى أليراض سياحية ،كانوا أيخذوف اإلذف من ا كومة اليم ية.
يػػوـ  15ديسػػمرب  ،1995مػػن دوف مقػػدمات سياسػػية أو عسػػكرية ،احتلػػت ق ػوات
احػػتالؿ إري ػ اي جزيػػرة ح ػػيش
عسػػكرية إري يػػة جزيػػرة ح ػػيش الكػػربى .وأسػػفر ػػذا العمػػل عػػن سػػقوط ثالثػػة قتلػػى مػػن أفػراد ا اميػػة العسػػكرية اليم يػػة ،الػ كانػػت
مرابطػة ا زيػرة .وقػد صػدر تصػريح صػدر ػ مسػؤوؿ يسػػت كر العػدواف اإلريػ ي ،ويػرى فيػ انتهاكػاً لسػيادة ا مهوريػة اليم يػػة،
على أراضيها وميا ها اإلقليمية ،كما يهدد العدواف ،الوقت نفسػ  ،ا الحػة الدوليػة م طقػة البحػر األ ػر .ويشػ ا صػدر إ
أن ػ سػػبق للسػػلطات اإلري ي ػة توجي ػ إنػػذار  11نػػوفمرب  ،1995إ ا ػواط اليم ي ػ  ،وا اميػػة العسػػكرية ا رابطػػة جزيػػرة
ح ػػيش ،لادرهتػػا ،وإيقػػاؼ العمػػل إبحػػدى الشػػركات ،و ػػذا مػػا جعػػل ا كومػػة اليم يػػة ػػري اتصػػاالت علػػى أعلػػى مسػػتوى مػػع
ا كومػػة اإلري يػػة ،ػػدؼ احت ػواش ا وقػػف .وذلػػك أتكيػػداً ػػرص الػػيمن علػػى عالقاهتػػا مػػع إري ػ اي ،وريبتهػػا الصػػادقة حػػل أي
خالفات حوؿ ا دود البحرية مع إري اي ،عرب ا وار والتفاوض السلم  ،وطبقاً للقوان وا واثيق الدولية.
وعلػػى إثػػر ذلػػك ُعقػػدت عػػدة اجتماعػػات ص ػ عاش وأ ػػرة ،كػػاف اخر ػػا إري ػ اي بر سػػة انئػػب رئػػيس الػػوزراش ،وزيػػر
ا ارجية اليم  ،ووزير ا ارجية اإلري ي .وأكدت اليمن دداً استعداد ا للحوار ،والتوقيع علػى مػذكرة تفػا م مػع إريػ اي ،تتضػمن
أسػػس التفػػاوض حػػوؿ ا ػػدود البحريػػة ،علػػى أسػػاس التفػػاوض الث ػػائ  .و حالػػة عػػدـ التوصػػل إ حػػل ،فتن ػ كػػن اللجػػوش إ
التحكيم ،أو كمة العدؿ الدولية.
والرك أف احتالؿ إري اي زيرة ح يش ،واختيار توقيت دد للعدواف ،وضع حكومة اليمن موقف حرج ،إذ وجدت
نفسػػها ػت ضػػلوط عديػػدة ،م هػػا مػػا عانتػ مػػن ضػػلوط الشػػارع اليمػ العػػاـ ،الػػذي استشػػاط يضػػباً ،وكػػاد يتميػػز ييظػاً مػػن جػراش
العدواف اإلري ي على ا زيرة اليم ية ،إذ ص يكن يدور لد أي مواطن  ،أف أييت األعتداش على اليمن من إري اي.
واألمػػر اآلخ ػػر ،أف الػػيمن ص تلج ػػأ إ اسػػترداـ الق ػػوة فػػوراً الس ػػتعادة ا زيػػرة ،كم ػػا أُخػػذت ابلق ػػوة ،وذلػػك ػػت طائ ػػل
ا سؤولية ،ال تفرضها ا صاحل اإلقليمية ،وتلبية ل داشات األرقاش واألصدقاش لضبط ال فس ،والسع إلهناش العدواف اب وار والطرؽ
السلمية.
وتشري الشواهد ،إىل أن التحرك اإلريرتي ،هدف إىل اآليت:
أ-

ب-
ج-
د-

ه-

م ػػع اعػػة ثجبهػػة ػػاس اإلري يػػة اإلسػػالميةم ،مػػن اسػػترداـ ػػذ ا ػػزر ،ضػػد إري ػ اي ،خاصػػة أف ا بهػػة الشػػعبية
لتحرير إري اي  ،سبق أف استردمت تلك ا زر ،ضد إثيوبيا ،أث اش احتالؿ إثيوبيا لألراض اإلري ية.
ا صػوؿ علػػى ا زيػػد مػػن الػػدعم ،وا سػػاعدات ،مػػن إسػرائيل والػػوالايت ا تحػػدة األمريكيػػة ،إبظهػػار أف إريػ اي ،قػػادرة
على القياـ بدور مهم م طقة البحر األ ر.
إحبػاط فكػػرة أف البحػر األ ػػر ،ػ ة عربيػة ،و ػ الفكػػرة الػ اندت ػػا دوؿ عربيػػة،
استقالؿ إري اي ،وعدـ اإلعالف عن ويتها العربية.
تب ت إري اي إس اتيجية حرماف الطرؼ اآلخر ،من امتالؾ السيطرة

عػاـ  ،1976خاصػػة بعػػد

ا طقة.

إظهار مكانة إري اي اإلقليمية ،بصفتها دولة مستقلة ،حديثة
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جتربة التحكيم للصراع بني البلدين:

ب الت وي كمة القيادة السياسية اليم ية ،تفادي االنزالؽ ،وراش ا رب على ر مائ دو  ،مك ها مبكرا من ب الوقوع
فػخ التػػدويل ػػذا ا مػر ،ومػػن جانػػب اخػر ،حفظػػا ػػاش الوجػ نظػ ا سػػارة العسػػكرية ،واالسػتعانة ابحملػػاكم الدوليػػة الدارة االزمػػة
بطريقة اكثر قانونية و ضرية وذلك رأس ا كمة حقن الدماش وتوف ا وارد من ا ػدر العبثػ  .ولعػب دوراً كبػ اً ،مػس ا ػانب
لالخنراط العملية التحكيمية ،والذي مك هما من اكتساب فن مهارات التحاور ،وا لوس على الطاوالت ،والقبوؿ ابراش الطرؼ
االخر ،وادراؾ ا صاحل ا ش كة دمة بلديهما ،وفهم متل ات العاص واالستجابة ساسية ايضا لتلبية ا صػاحل العا يػة ،ػذا ان يػك
عن تفاصيل ب اش ا قدرات ا ؤسسية لتقدمي الربا واالدلة القانونية والتار ية وا لرافية لتربير االستحقاؽ التار للجزر الوالية
اليم يػػة حيػػث مت االسػػتعانة ابالررػػيف العسػػكري ال كػ وا صػػري والربيطػػاين مطلػػع القػػرف العشػرين الدراة ا اميػػات العسػػكرية ػػذ
ا زر من الرب اليم  .1و كن اب از اف نلر ا هم مع ربة التحكيم ذ ابلتا :

أ -اف الدولت  -اليمن وأري اي  -التزمتا ،م ذ العاـ  ،1996التحكيم الدو وسيلة من وسػائل حػل ال ػزاع سػلمياً بي همػا.
وتعهدات سػلفاً قبػوؿ قػرار التحكػيم بصػرؼ ال ظػر عػن ا ا ػ  .و ػذا االلتػزاـ التعاقػدي األساسػ سػ ّهل عمليػة التحكػيم وجعلهػا قابلػة
للتحقيػػق .فػػاألثر اال ػػار االوؿ للتحكػػيم ػػو مرونت ػ العمليػػة .إذ ان ػ ال يلفػػل الواقػػع التػػار وا ل ػرا مػػن جهػػة وال يتعػػارض مػػع
األصػػوؿ ا بدئيػػة للقػػانوف الػػدو مػػن جهػػة اثنيػػة ،وتكػػوف أحكامػ أقػػرب ا الت فيػػذ ب ػػاش أللتػزاـ مسػػبق مػػن طػػر التحكػػيم مػػن جهػػة
اثلثة.

ب -اف التحكيم ال أييت بشكل ادانػة أو عقوبػة أو تػداب جزائيػة أو اجػراشات قسػرية قػد تسػبب ت ابػذاً بػ الػدوؿ أو اصػماً
ب الشعوب .فتحالة اي موضوع على التحكيم تش ط تفامهاً ث ائياً مسبقاً على أطر وحدود ويايت  .ولذلك فتف العالقات ،بعد
التحكيم ،ب اف تكوف متفهمة ومتعاونة ا ال صل عادة التقاض الدو .
والواقػػع اف التحكػػيم الػػدو ص ػػرج عػػن ا عا ػػدة الث ائيػػة الػ وقعهػػا الطرفػػاف اليمػ واألري ػ ي العػػاـ  ،1996وذلػػك
اسػتجابة للوسػػاطة الفرنسػية .ومػػع اف اريػ اي ،بعػػد ػذ ا عا ػػدة ،أقػدمت علػػى احػتالؿ ا ػػيش الصػلرى ،اال اف ذلػػك ص ػػل دوف
اعتماد التحكيم الدو واالصرار على ا ل السلم خصوصاً من جانب اليمن.
وقرار التحكيم ،حد ذات  ،قضى ابعتبار بعا ا زر االخرى البحر اال ر ت السيادة األري ية ،وذلك مقابل
االقرار الدو ابلسيادة اليم ية على جزر ا يش وا زر الواقعة مشاؿ ررؽ ذ ا زر .وقضى قرار التحكيم ايضاً أبف يسػتمر نظػاـ
حر للصيادين األري ي  .وانتظر القرار ،ب اش لذلك ،اف ل أريػ اي ا زيػرة وتسػلمها ا السػلطات اليم يػة
عملية الصيد بشكل ّ
يضػوف ثالثػة ارػػهر .امػا مسػألة ترسػػيم ا ػدود البحريػة بػ البلػدين فم وكػة ا ا رحلػػة الثانيػة مػن التحكػػيم وبعػد اسػت فاد الوسػػائل
القانونية والعملية للمرحلة االو ذ .
أمػا الع اصػر الػ سػهلت عمليػة التحكػيم الػدو فهػ متعػػددة ومتشػعبة .م هػا مػا يرّكػز علػى العالقػة التار يػة الػ كانػػت
أرػد االزمػات وطػأة علػى
تساعد أري اي  -الثورة ضد أثيوبيا ،وم ها حسن التصرؼ الػذي مػورس مػن قبػل ا هػات اليم يػة حػ
اري اي .وقد أكد انذاؾ رئيس الوزراش اليم اف اليمن لن يكوف قاعدة لزعزعة استقرار أري اي .وم ها ريبة أري اي كسر طوؽ العزلة
ع ها بعد قتا ا مع أثيوبيا واعادة عالقة جيدة أو على األقل مر ة ..مع اليمن ارضاش ا وللعرب اف واحد.

)(1

يوسف ندا مفوض العالقات الدولية السابق لألخواف ا سلم  ،ا كتب الدو ،مقابلة

برانم را د على العصر ق اة ا زيرة ،نوفمرب.2012 /
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ي ػ اف ػػذا الق ػرار التحكيم ػ ال ػػذي التػػزـ ا عا ػػدة الث ائيػػة ا عقػػودة الع ػػاـ  ،1996ص يشػػر ا ترس ػػيم ا ػػدود ب ػ
التدرجية
الدولت  .وامنا اقتضت ذ ا همة الثانية مرحلة جديدة من التحكيم مب ية على القرار االوؿ ذا الصدد .ومع اف ذ ّ
التحكيم ا اصل كاف كن االستل اش ع ها والطلب ا ا يبة التحكيمية اصػدار القػرار الكامػل حػوؿ ا وضػوع ...فػتف ا عا ػدة
الث ائية ا وقعة العاـ  ،1996ص تشر ا ذلك.

وهنا ميكن ان تثار تساؤالت عديدة:

 ػل كػػاف وراش اإلصػرار األريػ ي أصػالً توزيػػع ػػذا التحكػػيم علػػى مػػرحلت أي ػػدؼ ألريػ اي ال يػزاؿ خافيػاً لػ ف وإف
كاف تمل إمكانية صدور قرار كيمػ جديػد يقضػ بتػدويل اسػترداـ ابب ا ػدب علػى يػرار ا مػرات ا ائيػة الدوليػة
االخرى؟
 ػػل كػػاف األري يػػوف يريبػػوف ،م ػػذ البػػدش ،تسػػمية ا ػػزر ال ػ تصػ فها يبػػة التحكػػيم الػػدو أري يػػة بشػػكل هنػػائ ح ػ
تعرجات ا دود البحرية ا طلوبػة مػن حػدود السػوداف
تستطيع بعد ذلك رسم ا دود البحرية ا يتالشـ مع مصلحتها
ّ
ح ابب ا دب؟
 ل ة عالقة السرائيل بكل ػذ ال تيبػات ،علمػاً اف اسػرائيل كانػت تسػتأجر بعػا ا ػزر العائػدة ألثيوبيػا قبػل انفصػاؿ
أري اي ع ها ،وال نعلم ابلضبط ما ػ ػذ ا ػزر الواقعػة ػت "اال ػار" االسػرائيل اليػوـ و ػل ػة وجػود اسػرائيل ػري
مدين وعسكري فيها؟ و ل لسي اريو رسم ا دود ا رحلػة الثانيػة أي ارتبػاط اب صػلحة االسػرائيلية مػن إيػالت ا ابب
ا دب؟
 ل ي درج اإلصرار بل القبوؿ االري ي بدأ التحكيم بعد احتالؿ جزيرة ا يش الكربى
يث يصار ا التضحية ببيدؽ أو اث من اجل الػ"كش ملك"؟

ابب "لعبة الداما" والشطرن

تساؤالت عديدة ال بد من وعيها وإن كانت العالقات اجليدة القائمة حالياً بني اليمن وأريرتاي ال تسمح إباثرهتا بزخم معلن.

والواقع اف أرخبيل ا يش ،و و الذي يػتحكم ػدخل ابب ا ػدب ،كػاف علػى الػدواـ اتبعػاً للسػلطة اليم يػة ألنػ االقػرب
جلرافيػاً واالصػدؽ اتر يػاً انتقػل مػن السػيادة العثمانيػة ا الربيطانيػػة ا اليم يػة ا وبيػة وا ػدرج ادارايً ػت السػيادة اليم يػة .و ػػذا
الواقع الثابت اع فت ب ا كومة االثيوبية ال ص تطالب يومػاً ابألرخبيػل قبػل انفصػاؿ أريػ اي ع هػا .وكػذلك فػتف السػلطات اليم يػة
حػػت لث ػوار اري ػ اي ابسػػتردام ع ػػدما كػػانوا ي اضػػلوف مػػن اجػػل االسػػتقالؿ .ولػػدى الػػيمن مػػا يثبػػت اف يػػع مشػػاريع الصػػيد او
االستثمار السياح زيرة ا يش أو ميا ها كانت خاضعة ل خي السلطات اليم ية.
وقد بذلت الديبلوماسية اليم ية جهوداً كب ة من اجل إثبات وتثبيت حقهم األرخبيػل .واذا كانػت الػدوؿ العربيػة اليػوـ
وجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة ايضػاً توجػ الشػػكر والتهػػاين ػػذا االنتصػػار الديبلوماسػ اليمػ  ،فػػتف ا طلػػوب وبشػكل سػريع ومكثػػف ،اف
ت جم ذ التهاين العربية ا مشاريع استثمارية م تجة من اجل ملش الفراغ ذ ا زيرة ال كن اف تتحوؿ ا م تجع سياح
انجح .ا هم اف يسارع العرب ا االستفادة ا قوقية من السيادة اليم ية على ا زيرة واالستفادة الثانية من ا ماية الفرنسية ا مػن
اجػػل تثبيػػت ارػػلاؿ اسػػتثماري ػػا ابالتفػػاؽ مػػع ا كومػػة اليم يػػة وذلػػك صػػلحة ا سػػتثمرين و صػػلحة الػػيمن ايض ػاً .وا عػػروؼ،
القانوف الدو العاـ ،اف ا هم السيادة على ا زر و االرلاؿ السلم ا علن الدائم ا وليس رد االعالف عن ملكيتها أو ح
االع اؼ اآلين ا.
وكمػا قامػت اريػ اي ابحػتالؿ ا زيػرة ابلقػوة العػاـ  ،1995مػع اقت اعهػا التػاـ ابلسػيادة التار يػة اليم يػة عليهػا فػتف ػذا
التحكيم لن عها ا ستقبل  -كما لن ع اسرائيل مػثالً  -مػن احتال ػا و ارسػة سػيادهتا عليهػا بفعػل االمػر الواقػع وإف خػالف
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ذلػػك القػػا نوف الػػدو وقراراتػ التحكيميػػة .وي ػػدرج ا وضػػوع برمتػ  ،علػػى كػػل حػػاؿ ،سػػياؽ السػػالمة البحريػػة ػػذ ا طقػػة الػ
رهدت عدداً من السي اريوات مع اهنا ،كلها ،ص تقتصر علػى أمػن البحػر اال ػر وحػد وامنػا أدرجػت سػياؽ السػالمة البحريػة
ا طقة كلها.
 فاالسػ اتيجية ال ربيطانيػػة القد ػػة الػ اسػػتمرت للايػػة االربعي ػػات بػػل ا مسػػي ات مػػن ػػذا القػػرف كانػػت ت ظػػر ا ػػذالسالمة البحرية من ق اة السويس ح مضيق رمز مروراً بباب ا دب.
 واالس اتيجية االم كية ال ورثتها كانت ا ال ظرة ذاهتا والسيما بعد وجود أ م مصػا البػ وؿ علػى ا ػوض الشػرقىللبحر اال ر ووجود قواعد عسكرية رية أم كية احمليط ا دي ا يضمن سالمة رية تدة من رمز ا ابب ا دب.
 و ظل ال ظاـ الث ائ القطب كاف القرف االفريق بكامل مػع جػزر وم فذيػ الشػما السػويس وا ػور ابب ا ػدبموضوع ػاذب حػاد بػ الػدولت العظيمتػ  ،ا اف اهنػار اال ػاد السػوفيايت وابت ّػم الػوالايت ا تحػدة ضػماف دائػرة أمػن البحػر
اال ػػر وفػػق ترتيبػػات أم يػػة ي ػ مبارػػرة .و ػا يػػربز التحػػالف ال ك ػ  -االس ػرائيل القػػائم والفاعػػل ػػت االر ػراؼ االم ك ػ  .ومػػن
ا ػػداؼ ػػذا التحػػالف االس ػ اتيج ضػػماف أمػػن البح ػرين ،ا توسػػط واال ػػر ،علػػى اف تسػػتكمل الق ػوات االم كيػػة ضػػماف ا لػػي
واحمليط مباررة.
و ذ االس اتيجية االخ ة يربز ا وقع ا ط ألرخبيل ح يش الذي يتحكم عملياً بباب ا دب.
و األوؿ من نوفمرب  ،1998تسلمت ا كومة اليم ية ر ياً ،جزيرة ح يش الكربى ،بعد أف احتلتها إري اي قبل حوا ثالث
س وات ،إثر ارتباكات دودة ب قوات البلدين .ورفع اليمن علم على ا زيرة ،الساعة الثانية وال صف من بعد ظهر 31
أكتوبر  ،1998حفل عسكري وسياس  ،رارؾ في كبار ضباط ا يش اليم  ،فضالً عن مشاركة إري ية ثلت حضور
قائد القوات البحرية اإلري ية.
وكاف انسحاب إري اي من ح يش الكربى ،قد صدر وجب قرار كمة التحكيم 9 ،من أكتوبر  ،1998ون ّفذ بعد  23يوماً
1
من صدور  ،علماً أبن أعطى إلري اي مهلة  90يوماً لالنسحاب
وقػػد ك ػػاف رد الفعػػل اإلري ػ ي إ ابي ػاً ،ف ػػأعرب يل ػ ول ػػد تي سػػائ  ،وزي ػػر خارجيػػة إري ػ اي ،عػػن تق ػػدير حكومت ػ العمي ػػق
للحكومة اليم ية بسػبب التزامهػا بقػرار كمػة التحكػيم الدوليػة حػوؿ ترسػيم ا ػدود البحريػة بػ البلػدين ،الصػادر  17ديسػمرب
 ،1999وقاؿ لقاش مع البعثات الدبلوماسية األج بية أ رة" :إف ا كومة اإلري ية ملتزمة بقبوؿ وت فيذ قرار كمة التحكيم
فػػوراً" .وقػػاؿ إف ػػوش الػػيمن وإري ػ اي إ التحكػػيم الػػدو  ،والتزامهمػػا بػ  ،أظهػػر اح امهمػػا بػػادئ وقواعػػد القػػانوف الػػدو  ،وحسػػن
السلوؾ التعامالت الدوؿ
اخلاةمة

يعد التفاوض من أ م ا بادئ والركائز االساسية

العالقات الدولية ،وكذلك

ديد منط العالقات ب الدوؿ ،فكلما كاف

ا تفاوضوف اكثر تعلماً وثقافة وبالية ومتمكن من اتريخ وحضارات الشعوب حي ها سيتحلوف بكفاشة عالية للتفاوض وأبسلوب
دبلوماس راق

ال قاش والتحاور هارة كب ة

أما الذين يلجأوف ا الصراع وإسترداـ القوة ح

اإلق اع ولكانت لديهم ا قدرة و األحقية

السيطرة ل ال زاع لصاحل دو م

أعظم حاالهتم ك ابليوف بووانبرت و تلر والياابف كاف مص م ا الؾ

ورعو م عانت لس وات طويلة.
 1ا كتبة الدبلوماسية اليم ية :جزر ح يش وال زاع اليم االري ي .االن نت ،ابرا يم الربي ص1.
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ذا يعترب التحكيم االلية السليمة االكثر فعالية ومالئمة سم ال زاع ب البلدين وا تمثل اب كم

االع اؼ بسيادة اليمن على

كامل أرخبيل ح يش زر ا الثالث ،فكاف ذلك إنتصاراً عظيماً للجمهورية اليم ية على الصعيد السياسى والدبلوماسى حيث
ج ب البلد من كوارث إقتصادية واجتماعية إنسانية بشكل عاـ  ،فا رب ليست حالً لكل ال زاعات ب الدوؿ بل خسارة اكثر
ا اذ القرار الصائب ل مثل تلك االزماف يضاعف نقاط القوة لديها ع د التحكيم

ا ى ب جاح .بي ما ال وى والتمع

ويعزز مقدراهتا الدفاعية عن حقها الشرعى وابلتا تكوين قد استحقت احها .
فرالصة القوؿ :أف العقل البشرى يعترب أقوى سالح على وج األرض وعلي ا أف نستفيذ م قدر ا ستطاع .
ملحق

اهم مبادئ نص اتفاق التحكيم

املوقع

ابريس  12مايو 1996

ـ 1.يترلى الطرفاف عن اللجوش ا القوة ضد بعضهما البعا ،ويقرراف الوصوؿ ا تسوية سليمة ل زاعهما ،حوؿ ا سائل
ال

السيادة االقليمية ورسم ا دود البحرية .

ـ 2.تتألف كمة التحكيم من سة حكاـ ،تار كل من الطرف حكم  ،و تار ا امس ا كػاـ االربعػة الػذين اختػار م
الطرفاف ،وإف لن يتوصل ا كاـ االربعة ا اتفاؽ فيستم اختيار ا كم ا امس من قبل رئيس كمة العدؿ الدولية.
ـ 3.تفصل احملكمة

مسائل السيادة االقليمية ورسم ا دود البحرية ب الطرف  ،طبقا لالحكاـ الواردة
ابريػس

ـ 4.تمػع ثلػو الطػرف

ا ادة االو .

اقػرب فرصػة ك ػة ،وذلػػك مػن اجػل صػياية االتفػاؽ ا شػ حملكمػة التحكػيم ،و ػػدد

ذا االتفاؽ وكالة احملكمة ،وكذلك وبصورة خاصة ،اساليب عملها وقواعد اجراشاهتا.
ـ 5.يوكل الطرفاف ا ا كومة الفرنسية مسألة :
 -تق ػػدمي مس ػػامهتها

اع ػػداد االتف ػػاؽ ال ػػذى ي شػ ػ

االجتماعات ا صوص عليها

كم ػػة التحكم ػ  ،وب ػػوع خ ػػاص اقػ ػ اح اتري ػػخ اوؿ اجتم ػػاع م ػػن

ا ادة . 4

 ومػػن اجػػل تسػػهيل تطبيػػق ا ػػادة االو  ،مراقبػػة اى رػػكل مػػن ارػػكاؿ ال شػػاط او التحػػرؾ العسػػكرى طبقػػا لل تيبػػاتالف يػػة ال ػ

ػػب علػػى فرنسػػا والطػػرف اف تتفػػق عليهػػا أبسػػرع وقػػت كػػن ،وأبى حػػاؿ مػػن االح ػواؿ ،قبػػل اعػػداد

االتفاؽ الذى ي ش

كمة التحكيم .

 اف ال تيبػػات ا ػػذكورة اعػػال والراميػػة ا اعػػداد اليػػة مراقبػػة تق حهػػا فرنسػػا ،واضػػعة نصػػب عي هػػا اعطاش ػػا الفاعليػػةا طلوبة هتدؼ ا

ب التوتر .
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البحر األمحر.
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العوملة ونظرايت استمرارية الدولة القومية:
Globalization and theories of the continuity of nation state:
سيد املني سيد اعمر الشيخ.
ابحث دكتورا القانون العام– جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا -فاس-ا غرب
ouldsidioumar@gmail.com

ملخص:
لقد شكلت ظا رة العو ة دي حقيقي لبقاء الدولة القومية ،ويف خضم ذ التحوالت العميقة ظهرت عدة مقوالت علمية،
تقول مبوت الدولة القومية وانتهائها ،ا جعل الدارس

قل العالقات الدولية يطرقون ذا ا وضوع ،من أجل إ اد تصور حقيقي

كن االست اد علي للخروج من ذا ا شكال العويص؛ وقد جاءت ذا ا قالة للمحاولة لوضع إجاابت واضحة عن تلك
التساؤالت.
وانطالقا من الواقع العملي د أبن الدولة القومية وسيادهتا

ولن ت دثر كما زعم غالة العو ة؛ بل ال تزال موجودة وتقوم

بوظائفها ،ح ولو كانت تلك الوظائف قد أخذت م حى آخر ،تفرض متطلبات ا ياة الدولية يف ظل العو ة وإكرا اهتا.
الكلمات املفتاحية:العو ة ،الدولة القومية ،أفول السيادة ،استمرارية السيادة ،نظرايت السيادة ،العالقات الدولية.
Abstract:
The phenomenon of globalization has posed a real challenge to the survival of the nationstate. In the midst of these profound transformations, several scientific statements have been
made that state the death and end of the nation state. This has made the specialists of
international relations touch upon this subject in order to find a real vision that can deal this
issue. This article came to try to answers these questions. Practically, we find that the nationstate and its sovereignty have not and will not disappear as alleged by globalization ; they still
exist and carry out their functions, even if they have taken on another course imposed by the
requirements of international life in the shadow of globalization and its constraints.
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مقدمة:
تعرف السيادة زة ع يفة بسبب االنتهاكات ا تواصلة ال تتعرض ا الدولة-ا مة-وال وصلت أوجها مع تسارع وت ة العو ة
والتقدم التك ولوجي ،الشيء الذي استدعى إعادة ال ظر يف ا فهوم إ درجة أخذت تظهر بعض الكتاابت ال تعلن هناية السيادة
وكذا ا دود.1فهل نستطيع تصور تمع بدون دولة؟
سؤال أجابت ع ا نثروبولوجيا و السيسيولوجيا ،من خالل دحض صفة اجملتمع من كل موعة ال ضع لت ظيم
سياسي ،وابلقياس ومن م طلق العلوم ا هتمة قل العالقات الدولية ،يصعب تصور "نظام دو " بدون دول.2
شهد العا خالل القرن ا اضي ف ة امة من التحوالت ا و رية ،بدءا من مرحلة االعتماد على الغ خالل ف ة
االستعمار والسيطرة ،مث مرحلة االعتماد على ال فس يف مستعمرات أمريكا خالل القرن الثامن والتاسع عشر ،مث يف إفريقيا وآسيا
بعد ا رب العا ية الثانية ،وانتهاء مبرحلة تبادل االعتماد ب الدول ال ظهرت يف الربع ا خ من القرن العشرين ،وال من ا توقع
أن تتبلور مع بداية القرن الواحد والعشرين.3
إن منو االتصاالت العا ية نتج ع مفهوم "االعتماد ا تبادل" ،والذي يع بصورة أساسية آاثرا تبادلية ت تج من الروابط
ب الدول ا ختلفة.

4

أمهية البحث:
لقد أطل موضوع العو ة والسيادة القومية من جديد؛ وظهرت عدة كتاابت تقول مبوت الدولة القومية ،ويف ا قابل اك
عدة كتاابت أخرى ترى عكس ذا الطرح ،ومن خالل ذا ا خذ والرد من كال الفرق تت زل أمهية ذا ا وضوع ورا تي .
إشكالية البحث:
إن ا شكالية ال يعا ها ذا البحث ،تتمثل يف كون ظا رة العو ة ال يقال أبهنا أثرت على سيادة الدولة القومية ،معل ة
بذلك انتهاء نظرايت استمرارية السيادة القومية ،ادل البحث يف كون السيادة القومية التزال ابقية وإن تغ ت أساليب وطرق
اكتساهبا.
فرضية البحث:
يطرح البحث فرضية أساسية ،و ي كون العو ة أتثر أتث ا بليغا على قدسية مبدأ السيادة القومية.
 1خالد ميار ا دريسي :خطاب ما بعد ا داثة يف العالقات الدولية ،أطروحة الدكتورا يف العلوم السياسية ،جامعة ا سن الثا  ،ع الشق ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،الس ة
ا امعية ،الدار البيضاء ا غرب ،0222-0222 ،ص.222 :
 2ز طا ا :أي موقع لل سيادة يف ظل التحوالت الدولية الكربى ،أطروحة الدكتورا  ،جامعة دمحم ا امس ،آكدال ،الرابط ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،الس ة ا امعية-2998 ،
 ،2999ص.235 :
 3دمحم نعمان جالل :العو ة ب ا صائص القومية وا قتضيات الدولية ،لة السياسة الدولية ،مؤسسة ا رام ،القا رة،العدد ،0222 ،245-ص.44 :
 4جوزيف س.اني وجون د.دوان يو :ا كم يف عا يتج و العو ة ،ترمجة ،دمحم شريف الطرح ،مكتبة العبيكان ،الرايض ،الطبعة ا و  ،0220 ،ص.226 :
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منهجية البحث:
لقد اعتمدان يف معا ة ذا ا وضوع م هج أساسي مها:
ا هج الوصفي وا هج التحليلي ،وال شك أبن ا قال موضوع الدراسة ،يعتمد على وصف دقيق للظوا ر ا دروسة؛ وان يك أبن
ليل تلك الظوا ر وا عطيات العلمية ،ي أساس وجو ر ذا العمل العلمي.
وانطالقا ا تقدم فإن ا س عا

ذا ا وضوع من خالل:

التيار الواقعي وبقاء الدولة القومية (أوال) ،التيار ما بعد الواقعية واستمرارية الدولة القومية (اثنيا).
أوال :التيار الواقعي وبقاء الدولة القومية:
يقول "ميشال فان" "( :"Michel Venneتبقى السيادة إحدى أ م مكوانت ا نسانية ،فالتعاون ب

الدول

واالعتماد ا ش ك بي ها وفتح ا دود ،ال تلغي السيادة على العكس من ذلك ،فهي تعمل على تقوية سلطة الدولة؛ إن السيادة
تشكل شرطا من شروط الد قراطية ،واح ام ا صوصيات الثقافية على ا ستوى العا ي ،إن الدول الصغ ة إبمكاهنا التكيف مع
العو ة ،إذا ك ت من االندماج يف السوق الكربى ومن ا بداع).1
إن للعو ة انعكاسات واضحة على سيادة الدولة القومية ،كما يتب الكث من الدارس  ،بيد أن ذا الرأي د من يعارض .
فهل ن حقا أمام تعايش ب العو ة والسيادة أم ال؟
وا جابة على ذا السؤال من شق :
أثرالعو ة على السيادة :ب القبول والرفض ( ،)2العو ة يف خدمة الدولة القومية (.)0
 -2أثر العوملة على السيادة :بني مقوالت القبول والرفض:
إن مقولة الدولة -ا مة-ال برزت بقوة بعد ا رب العا ية الثانية ،قد أصيبت بضرب من ال اجع والضمور ،مع صعود
حركة رأس ا ال الالمت ا ي بعد ا رب الباردة ،نتيجة الزد ار التدفقات العابرة ل وطان.2
إن ا ديث عن اختفاء سيادة الدولة و موقف علمي غ مقبول ،ن الدولة الزالت تتدخل الستقرار عملتها ،كما
أهنا الزالت تطلب التأش ة لدخول أراضيها.
 1بن شريط عبد الرمحان :الدولة الوط ية ب متطلبات السيادة و دايت العو ة ،مؤسسة ك وز ا كمة ،ا زائر ،0222 ،ص.286 :
 2دمحم حيدر :الدولة ا ستباحة من هناية التاريخ إ بداية ا غرافيا ،الطبعة ا و  ،0224 ،ص.203 :
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كما أن القول بعدم أتثر السيادة بكل ذ التحوالت العميقة وا ذرية ال طفت على سطح الساحة الدولية بشكل
مفاجئ؛ و موقف مرفوض ن يتغافل عن قيمة وحجم التدفقات -العرب-قومية ،ال حدثت م ذ أواخر الثماني ات ،وشكلت
داي فعليا ،و جوما على السيادة.1
وانطالقا من ات ا قولت  ،فإن ا س عا

ذا ال قطة من خالل:

أفول م الدولة القومية (أ) ،مقولة بقاء الدولة القومية (ب).
أ :مقولة أفول جنم الدولة القومية:
يرى "غر سون" "( :"Grimsonأبن عو ة االقتصاد والسياسة والثقافة ،تتضمن أفول م الدولة القومية ،واهنيار مفهوم ا دود
ا قليمية ،وظهور تمع مد عا ي ،ويع ذلك االنتقال من مفهوم ا واط ة على أساس قومي ،إ مفهوم ا واط ة على أساس
عا ي).2
ويعضد ذا القول "كي شي أومهاي" "( ،"Kinchy OhMaeيف كتاب هناية الدولة القومية :صعود االقتصادايت
ا قليمية) بقول ( :أبن سلطة الدولة قد انتقلت إ ا ظمات ا قليمية؛ إذ أن انتشار السوق وا يقاع السريع للتغ التك ولوجي،
يضعفان العقد االجتماعي ب ا فراد وا مة ،كما أن انتشار الرأمسالية العا ي يؤدي إ

انس يف الثقافات ،مع ما ي تب ع من

تداخل يف القوميات وا ضارات).3
ويذكر " يد ابل" "( :" Hedley Bullأبن التآكل الذي يصيب سيادة الدولة ا طلقة يع على تزايد قوة مراكز
السلطة ال توج التدفقات عرب ا وطان ،وسواء كانت ذ التدفقات ثقافية أو اقتصادية ،أو دي ية أو سكانية أو إعالمية،
فا شكالية اب ساس واحدة ال تتغ ؛ إهنا ملة أكثر فأكثر مبوارد سلطة تتهرب  -كم طبيعتها  -من سيادة الدولة ،فضال عن
أهنا تتج

و التواجد خارج أي دعامة أرضية جغرافية ،ومن ذا ا ظور فإن السيطرة على نشر ا عرفة التق ية ،وضبط ا موال

وامتالك وسائل التأث السياسي أو ا ع وي على مجاعة من ا ؤم  ،ثل وسائل للسعي و التبعية بعيدا عن الدول).4
ويذ ب "دانييل يرغن" و "جوزف ستانسالف" " Daniel Yerginو "Gusev Stanislavمع وجهة نظر
أومهاي بقو ما( :إن ا ان بقدرة الدولة على إدارة االقتصاد ،أو توف الرخاء العام للمواط  ،قد تزعزع كث ا من م ظور ف ة
ددة ،بدا فيها "إخفاق السوق" السبب الرئيسي للفقر والبطالة ،والعلل االجتماعية ا ختلفة).5
 1ز طا ا :مرجع سابق ،ص.235 :
 2محدي عبد الرمحان حسن :العو ة وآاثر ا السياسية يف ال ظام ا قليمي العريب :رؤية عربية ،لة ا ستقبل العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ب وت-لب ان ،العدد  ،0222 ،058-ص.23 :
 3مس ة عدانن :السيادة ب ال ظرية التقليدية والتحوالت ا عاصرة ،رسالة رج ل يل دبلوم الدراسات العليا ا عمقة ،جامعة دمحم ا امس ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،آكدال ،الرابط،
الس ة ا امعية ،2999-2998 ،ص.60 :
 4دمحم حيدر :مرجع سابق ،ص.232 :
 5فرانك جي لتش ر وجون بو  :ترمجة ،فاضل جك ،العو ة الطوفان أم ا نقاذ؟ ا وانب الثقافية والسياسية واالقتصادية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ب وت-لب ان ،الطبعة ا و  ،0224 ،ص:
.348
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كما يشاطر ا ميع الرأي "جان آرت شولي ""Jane art Cholet"،؛ إذ يقول( :ليست الدولة ذات السيادة ظا رة
أزلية؛ بل يكن ا وجود قبل القرن السابع عشر ،وليس اك أي سبب لبقاء ذ السيادة إ ا بد.
فمع انتشار العو ة أخذت السيادة الوط ية تتقهقر وت كمش ابلرغم من ثبات جهاز ا كم " The state
 "apparatusالذي زاد قوت و يم ت على الشعب).1
ويرى "دا رودريك" " "Danny Rodriguesأن العو ة االقتصادية أدت فعال إ تقويض قدرة الدولة ،على توف
الدعم الكايف للمواط  ،ويستدل على ذلك بقول ( :إن الشركات يف البلدان ا تطورة قادرة على نقل أعما ا إ بلدان تكون فيها
تكاليف العمالة أقل ،واال ادات أو ال قاابت أضعف ،ا يشكل ضعفا على ا جور ،ومن مث إضعاف قدرة الدولة على ا ساومة،
وتقليصا للموارد ا كومية الضرورية ،لدعم برامج الرخاء والضمان االجتماعي ...إ ).2
ب :مقولة بقاء الدولة القومية:
لعل من أبرز أتث ات العو ة على السيادة ،و ت اقص سلطات الدولة ،فالتغ التك ولوجي ا تسارع وتدفق ا فكار
وا علومات ،والسلع وا موال ح ا فراد عرب ا دود ،وضع حدودا وقيودا على سيادة الدولة داخل إقليمها اب ع التقليدي
ا تعارف علي .
ولعل الرؤى االستشرافية لتأث ات العو ة على الدولة القومية ،وال بشرت مبوت ذ ا خ ة ،فيها شيء من ا بالغة.
وطبقا "لريتشارد يغوت" "( :"Huguet Richardفإن ذ الدولة قد تصاب راح ولك ها لن وت ،حيث إن
التحول غ ا سبوق يف ال شاط االقتصادي ،أدى إ معدل عا ي

لف اقتصادا واحدا كب ا متجانسا فحسب؛ بل صاحب

ذا ال شاط تطور يف موعة من ا وايت ا تداخلة ،ابلفعل والوالءات ومستوايت ا كم ال

ثل دايت جو رية ،من أعلى

وأسفل معا للحفاظ على الدولة ال موذج كما نعرفها).3
ويعضد ذا القول" ،جيوفري غاربت" " ،"Geoffrey Garbetالذي يلقي بظالل من الشك على مزاعم كل من
"أومهاي ورودريك" ،إذ يقول( :إن اضطالع الدولة ا وسع مبهمة تلطيف ا ثر السليب الذي كن أن ي تب على حرية تدفق
السلع والرساميل؛ من شأن أن تتمخض ع وت ة أعلى من ال مو االقتصادي ،واقتصادات أكثر توازان ،ا كان كن قيق  ،لو
أذع ت الدول سلبيا لالنفتاح الكوكيب).4
 1كمال يد :العو ة والدولة ،دراية آلاثر العو ة على السلطة ،دار ا كمة ،ل دن ،الطبعة ا و  ،0220 ،ص.39 :
2

فرانك جي لتش ر وجون بو  :مرجع سابق ،ص.349 :

 3محدي عبد الرمحن حسن :مرجع سابق ،ص.28 :
 4فرانك جي لتش ر وجون بو  :مرجع سابق ،ص.349 :
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ويف السياق نفس فالعو ة كظا رة سياسية ،ليست ذات توج واحد فريد؛ بل ي ذات توجه رئيس  ،توج للمركز
يعمل يف خط واحد و توحيد ا ركز ،من خالل ا يم ة على العا وجعل كتلة واحدة ،والقضاء على السيادة الوط ية للدول
القومية ،وتوظيف كل ما و متاح من آليات سياسية وقانونية وحقوقية وح العسكرية ،لفرض قرارات ا ركز يف إطار القطبية
ا حادية ،وتوج آخر و ا طراف ،يعمل على تشتيتها ،و رص على دم أي عمل يف ا ا التكتل الوط أو ا هوي ا قليمي
أو القاري أو غ  ،وال كن أن يكون قطبا م افسا للقطب الواحد الغرب ا مريكي.1
إن ال ظرية الواقعية حت إ حد ما يف تقويض أسس نظرية ماركس أو الليربالية التقدمية التار ية ال ت بأت ابالنتصار
التدر ي ل فكار والقيم ا وروبية يف أ اء العا .
فالواقعيون الب يويون يدعون أبهنم وضعوا طبيعة ال ظام الدو يف قالب نظرية أكثر تكامال من أي منوذج نظري آخر.
وا مر الالفت ا و أن ذ ال ظرية تتب العو ة بقبو ا لعسكرة ال ظام الدو  ،وأشكال السيطرة وا يم ة( ،كسيطرة
ا يم ة أو م اطق ال فوذ).
يف الوقت ذات ترفض الفكرة القائلة ب ابط العو ة ابلكيان االجتماعي.
فالواقعيون من "روسو إ وولتز" ،يعتقدون أبن ال ابط ب الدول ال اشئ عن التواصل الوثيق اب داثة؛ تمل أن يولد
" شاشة سياسية متبادلة" ب الدول كال يولد ا السلم واالزد ار.2
ذا القول يع أن العو ة االقتصادية ،دم مصا الدولة القومية ،وليست ضد ا أو مت اقضة معها.
فإ أي حد ذا الكالم صحيح؟
 -0العوملة يف خدمة الدولة القومية :يقول احمللل السياسي ا يطا "نيكولو ميكافيلي"( :أبن أتم ا م واستقرار الدولة،
شكل غاية يف حد ذاهتا ،تربر مجيع الوسائل ا ستخدمة من أجل الوصول إليها).3
ن الدولة القومية وجدت من أجل تقد السياسات ال افعة واط يها ،من أمان ومحاية وتعليم ،وصحة وخدمات وفرص
عمل ،إ جانب ا طار القانو والتشريعي الذي فظ كيان الدولة واجملتمع.4
1جيال بو بكر :العو ة وفلسفة ال هاايت ،دار ا مل ،تيزي وزو ،ا زائر ،0222 ،ص.226 :
 2جون بيليس وستيف مسيث :عو ة السياسة العا ية ،ترمجة ونشر ،مركز ا ليج ل اث ،ديب – ا مارات العربية ا تحدة ،الطبعة ا و  ،0224 ،ص.050:

3

Elizabeth Oji & M. Ozioko (n.d). Effects of Globalization on Sovereignty of States. Lecturers, Faculty of Law, Nnamdi
Azikiwe. University, Awka, Anambra State, p. 260.
4

دى راغب عوض :مستقبل الدولة القومية يف العا ب السقوط أو الصمود ،لة السياسة الدولية ،مؤسسةا رام ،القا رة،العدد ،0220 ،249-ص.323 :
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وب اء على ذا الدور الذي تلعب الدولة ،ت طلق ا درسة الواقعية من فرضية مركزية الدولة ،حيث يف ض الواقعيون أن إذا
كانت الوحدة ا همة يف ا ياة االجتماعية ي "ا ماعة" ،فإن الفاعل االجتماعي الوحيد يف السياسات الدولية؛ و يف الواقع
"الدولة " ال ال تع ف بسلطة فوقها.1
وانطالقا ا تقدم س ت اول ذا ال قطة ،من خالل التعرف على مدى مصداقية الفرضيات ال يقول هبا ا ق ب الواقعي،
من كون الدولة القومية ستبقى الفاعل الوحيد يف مسرح العالقات الدولية رغم كل التحدايت.
إن الدوالنية "" "Statismأو الدولية" ،ي صلب ال ظرية الواقعية و ي ت طوي على زعم :
أو ما :أن الدولة من ا ظور الواقعي ي الع صر الفاعل وا برز ،وأن الع اصر الفاعلة ا خرى يف السياسة العا ية مجيعا
ذات أمهية أقل.
واثنيهما :أن "سيادة" الدولة تش إ وجود تمع سياسي مستقل ،يتمتع ابلسلطة القانونية فوق أراضي .
ولكن ما يعاب على الدوالنية و من شق :
ا سس التجربية ""empiricalوا سس ا عيارية " ،"normativeففي ا و فإن العيب يكمن يف
(التحدايت ال تواج سلطة الدولة من "ا على" ومن "ا سفل").
أما من الثانية ،فإن العيب يكمن يف (عجز الدولة ذات السيادة عن التصدي وبكل حزم للمشكالت العا ية كاجملاعة،
وتردي ظروف البيئة ،وانتهاكات حقوق ا نسان).2
إن العو ة ا عاصرة حولت بيئة السياسات الوط ية ويال عميقا ،وكان ذلك نتيجة الخ اق ا دود بسبب حرية تداول
الرساميل؛ ولذا فإن قدرة الدول على الضبط والت ظيم قد ضعفت.
ومع ذلك ال تزال اك رمية وتراتبية ب الدول لوزهنا االقتصادي والسياسي.3
لقد تب "ميكافيللي" نظرية سياسية يف العالقات الدولية ،تقوم على م طق القوة والد اء ،وذلك لضمان أمن الدولة وبقائها.
بي ما د "توماس وبز" الذي يعترب من أ م م ظري سياسة القوة يف العالقات الدولية ،فيعترب( :أن اجملتمع الوط

تمع م ظم،

نتيجة توقيع عقدا اجتماعيا ،أو ميثاق ب أفراد ا ماعة ،ت شأ من خالل سلطة عليا م ظمة كن أن يعيشوا بسالم ت
لوائها).
 1سعيد الصديقي :الدولة يف عا متغ (الدولة الوط ية والتحدايت العا ية) ،مركز ا مارات للدراسات والبحوث االس اتيجية ،أبو ظيب ،الطبعة ا و  ،0228 ،ص.07 :
 2جون بيليس وستيف مسيث :مرجع سابق ،ص ص.052-049 :
 3برتران ابدي ودومي يك فيدال :من كم العا  ،ترمجة نص مروة ،مركز البحوث والدراسات مؤسسة الفكر العريب ،ب وت لب ان ،الطبعة ا و  ،0226 ،ص.223 :
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أما ابل سبة للعالقات ب الدول ،فا مر تلف حسب " وبز" لعدم وجود سلطة ،كن أن تعلو على سلطة الدول ،وطا ا أن
الدول ا ستقلة توقع عقدا اجتماعيا لتخلق حكومة عا ية ،فإن العالقات ب الدول ستبقى كمها عالقات القوة ضوعها
للعبة ا صا الوط ية.
واست ادا على ذ ا فكار اآلنفة الذكر ،فقد أتثر هبا أصحاب ال ظرية الواقعية يف العالقات الدولية ،وعلى رأسهم " انس
مارغانتو" الذي يرى( :أبن جو ر السياسة الدولية ،مطابق و ر السياسة الوط ية ،فكالمها صراع من أجل السلطة).
و رج بعد ذلك "مورغانتو" ب تيجة مفاد ا (أن العالقات الدولية ي يف حقيقتها ليست إال عالقات قوة ،ال ضع إال لقانون
واحد ،و قانون ا صا القومية ،وأن ا نسان من ا ليقة مطبوع بغريزيت ا اننية والع ف ...و ا كانت الدولة ليست إال معا من
البشر ،فإن العالقات ب الدول تصبح كومة ابلع ف).
كما يذ ب الكاتب والفيلسوف الفرنسي "ر ون آرون" ويف نفس السياق إ القول( :أبن للقوة دورا أساسيا لتحقيق أ داف
الدول ...ويتابع القول إن العالقات الدولية ال يدير ا سوى شخصيت  :مها الدبلوماسي وا دي ،فكالمها يف ال صص ثل
الدولة ،اوال الدفاع عن وجهة نظر ا ،وفرضها إن استطاع).1
وب اء علي  ،فقد ت ب مراقبون إ أمهية الدور الذي تلعب الدولة ،ويرون أن اك قدرا من التسرع يف إعالن موت الدولة
قبل ا وان ،رمبا أصبحت ا شكالت أكثر كوكبية وأوسع نطاقا ،غ أن الدولة ي ا خرى صارت أكرب قدرة من أي وقت
مضى ،ابتت تضع يد ا على حصة أكرب من ال اتج القومي ا مجا على شكل رسوم وضرائب ،ولديها أجهزة ب وقراطية أكرب
وأفضل تدريبا من أي وقت مضى ،وان يك أهنا أصبحت شديدة الفعالية وال جاح على صعيد تشغيل أنظمة رعاية صحية قوية،
وص اديق تقاعد وخدمات بريدية ،وشبكات نقل بري وجوي ،وبرامج أخرى كث ة ،يف البلدان ا كثر تطورا على ا قل؛ صحيح
أن ما و مطلوب من الدول يت امى ابلتأكيد ،رمبا بوت ة أسرع ح من قدرة الدول على اجملاراة.
فالدول ليست أبي شكل من ا شكال عاجزة عن االضطالع مبسؤوليتها ،كما يزعم العديد من ا تقدين ،فقط د
البلدان ا كثر فقرا بعيدة كث ا عن مستوى ا داء ا طلوب كوكبيا.2
ويقول " راد كريش ان" يف ذا السياق( :أعتقد أن العو ة أتخذ شكال لتفكيك القوميات التابعة من قبل القوميات
ا تطورة ،فالعا ية والعو ة مها البيان الداروي لبقاء ا صلح :ا مم القوية سوف تبقى بشكل طبيعي ،ن قدرهتا و أن تبقى
كأمم ،يف ح أن ا مم الضعيفة سوف ت دثر حتما بسبب أدائها غ ا رضي كدول قومية...إ .)3
 1دمحم م ذر :مبادئ يف العالقات الدولية من ال ظرايت إ العو ة ،ا ؤسسة ا امعية للدراسات وال شر والتوزيع ،ب وت-لب ان ،الطبعة ا و  ،0220 ،ص ص.36-35 :
 2فرانك جي لتش ر وجون بو  :مرجع سابق ،ص ص347 :ـ .348
 3عبد القادر تومي :العو ة ،فلسفتها ،مظا ر ا ،أتث اهتا ،ك وز ا كمة لل شر والتوزيع ،ا زائر ،0229 ،ص.233 :
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ويعتقد الواقعيون أن للسيادة أمهية كربى ،وأهنا سد السلطة ال هائية على إقليم مع  ،فعلى سبيل ا ثال ،يؤكد " انز
مارجانتو" يف ذا الصدد "أن الدولة ذات السيادة ي ا مسى داخل إقليمها وليس اك ما و أمسى م ها"؛ وابلتا ال توجد
سلطة كربى سابقة على الدولة القومية "الوط ية" داخل ال ظام الدو .
ومن ا فإن ص ورة العو ة ،تتضمن ت افسا وصراعا وتعاوان ب الدول الوط ية.1
إن مدرسة ا ؤسسات التار ية ا ديدة من أ م ال ظرايت ال عا ت مسألة استقاللية الدولة وضعف العوامل ا ارجية يف
تفس السياسية احمللية.
حيث جاءت ذ ا درسة وال

ثلها كل من "إيفانس ،وسكوشبول" وغ مها كردة فعل على ال ظرة ا حادية ل تائج كل

من نظرية الت مية والتبعية.
وانتقدت التأث ا حادي للعوامل ا ارجية ،يف خلق الدولة التسلطية وال أاثر ا كل من" ،كور ش كرون والتبعيون".
وابلرغم من أهنا تدخل العامل ا ارجي يف ليلها ،ابعتبار فاعال مؤثرا يف القرار ،إال أن استقاللية الب وقراطية ي ال
تشكل العامل ا اسم فيها.
وتعتمد يف مطلقها على أن (كلما كانت الب وقراطية أو الدولة مستقلة يف قراراهتا ،كلما كانت الدولة مستقلة نسبيا مبع
ك ت من تدب أفضل).2
وت طلق ال ظرية الواقعية من كون العو ة ال تغ أ م مسات السياسة العا ية؛ إذ أن ال ابط ا تزايد ب ال ظم االجتماعية
ا ختلفة واجملتمعات ا تعددة يف العا  ،جعلت ذ ال ظم واجملتمعات أكثر اعتمادا على بعضها البعض.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن الدولة القومية ذات السيادة ستبقى تفظة هبذا ا ق.
وب اء علي  ،فإن العو ة قد تؤثر يف حيات ا االجتماعية واالقتصادية والثقافية؛ لك ها لن تتجاوز واقع ال ظام السياسي الدو
الذي تقوم علي الدول كوحدات سياسية.3
ومن خالل ذا التحليل السالف الذكر ،يتصور ا ق ب الواقعي أن الشركات متعددة ا سية تعترب امتدادا لقوة الدولة ،أو
آليات إضافية للسيادة ا ارجية ،كما أن السياسات ي ال

دد العو ة ،ليس فقط من أجل ا فاظ على الوحدة ال ابية؛ بل

أيضا لتحقيق ا من االقتصادي واالجتماعي والثقايف.

 1سعيد الصديقي) :الدولة يف عا متغ  ، (...مرجع سابق ،ص.08 :
 2عبد ا ي مودن :الدولة القومية و دايت العو ة ،اجمللة الغربية للقانون والسياسة واالقتصاد ،عدد خاص ،36-بدون س ة نشر ،الرابط ،ص.45 :
 3جون بيليس وستيف مسيث :مرجع سابق ،ص.20:
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وابختصار ،وعلى الرغم من التحدايت الكب ة ال تواج الدولة ،فإن التصور الواقعي يصر على أن القرن العشرين كان
قرن الدولة القومية "الوط ية" ،والقرن ا ادي والعشرين ،سيكون كذلك أيضا.1
وعلى عكس ال ظرايت القائلة بـ "دور أقل للدولة" ب على الدولة يف سبيل الوصول إ غاايهتا أن تكون قوية؛ أي يتع
عليها أن تتسم ابلد قراطية والالمركزية واح ام حقوق ا نسان وا قليات ،وأن تكون مستقرة اقتصاداي ،ومرتكزة على قضاء
مستقل ،وال بد أيضا ،أن يكون تعزيز ذ ا بادئ جزءا من مشاريع العو ة.2
اثنيا :التيار ما بعد الواقعية واستمرارية الدولة القومية:
اك عدة تيارات تدعم دور الدولة القومية ،كفاعل أساسي يف العالقات الدولية ،ال كن االستغ اء ع ضمن الفاعل
اآلخرين ،وان يك أبن -الفاعل اآلخرين-أصبحوا يلعبون أدورا امة ،ت افس دور الدولة ذات السيادة.
فهل ك ا القول أبن الدولة القومية ،حافظت على مكانتها يف ا سرح الدو ؟
وا جابة عن ذا السؤال من شق :
مق ب الدولي ا دد :وبقاء الدولة القومية ( ،)2التيار عرب الوط  :واستمرارية الدولة القومية (.)0
 -0مقرتب الدوليني اجلدد :وبقاء الدولة القومية:
يرى الدوليون ا دد أبن العو ة تقلص أمهية الدولة ،يف ا ا السياسي ا اص فعلى الرغم من إكرا ات العو ة ،فإن
الدولة ما زالت تفظ بركائز مهمة للتدخل ،يف ميادين ا وارد والضريبة والتوجهات ا الية ،ومن مث تباشر إعادة توزيع الثروات
وضمان محاية اجملموعة ا ساسة.3
إن اال ا الواقعي يلقى قبوال واسعا اب قارنة ابال ا ا ثا ووريث الليربا  ،و كن عزو ذلك إ أن أقرب إ ا س السليم ،والواقع
العملي ا ستقيم .وس حاول يف ذا ال قطة التأكد من صحة ذا الطرح.
لقد وجدت العو ة ضالتها يف ال ظرية الليربالية؛ إذ أن مفكريها يرون أبن العو ة ي ال اتج ال هائي ،لعملية ويلية طويلة ا مد
مرت هبا السياسة العا ية.
إذ يرون أبن الثورة العلمية والتق ية ا تمثلة يف العو ة ،قد خض ع ها الكث من ال ابط ا تزايد ب اجملتمعات العا ية ،ونتج
عن ذلك منوذج للعالقات السياسية العا ية شديدة االختالف ب منوذج الدولة الذي تطرح الواقعية ،أو ال موذج الطبقي الذي
تطرح نظرية ال ظام العا ي.4
 1سعيد الصديقي( :الدولة يف عا متغ  ، (...مرجع سابق ،ص.09 :
 2لوري ا ابري  ،دول وعو ة :اس اتيجيات وأدوار ،ترمجة انيس حسن عبد الو اب ،مراجعة وتقد
 3سعيد الصديقي( :الدولة يف عا متغ  ،(...مرجع سابق ،ص.32 :
 4جون بيليس وستيف مسيث :مرجع سابق ،ص ص.20-6:

دي عبد ا افظ ،ا ركز القومي لل مجة ،القا رة ،الطبعة ا و  ،0227 ،ص.43 :
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يرى "بي إفانز" و و أحد رواد تيار الدولي ا دد( :أبن دول شرق آسيا "من كوراي يف الشمال ،ح س غافورة يف
ا وب ،مرورا ابلص الشعبية يف الوسط" ،استعملت اس اتيجيات تلفة ،كان للدولة فيها دور مركزي يف التغ السريع ،وقع
آسيا يف التقسيم الدو للعمل).
إن احات دول شرق آسيا تدفع ا  -سب إيفانز-إ إعادة فحص الفكرة ال تقول أبن ا شاركة الفعالة يف اقتصاد
معو

تتحقق بشكل أفضل ،عرب تقييد تدخل الدولة يف الشؤون االقتصادية.
فهذ ال جاحات ال حققتها دول شرق آسيا ،تؤكد أن ا شاركة ال اجحة يف ا سواق العا ية ،كن أن تتم بشكل أفضل،

عرب ا شاركة الكثيفة جدا من قبل الدولة.
أما ابل سبة لظا رة اال اد ا ورويب ،فيذ ب ذا ا ق ب ،إ أن الدولة القومية "الوط ية" تبقى قوية يف أورواب ،حيث إن
مصا الدولة ي القوة احملركة لال اد ا ورويب ،وما زالت الدولة تفظ بدرجة عالية من السيادة الداخلية ،وي ظر إ اال اد
ا ورويب ،كتجمع لدول تش ك من أجل قيق ا صا ا ش كة.
و لص "آن ملوارد" من خالل سرد لتطور اال اد ا ورويب ،إ القول( :إن االندماج ا ورويب مسار يضمن بقاء الدولة،
ولن يقود إ هناية الدولة الوط ية).
وتدير الدولة أيضا السياسات يف ميادين التجارة واالستثمار والص اعة ،فهي سيدة سياساهتا يف التعليم والت شئة والبحث
والعمل والصحة ،كما تضطلع زء من مسؤولية توف الشروط ا الئمة ماية البيئة يف الواقع.
وعالوة على ذلك فإن دور الدولة يف ا ياة االقتصادية للمجتمعات ،ال يتوقف على ال مو الداخلي فقط؛ بل ويتم ذا
يف كل م اطق العا .
ويسجل الب ك الدو

ذ الظا رة يف دراسة ،خلصت إ أن وزن الدول تضاعف يف البلدان الص اعية خالل الف ة ما

ب ( ،)2995-2962ويعزي ذا ال مو  -سب الدراسة نفسها-إ منو التحوالت وا ساعدات ،كما يالحظ أيضا تطور
اثل يف البلدان ال امية.1
وإذا كان ضعف الدولة وعجز ا أمام التحدايت ا ديدة ،يشكل معطا واقعيا ملموسا فإهنا مع ذلك ستبقى ا ؤسسة
الرئيسية ،ال

كن لل اس عرب ا االستجابة ذ التحدايت ،وما يصدق ذا الكالم و ما ذ بت إلي الدراسة اآلنفة الذكر.

ففي نفس السياق ،اك من اعترب أن الدولة ال تفي؛ بل تتفكك إ أجزائها ا فصلة ا تميزة وظيفيا ،لتقيم شبكات
مع شبيهاهتا يف ا ارج ،مكونة بذلك نسيجا كثيفا من العالقات ال تشكل نظاما جديدا عابرا للقوميات ،فرضت وغذت ا شاكل
الدولية الرا ة ،و ذ الشبكات ستؤدي على العكس ا يعتقد البعض إ تقوية الدولة ابعتبار ا ا و يف ال ظام.1
 -1سعيد الصديقي( :الدولة يف عا متغ  ،(...مرجع سابق ،ص.33-30 :
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ويف انتقاد ا ذا الطرح د نظرية ال ظام العا ي ،ا عروفة ابالمس الب يوية أو ا اركسية ا ديدة ،إذ يرى أصحاهبا أبن
العو ة ي نوع من تزييف ا قائق ،هنا ليست شيئا جديدا؛ بل ي يف الواقع ا رحلة ا خ ة من مراحل تطور الرأمسالية العا ية،
ويعتقدون أبهنا مظهر من مظا ر ال ظام الغريب الذي يدعم وبشكل قوي تطور الرأمسالية الدولية.
وب اء علي  ،فإن العو ة ال تدعو للتقارب العا ي ،وإمنا ي دعوى لتعميق الشرخ ب دول ا ركز ،والدول ا طراف ا امشية
يف إطار ال ظام االقتصادي العا ي.
إن ع صر البقاء الذي يبحث ع تيار البقاء ،دف و ا فاظ على بقاء الدولة القومية ،و ذ ي ا صلحة الوط ية أو
القومية العليا ال

ب على الزعماء السياسي أن يلتزمو ابلتمسك هبا.
أما ا داف ا خرى مجيعا كاالزد ار االقتصادي وغ  ،كلها أ داف اثنية( ،أو ما يدعى بـ "السياسة الدنيا").
ولكن ال قد ا ساسي لفكرة البقاء ،و أن ليست اك حدودا ل عمال ال

كن أن تقوم هبا دولة ما ت

ذريعة الضرورة القصوى
 -0التيار عرب الوطين واستمرارية الدولة القومية:
إن أتكيد استمرارية سيادة الدول ا أمهية أساسية؛ ليس فقط من أجل فهم ال ظام القانو الدو  ،لكن أيضا من وجهة
نظر سياسية واجتماعية.
ويرى "شومون" "(: "Chaumontأبن ال شيء كن أن ل ل السيادة ،ما توجد قوة دولية عظمى ،وبغياب
i

ذ ا خ ة ،فإن جر السيادة ال كن أن يع سوى يم ة ا قوايء على الضعفاء).2
وانطالقا من ذ ا قولة ،س ت اول يف ذا ال قطة توضيحا أكثر لوجهات نظر القائل ابستمرارية الدولة القومية.
 3يعترب التيار عرب الوط من أ م التيارات الداع إ استمرارية الدولة القومية ،كأحد ركائز الفاعل يف ال العالقات

الدولية.
ويوضح "برتران ابدي" " "Bertrand Badieذا الدور الذي تلعب العالقات عرب الوط ية ويعرفها بقول ( :إهنا
العالقات ال تتشكل على الصعيد العا ي خارج إطار الدولة الوط ية ،وال تتحقق عرب االنفالت -على ا قل جزئيا-من رقابة
الدولة أو وساطتها ،و عل ذ العالقات بقصد أو بغ قصد سيادة الدول ونزوعها ،الدعاء حق حصري يف العمل على ا سرح
الدو موضع تساؤل).
 -1مس ة عدانن :مرجع سابق ،ص.6 :
2

- Luis Miguel Hinojosa Martinez, (2006), Globalisation et Souverainté Des Etats. A. del Valle/ R. El Houdaigui (Dirs.),
Dimensions internationales du Détroit de Gibraltar (Dykinson 2006) 293-310. University of Granada, p.17.
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مع ب القوى عرب الوط ية  -سب ذا التيار-رغم اختالفها الكب ابلطبع ،ي عملها خارج

م طق الدول أو ضد .
مبع وجود عا
مكون من عدد غ
اتبع

مت اقض جو راي :عا الدول ،و و مق ن وطقوسي مكون من عدد دود من الفاعل  ،وعا متعدد ا راكز،
دود من الفاعل  ،لكون قدرة الفعل الدو  ،ومستقل تقريبا عن الدول ال من ا فروض أن يكونوا

ا.
ويقرر ذا القول "أ رك شوبراد" بقول ( :إن العا عرب الوط لن تتحقق مصداقيت ال ظرية ،إال بقدر وضوح اب قارنة مع

واقع الدول؛ حيث ال كن أن تقابل عا ا عرب وط بعا الدول ،ونقول إن أحدمها سيزيح اآلخر).
إن ا وبكل بساطة د أن الفعل عرب الوط يف ا و ر ،يتعايش مع الفعل الدو والعكس صحيح.
ويتضح ل ا من ذا القول،أبن الفعل الدو والفعل عرب الوط  ،كل م هما مكمل ل خر.
ورغم إقرار التيار "عرب الوط " أبن التحوالت التك ولوجية ،غ ت القواعد االقتصادية للدول ،وزعزعت مشروعيتها
وم حت ا سواق سلطة عليا ،اب قارنة مع سلطة ا كومات ،وأبن التحوالت ال طرأت على السياسة الدولية ا الية ،وا نتاج
والتعليم ،تعمل على تعرية السيادة شيئا فشيئا يف مجيع ا يادين.
إن ذ التحوالت ال تع هناية الدولة ،لك ها  -سب التيار عرب الوط -تدعوان إ تشكيل تصور جديد ،أيخذ يف
االعتبار ال مو ا تزايد للعالقات والتفاعالت عرب الوط ية.1
ويذ ب "جالل أم " إ القول( :أبن ما طرأ على الدولة من تغ ات ليس اب مر الغريب ،على اعتبار أن الدولة م ذ
بزوغها عرفت تغ ا يف وظائفها ،وأن دور ا كان يتوج ابستمرار ابلتغ الذي صل من عصر آلخر ،نفس ا مر يصدق على
الدولة حاليا ،فرغم التحوالت العميقة ال ال يستهان هبا ،فقد أنيطت هبا يع "الدولة" ،مهام تتالءم مع ا ستجدات ،ومن مث
فإن الدولة يف نظر ولن تفي).2
ذا القول يؤكد أن الدولة ذات السيادة ،تعد ي العضو الوحيد الفاعل يف العالقات الدولية ،فقد أصبحت معظم
الشركات العا ية ذات الصيت ،وا ظمات غ ا كومية يف تلف اجملاالت أكثر أتث ا يف كث من ا حيان من الدول ذات
السيادة.3
 1سعيد الصديقي( :الدولة يف عا متغ  ،(...مرجع سابق ،ص ص.04 -03 :
 2مس ة عدانن :مرجع سابق ،ص.64 :
 3دمحم نعمان جالل :مرجع سابق ،ص.47 :
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ويؤكد "آدميز" " "Adamsعلى( :أن العو ة خلقت للحكومات الوط ية ،جوا تتضاءل في بشكل مستمر سيادهتا على
الشؤون السياسية واالقتصادية الداخلية ،فمهما كانت سيادة ذ ا كومات يف العا ال امي ،وال اكتسبتها ما بعد االستعمار،
فإن ذلك ا كسب بدأ ابلتالشي).1
و لص أنصار ذا التحليل ،إ أن انتقال الثقل االقتصادي من ا ستوى احمللي إ ا ستوى العا ي ،يفرض على الدولة
صياغة سيادهتا وسلطاهتا ووظائفها ،خصوصا يف ال رسم السياسات االقتصادية وتوجيهها.
فعلى ا ستوى الدو تفرض العو ة االقتصادية ،ويل كل شيء إ سلعة قابلة لال ار دوليا ،فكل شيء معرض للبيع يف
ظل العو ة.
أما على مستوى الدولة ،فإن ا طلوب أن تكون الدولة ،متقلصة إ ا د ا د لكي تتحول إ مؤسسة ،مهمتها تسهيل
عمليات العو ة ،وتسي ا يف االت ا نتاج واالستثمار و ركات رؤوس ا موال.
ونظرا مهية السياست الص اعية والتجارية ،اب قارنة مع السياست ا ارجية والدفاعية ،أصبحت الدول مضطرة بسبب
التغ الب يوي ،للبحث عن الروابط التجارية بدال من الروابط العسكرية
إن أنصار بقاء منوذج الدولة واستمراريتها ،مطمئ ون إ أن ال يوجد شكل ل فاعلية كب ة لت ظيم سياسي جا ز لتعويض
الدولة ،وعلى الرغم من ذا العدد ا ائل من التحدايت ،فإن الدولة تظل ي الفاعل ا ول على ا سرح العا ي.
ويرى "ستيفان دل روسو" (:أن الدور البارز للدولة يف القضااي العسكرية ،وسلطتها الت ظيمية على ا ستوي العا ي،
وتغلغلها يف اجملتمع ومراقبتها للموارد الطبيعية والبشرية ،وقدرهتا ا ائلة على ّ مشل ا واط
مربرات لدعم ادعاء بقاء الدولة).2

على دف مش ك ،كل ذا يقدم

إن ال تيجة ال يصل إليها م ظرو العالقات الدولية ،ي االع اف ابلتحوالت الدولية ال مست ال ظام الدو  ،مقابل
تب أطروحة عدم أفول السيادة يف غياب بديل للدولة ،فالسيادة لن تفي من جراء ذ القوى ا ديدة؛ بل إن اعة ذ
السيادة وإجرائيتها ي ال أصاهبا التآكل ،نظرا زمة الدولة -ا مة-ا تعددة ا بعاد.

3

وخالصة القول ،و أن على رغم بعض ا طروحات ال تؤكد على أن تداعيات العو ة ،قد تقوض سلطة الدولة ذات
السيادة ،فإن الدولة بقيت أ م الالعب يف السياسات العا ية ا ديثة.1
1

Leonid E. Grinin. State Sovereignty in the Age of Globalization: Will it Survive ? In Globalistics and Globalization
Journal. Retrieved, 13/03/2017, from, p.246.
https://publications.hse.ru/en/chapters/134952578
 2سعيد الصديقي):الدولة يف عا متغ  ،)...مرجع سابق ،ص ص34 :ـ .62
 3ز طا ا :مرجع سابق ،ص.235:
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اخلامة:
يف ختام ذ ا قالة العلمية ،ك ا أن نربز عدة ع اوين لعلها تكون تلخيصا ا توصل ا إلي وذلك على ال حو التا :
 أن موضوع العو ة والسيادة القومية ،قد أاثر الكث من ال قاش وا دل ا ثمر ب م ظري العالقات الدولية ،وخصوصاأصحاب ال ظرية الواقعية الذين جعلوا الدولة القومية على رأس الفاعل الدولي  ،ا أاثر حفيظة غالة العو ة الذين
يرون فيها ذلك الغول الذي

ق سياج السيادة ،ويقضي علي .

 أن العالقة ب الدولة القومية والعو ة ،ي عالقة استمرار وتواصل ،ا يع أبن العو ة ساعدت الدولة القومية يف ديددور ا و ديث  ،ا يتماشى والواقع الدو الرا ن.
 أن ا ق ب الواقعي سواء من م ظور التقليدي أو ا داثي،قد أعطى عدة تفس ات لواقع العالقات الدولية ،وكان ا خذهبذا الطرح أو المست للواقع القد وا ديد؛ إال أن التحوالت ال شهد ا حقل العالقات الدولية ا عاصرة ،جعل
الدولة القومية تواكب كل تلك ا ستجدات وتتالءم معها ،وتطور ذاهتا ،و ذا الطرح تلف عن الطرح الذي جاءت ب
ا دارس ا خرى ا وغلة يف ا ثالية ،وال تعترب أبن الدولة القومية فقدت دور ا يف العالقات الدولية ا عاصرة بسبب
القوى العابرة للقوميات ال حلت ل الدولة القومية.
وعلي فإن ذا الطرح الثا  ،ادل الطرح ا ول الذي سطر م ظرو الواقعية يف ذا اجملال؛ ولذا كن القول أبن الدولية
القومية والعو ة توأمان يتكامالن وال يتقاطعان ،ويتساندان وال يتعاندان.

قائمة املراجع:
 -Iاملراجع ابللغة العربية:
أوال :الكتب:

 .0برتران ابدي ودومي يك فيدال :من كم العا  ،ترمجة نص مروة ،مركز البحوث والدراسات مؤسسة الفكر العريب،
ب وت لب ان ،الطبعة ا و .0226 ،
 .0بن شريط عبد الرمحان :الدولة الوط ية ب متطلبات السيادة و دايت العو ة ،مؤسسة ك وز ا كمة ،ا زائر.0222 ،
1

- Martin Griffiths, (2007), International relations theory for the twenty-first century. Routledge: London & New York,
p.123.
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 .3جوزيف س.اني وجون د.دوان يو :ا كم يف عا يتج و العو ة ،ترمجة ،دمحم شريف الطرح ،مكتبة العبيكان ،الرايض،
الطبعة ا و .0220 ،
 .4جون بيليس وستيف مسيث :عو ة السياسة العا ية ،ترمجة ونشر ،مركز ا ليج ل اث ،ديب -ا مارات العربية ا تحدة،
الطبعة ا و .0224 ،
 .5جيال بو بكر :العو ة وفلسفة ال هاايت ،دار ا مل ،تيزي وزو ،ا زائر.0222 ،
 .6سعيد الصديقي :الدولة يف عا متغ (الدولة الوط ية والتحدايت العا ية) ،مركز ا مارات للدراسات والبحوث
االس اتيجية ،أبو ظيب ،الطبعة ا و .0228 ،
 .7عبد القادر تومي :العو ة ،فلسفتها ،مظا ر ا ،أتث اهتا ،ك وز ا كمة لل شر والتوزيع ،ا زائر.0229 ،
 .8فرانك جي لتش ر وجون بو  :ترمجة ،فاضل جك  ،العو ة الطوفان أم ا نقاذ؟ ا وانب الثقافية والسياسية واالقتصادية،
مركز دراسات الوحدة العربية ،ب وت-لب ان ،الطبعة ا و .0224 ،
 .9كمال يد :العو ة والدولة ،دراية آلاثر العو ة على السلطة ،دار ا كمة ،ل دن ،الطبعة ا و .0220 ،
.02لوري ا ابري  ،دول وعو ة :اس اتيجيات وأدوار ،ترمجة انيس حسن عبد الو اب ،مراجعة وتقد

دي عبد ا افظ،

ا ركز القومي لل مجة ،القا رة ،الطبعة ا و .0227 ،
 .00دمحم حيدر :الدولة ا ستباحة من هناية التاريخ إ بداية ا غرافيا ،الطبعة ا و .0224 ،
.00دمحم م ذر :مبادئ يف العالقات الدولية من ال ظرايت إ العو ة ،ا ؤسسة ا امعية للدراسات وال شر والتوزيع ،ب وت-
لب ان ،الطبعة ا و .0220 ،
اثنيا:البحوث اجلامعية:
أ -األطروحات:
 .0خالد ميار ا دريسي :خطاب ما بعد ا داثة يف العالقات الدولية ،أطروحة الدكتورا يف العلوم السياسية ،جامعة
ا سن الثا  ،ع الشق ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،الدار البيضاء ا غرب ،الس ة ا امعية،
.0222-0222
 .0ز

طا ا :أي موقع للسيادة يف ظل التحوالت الدولية الكربى ،أطروحة الدكتورا  ،جامعة دمحم ا امس ،كلية

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،آكدال ،الرابط ،الس ة ا امعية.2999-2998 ،

جملة العلوم الشياسية والقانون-العددُ 02أغُشْطص -0208آب -اجمللد – 20تصدر عن املركز الدميقراطي العربي أملانيا-برلني

188

العوملة ونظريات استمرارية الدولة القومية:

سيد املني سيد اعمر الشيحْ.

ب -دبلوم الدراسات املعمقة:
 .0مس ة عدانن :السيادة ب ال ظرية التقليدية والتحوالت ا عاصرة ،رسالة رج ل يل دبلوم الدراسات العليا ا عمقة،
جامعة دمحم ا امس ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،آكدال ،الرابط ،الس ة ا امعية-2998 ،
.2999
اثلثا :الدورايت واجملالت العلمية:
 .0محدي عبد الرمحان حسن :العو ة وآاثر ا السياسية يف ال ظام ا قليمي العريب :رؤية عربية ،لة ا ستقبل العريب،
مركز دراسات الوحدة العربية ،ب وت-لب ان ،العدد .0222 ،058-
 .0عبد ا ي مودن :الدولة القومية و دايت العو ة ،اجمللة الغربية للقانون والسياسة واالقتصاد ،عدد خاص،36-
بدون س ة نشر ،الرابط.
 .3دمحم نعمان جالل :العو ة ب ا صائص القومية وا قتضيات الدولية ،لة السياسة الدولية ،مؤسسة ا رام،
القا رة ،العدد.0222 ،245-
 .4دى راغب عوض :مستقبل الدولة القومية يف العا ب السقوط أو الصمود ،لة السياسة الدولية ،مؤسسة
ا رام ،القا رة ،العدد.0220 ،249-
 -IIاملراجع ابللغة األجنبية:
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1. Leonid E. Grinin. State Sovereignty in the Age of Globalization: Will it Survive ? In
Globalistics and Globalization Journal. Retrieved, 13/03/2017, from,
https://publications.hse.ru/en/chapters/134952578
2. Martin Griffiths, (2007), International relations theory for the twenty-first century.
Routledge: London & New York.
Secondly: Papers:
Elizabeth Oji & M. Ozioko (n.d). Effects of Globalization on Sovereignty of States.

1.

Lecturers, Faculty of Law, Nnamdi Azikiwe. University, Awka, Anambra State.
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االقتصاد اجلزائري بني مبدأ الشيادة والتبعية (الفرتة )2611-2693

د .عالم الشاجي

االقتصاد اجلزائري بني مبدأ السيادة والتبعية (الفرتة )2611-1962
L'économie algérienne entre le principe de la souveraineté et la
dépendance
الدكتور :عالم الساجي أستاذ اضر(أ)
جامعة عبد ا ميد بن ابديس ،مستغا -ا زائر
melsadji3oo3@gmail.co

امللخص :
الوسائل ال أعدهتا ا زائر لت فيذ إس اتيجية ميثاق طرابلس  1962لتحرير االقتصاد من القبضة الفرنسية ،قد ل يف طيات
بذور اإلبقاء على ال ظام االقتصادي الذي وضعت فرنسا يف اتفاقيات أيفيان؛ فاإلصالحات االقتصادية كانت هتدف إ
إثبات السيادة الوط ية أكثر من االستقالل االقتصادي ،و ذا أدى إ سوء التعاون وعدم ثبات العالقات ب البلدين ،ا
انعكس سلبا على االقتصاد ا زائري وزاد من تبعيت لالقتصاد الفرنسي ودول اإل اد األوريب .
الكلمات املفتاحية  :اإلصالحات االقتصادية  ،السيادة الوط ية  ،تبعية اقتصادية

Résumé :
Les moyens pris par la stratégie de la charte de tripoli 1962, pour la libération de
l’économie nationale de la domination française ont porté les graines de maintenir le
système économique mi par la France dans les conventions d Évian.
Des reformes économiques ont vise a prouver la souveraineté nationale sur l indépendance
économique, et ceci a mené a la coopération faible et l instabilité des relations entre les deux
pays, ce qui reflété négativement sur l’économie algérienne et augmente la subordination a
l’économie française et l union européenne.
dépendance économique

reforme économique, Souveraineté nationale,

Mots clés:
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مقدمة:
إن حرية اختيار ال ظام السياسي و االقتصادي الذي م حت فرنسا للجزائر من خالل ب ود اتفاقيات ايفيان ،صاحبتها القيود
االقتصادية ال وضعتها فرنسا يف نصوص اتفاقيات التعاون مع ا زائر من جهة ،و االمتيازات ال م حتها للشركات الب ولية
الفرنسية من جهة أخرى ؛ فال استقالل لشعب على أرض ال يستغل ثرواهتا،على ذا األساس دخلت يف معركة اثنية تاج
إ نضال طويل و وسائل إس اتيجية مت وعة و فعالة لعلها تكون دية يف انتزاع خ ات ا زائري من قبضة فرنسا خاصة و
الدول الغربية عامة ؛ م ذ فجر االستقالل سارعت ا زائر إ تطبيق تعليمات مؤ ر طرابلس ال هتدف إ تعزيز االستقالل
السياسي ابالستقالل االقتصادي ،و مت ديد االس اتيجيات و الوسائل الالزمة لتحقيقها ،و كانت أ م إس اتيجية أ عت
عليها كل ا واثيق الثورية ا زائرية انتهاج ال ظام االش اكي كإيديولوجية سياسية لب اء مؤسسات الدولة ونظام اقتصادي بدل
ال ظام الرأمسا االستعماري .
و اس جاع السيادة

الوسائل اإلس اتيجية ا تخذة الس جاع االقتصاد كانت معدة لتحقيق دف جو ري كخطوة أو
الوط ية  ،يتضح ذلك من خالل التشريعات الصادرة عن السلطة ا زائرية و كذلك االتفاقيات ا ربمة ب
البلدين(ا زائر،فرنسا) خاصة يف قطاع احملروقات ال طغى عليها الطابع الليربا  ،و ا ذهتا ا زائر وسيلة إلثبات تواجد
الدولة يف القطاعات االقتصادية للمحافظة على ا وية الوط ية ،لكن الوسائل ال استعملتها القيادة ا زائرية النتزاع حقوقها
االقتصادية قد لت يف طياهتا بذور الف اء ألهنا أبقت على القوان االقتصادية الفرنسية يف كل اجملاالت االقتصادية حسب
طيط اتفاقيات ايفيان  ،و سارت ا زائر بوت ت اش اكية لب اء السيادة الوط ية سياسة اقتصادية رأمسالية ت سيطرة
فرنسا ،ا عل الباحث يتساءل عن :ما مدى فعالية الوسائل و اإلسرتاجتيات اليت اعتمدت عليها اجلزائر لتحرير
إقتصادها من السيطرة الفرنسية بعد اإلستقالل؟

و قد تكت ف ذ اإلشكالية بعض الغموض يث تساؤالت القارئ أمهها:
 -1ما ي الوسائل و اإلس ا يات ال اعتمدت عليها ا زائر يف اإلصالح االقتصادي بعد االستقالل،
و ل تلك اإلس ا يات كانت تتوافق مع ال ظام االش اكي الذي اختارت للتخلص من فرنسا؟
 -2ما ي الت اقضات ا سجلة من خالل اإلصالحات االقتصادية ا طبقة ال زادت من التبعية لإلقتصاد الفرنسي؟
و اول أن نفصل يف ذ التساؤالت مع التربير لتوضيح ا طروحة يف اإلشكالية وفق ا طة التالية :
 -1الوسائل اإلس اتيجية لتحرير االقتصاد ا زائري .
 -2الت اقضات ا سجلة ال زادت من التبعية لالقتصاد الفرنسي .
فرضيات الدراسة:
 -تطبيق برانمج طرابلس ا ضاد لتحرير االقتصاد ا زائري من قبضة االستعمار الفرنسي .
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– األ داف ا سطرة و الوسائل ا طبقة مل قق ال تائج ا رغوب فيها بل زادت من التبعية عوض التحرر.

أمهية الدراسة  :تسليط الضوء على الصعوابت ال تلقتها ا زائر يف كيفية رير و إصالح اقتصاد ا وفق منط اش اكي ،
لكن الوسائل و اإلس ا يات ال انتهجتها ا زائر مل تكن انجعة  ،بل أبقت على التبعية لل ظام االقتصادي الفرنسي.

مناهج البحث  :طبيعة اإلشكالية ا طروحة تتطلب التحليل ا وضوعي للوسائل ا تخذة يف رير االقتصاد ا زائري بعد
االستقالل ،و ذا يتطلب ا هج التحليلي  ،كما أن الدراسة تتطلب الوقوف على ما و طط ل من قبل ا زائر و و رير
االقتصاد من ا يم ة الفرنسية ،لكن ال تائج كانت عكس ذلك  ،و ذا يستوجب األخذ اب هج ا قارن( مقارنة نتائج
اإلصالحات اإلقتصادية مع األ داف ا رب ة من قبل) ،أما اإلعتماد على ا هج التار ي و أمر بديهي ال بد من العمل ب ،
ألن ذ الدراسة ص الف ة بعد اإلستقالل( )1971-1962أو ما اصطلح علي رب التحرير اإلقتصادية.
اهلدف من الدراسة  :الكشف عن أسباب حقيقية وقفت يف وج التوجهات االقتصادية خالل مرحلة امة يف ب اء الدولة
ا زائرية الفتية ،هبدف االستفادة من ارب ا اضي من أجل تطوير االقتصاد ا زائري ،و عدم الربط ب ا واقف السياسة
على حساب ما يتطلب التطور االقتصادي ،و و ا عمول ب حاليا ب البلدين( فرنسا ا زائر) ،تعاون اقتصادي مستمر بعيدا
عن حساسية السياسة ،و كلل ذلك بعقد إتفاقية شراكة جزائرية -فرنسية ت ا صادقة عليها س ة .2008
 -Iالوسائل اإلسرتاتيجية لتحرير االقتصاد اجلزائري اليت حددها برانمج طرابلس املضاد
2ـ التصنيع:
التص يع من الوسائل األساسية الصانعة للقرار السياسي الذي يعرب عن السيادة الوط ية الكاملة،و التخلص من التبعية
ويف ذا الصدد يقول فرانسوا ب و( " 1)François pirouxالص اعة ي أساس كل سياسة من اجل االستقالل
وأتكيد تواجد ا ب األمم ابالعتماد على ذاهتا ح تثبت ل فسها أبهنا موجودة عرب كل مراحل التاريخ ".
الص اعة عامل لالستقالل و ال هضة ،و الثروات الطبيعية ا ت وعة و ال فيسة دافع يفرض و فز اإلسراع إ الثورة
الص اعية ،مع اختيار اإلس اتيجية ا الئمة ال تضمن التبعية االقتصادية ا تبادلة Interdépendance
 Economiqueب الدول ال تشجع على ا بادالت التجارية العادلة ا تكافئة ؛ فال كن إتباع الدول ا تقدمة
ب فس الوت ة االقتصادية للتضييق عليها أو م افستها ،فهذا ال يكون انجحا يف غالب األحيان ألن العامل الذي
جلب السعادة لبعض الدول كن أن يضر ابلدول السائرة يف طريق ال مو نظرا للفارق يف ا ربة التك ولوجية .2التحرر
االقتصادي ضرورة لي األوضاع االقتصادية و االجتماعية للمجتمع ا زائري ،فال كن االعتماد على رأس ا ال
األج يب  ،بل ب اس جاع و استغالل كل الثروات الوط ية ،وب اء قاعدة ص اعية صلبة قادرة على توف جزء ام من
وسائل اإلنتاج ،و موعة مت وعة من ا واد االستهالكية لتلبية حاجيات اجملتمع. 3
إن قيق ذين ا دف يتطلب إنشاء ص اعات لية الستغالل ا واد األولية و يف مقدمتها احملروقات ،مع ص اعة
بعض ا توجات القاعدية األساسية و ت ميتها؛ إن ذ ا طة مكلفة و صعبة اال از مقارنة مع ا سار التار ي
القتصادايت الدول الرأمسالية ال اعتمدت على الزراعة أوال مث تصدير احملاصيل الزراعية و عائداهتا ت شط الص اعات
1

)khalfa Mameri , les orientations politiques de L Algerie (Analyse des discours du président Boumediene, 1965 _1970
2eme édition, SNED, Alger 1978. P, 117
2
 127ـIbid, pp .126
3
Ahmed Akkache, capitaux étrangers et libération économique , L’expérience algérienne ,paris ,1971, pp, 76,77
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ا رفية ال تعترب نواة الص اعات الثقيلة أي حدوث تطورات يف مستوى ا شئات الص اعية .
Agriculture - exportation - industries légères- transformation des structures

لقد اعتمدت إس اتيجية التص يع يف ا زائر على الص اعات الثقيلة ابستخدام ا واد األولية ا توفرة كالب ول
-II
والغاز أمال يف إنتاج سلع كفيلة بتطوير الزراعة عن طريق إمداد ا اب عدات واألمسدة ،وبذلك يتحقق التكامل ب
القطاعات ،بعد إنشاء ص اعات حقيقية تعتمد على اإلنتاج الزراعي يف الص اعات الغذائية  .رغم أن الزراعة و الص اعة
قطبان أساسيان للت مية االقتصادية ،فإن ا زائر ركزت على الص اعة ابلدرجة األو ابعتبار ا ا خرج األفضل من
التخلف واحملرك الفعال لكل دواليب االقتصاد ،وجعلت من إس اتيجية الص اعات ا ص عة حجر الزاوية و الكفيل
الوحيد لتصحيح اإلختالالت ال خلفها االستعمار  .سارعت ا زائر إ اقت اء معدات ذات تك ولوجية عالية ومعقدة
مل تتماشى مع واقع اجملتمع ا زائري  ،ا جعل عرضة لالنتقادات ألن التك ولوجية ا ستخدمة مل يتم التحكم فيها ،و
التكامل ب القطاعات مل يتحقق ،يث زاد اس اد ا عدات من االرتباط ابلدول الغربية ،فلم ترقى الص اعة ا زائرية يوما
إ درجة التصدير ا ب على أسس اقتصادية تة بعيدا عن السياسة . 1

 3ـ عدم اإلعتماد على رأس املال األجنيب  :تتجلى أ م مظا ر يف :

أ-ـ مقاطعة االستثمار األجنيب املباشر :أغلب الدول ا تحررة من االستعمار إختارت السياسة الص اعية كأداة للتخلص
من التخلف ،لك ها اختلفت يف شكل ووسائل تشييد ذ الص اعة ،و ذا أمر تفرض ظروف كل دولة والعوامل
االقتصادية ا تاحة ا ال تتحكم يف توجهات الت مية لكل دولة  ،لكن الدول ا تخلفة مل تستطيع أن توفر مصادر
م تجة للمال ب فسها  ،بل اعتمدت على ا ساعدات ا قدمة ا من طرف الدول الرأمسالية ،ألن ا شكل ا قيقي
يكمن يف صعوبة اختيار اجملال الذي تكون ل األولوية يف الت مية ،و نوعية الوسائل ال قق ال قية االقتصادية وتقليص
الفارق يف ا ستوى ا عيشي ب تمع الغرب والدول ا تخلفة ،يف ح طالبت بعض الدول ا تقدمة كالوالايت ا تحدة
األمريكية و فرنسا و بريطانيا يف مؤ ر الوالايت ا تحدة للتجارة و الت مية  cnucedا عقد يف نيود ي س ة 1968
بتخفيض حجم ا ساعدات ا قدمة للدول ا تخلفة ألهنا تشكل عبء ثقيل على خزي تها ا الية ،ومت فيض ا صة
ا خصصة للمساعدة من ال اتج احمللي ا ام للدول ا ص عة من  %0887س ة  1962إ  %0860س ة1967
بعدما كان مقرر رفع نسبتها إ  .2 %01لقد صاغت الدول ا تقدمة الت مية االقتصادية يف إطار العالقات التجارية
ة

ال تكون ك اتج للمساعدات األج بية و االستثمارات ا اصة ،على ذا األساس فإن دول العلم الثالث صارت
ب أمرين  :إما االعتماد على الت مية ال أراد ا الغرب الرأمسا أي االعتماد على رأس ا ال األج يب الذي يضمن
التواجد االستعماري للتحكم يف خ ات البالد و استغال ا  ،أو االعتماد على الذات و ميع القوى الفاعلة يف البالد و
التحكم يف مسار الت مية  ،و عدم االعتماد على رأس ا ال األج يب للتخلص من التبعية االقتصادية للدول ا ص عة .

 -IIIلقد رفضت ا زائر الطريق األول وعرب عن ذلك الرئيس واري بومدين بقول :3

» « a aucun moment, nous ne pouvons coopérer avec le capital étranger exploiteur

 - 1زوزي دمحم " ،اس اتيجة الص اعات ا ص عة و الص اعة ا زائرية " ،لة الباحث ،ورقلة ،العدد  08س ة  ، 2010ص 172 .
Ahmed Akkache,op cit,p.09.
khalfa Mameri , Citations du président Boumediene ,S.N.E.D ;Alger,1975 ,p.185.
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اختارت ا زائر الطريق الثاين و ذا راجع لل تائج السلبية ال ا ة عن االعتماد على رأس ا ال األج يب يف
االستثمارات ا باشرة ونذكر م ها :
 رأس ا ال األج يب يعرقل الت مية :
أثبتت التجارب ا يدانية أن رأس ا ال األج يب ال يزيد يف تطور اقتصاد الدول السائرة يف طريق ال مو ،بل يواكب تطور
الدول ا تقدمة 1ح

افظ على الفارق يف التقدم التك ولوجي و تسيطر على اقتصاد الدول الضعيفة ،ونوضح ذلك من

خالل الص اعات الب ولية ال تدر ر ا على الدول الغربية ،يث يف س وات الستي ات بلغ سعر برميل ال فط
ا كرر11دوالر يف أورواب ،يتحصل م ها البلد ا تج على  0.74دوالر فقط  ،و 10.26دوالر تكر ا كل من الدول
األج بية و الشركات ا ستثمرة  ،و يف س ة  1966بلغت مدا خيل الدول ا تقدمة من ذ الثروة  1186مليار دوالر
أي سبعة أضعاف ونصف 2من مداخيل الدول ا تجة للب ول ،و فاقت بكث

موع ا ساعدات و ا بات ا قدمة

للدول السائرة يف طريق ال مو ال بلغت  9،9مليار دوالر ،كما تستفيد الشركات الب ولية من  3.5دوالر للربميل مقابل
خدمات تكرير ،نقل ،زين وتوزيع تلك ا ادة ا يوية و ال تقدر ب %31.8من ا داخيل اإل الية .أما األجور
ا دفوعة للعمال احمللي يف الدول الفق ة ز يدة و ال تتعدى  %2.3من ن البيع ال هائي للربميل ،جة أهنم ال لكون
الكفاءة ا ه ية ،بي ما صص أجور عالية للعمال التق ي األجانب لتشجيعهم على شراء و استهالك مواد مستوردة من
بلداهنم األصلية للرفع من مستوا م ا عيشي،و ا دف من ذلك و توجي العملة الصعبة و الب وك األج بية

.



3

ويل رؤوس االموال :

تتمثل أمهية رأس ا ال ا اص يف ت شيط السوق الداخلية و تسمح بتمويل الواردات من خالل الصادرات ،لكن التجارب
التجارية ب دول العامل الثالث و الدول ا تقدمة أثبتت العكس ،فا يزان التجاري يف صاحل الدول ا تقدمة .لقد مت إلتماس
ذلك م ذ ا رحلة التأسيسية للدولة ا زائرية  ،فالتمويالت ا قدمة من طرف الدول الغربية و خاصة فرنسا مل تكن ابلعملة
الصعبة ،بل كانت بشكل عتاد و آالت مت اقت اؤ ا من سوق الدول الرأمسالية ،أما االستثمارات زادت يف ت مية
اقتصادايت الدول ا تقدمة ،فال سبة العالية من األرابح كان يتم ويلها إ الب وك ا ارجية  ،لتوظيفها يف استثمارات
دم تمعاهتم ؛ م ذ انطالق حرب التحرير ا زائرية فقد قام االقتصاديون الفرنسيون بتهريب مبالغ امة من رؤوس
األموال و الب وك الفرنسية عن طريق ويل االحتياط ا اص م ها ،فقد بلغت األموال األج بية ال دخلت إ ا زائر
18.9مليار فرنك فرنسي ،أما ا بالغ الصادرة و الب وك الفرنسية بلغت 55.6فرنك فرنسي. 4
 اختالل يف التوازن االقتصادي :
اإلستغالل ا فرط للثروات الطبيعية للدول الفق ة من جهة  ،و ويل رؤوس األموال إ الب وك ا ارجية من جهة أخرى، 5
1

السبتي وسيلة  ،تمويل التنمية المحلية في إطار صندوق الجنوب (دراسة واقع المشاريع التنموية في والية بسكرة)  ،مذكر ة ماجستير في االقتصاد  ،جامعة

دمحم خيضر  ،بسكرة  ،سنة ، 2005ص،ص . 4. 3

Ahmed Akkache, Op cit, p. 14.
3
قويدري كريمة ،اإلستثمار األجنبي المباشر و النمو اإلقتصادي في الجزائر  ،مذكرة ماجستير  ،تخصص علوم إقتصادية  ،سنة  ، 2012جامعة أبوبكر
بلقايد

تلمسان  ً،ص . 54 .
Ahmed Akkache, Op cit, p. 24.
DENIS CLERC, économie de l’Algérie, les cahiers de la formation administrative,1975, pp.47,48

جملة العلوم الشياسية والقانون-العددُ 21أغُشْطص-آب - 3121اجمللد – 13تصدر عن املركز الدميقراطي العربي أملانيا-برلني

2

4

5

195

االقتصاد اجلزائري بني مبدأ الشيادة والتبعية (الفرتة )2611-2693

د .عالم الشاجي

أدى إ انعدام ال شاط الص اعي احمللي و غياب االندماج االقتصادي الوط  ،يث بقيت كل ال شاطات االقتصادية اتبعة
للدول ا ص عة؛ فالت مية يف الدول الضعيفة تعتمد على التخطيط ا ركزي و تدخالت الدولة ،بي ما رأس ا ال األج يب ال يتالءم
مع االقتصاد ا خطط ،بل يتج و القطاعات األكثر ر ا ،متبعا إس اتيجية تركيز الص اعات التحويلية يف البالد األم و أما
الص اعات اإلستخراجية م تشرة يف ا ستعمرات التابعة للم و بول.
ب ـ قيود املساعدات االجنبية تعرقل التنمية االقتصادية:
نظرا لعدم فعالية االستثمار ا باشر يف الت مية االقتصادية ،أت ا زائر إ اإلعتماد على رأس ا ال العام يف ال شاط
االقتصادي  ،اللجوء إ االستدانة يف ريك االقتصاد أقل ضرر ابل ظر إ االستثمار ا باشر ،الذي ت وعت تق يات و وسائل
يف ويل رؤوس األموال ؛ فالقروض الطويلة ا دى انفعة ح لو تكون بفوائد مرتفعة ألن يتم استثمار ا وفق طيط الدولة
وتتحكم يف مشاريعها

1

ج ـ املساعدات أتخذ شكل اتفاقيات غري مباشرة:
إن األموال ال تقدمها الدول ا تقدمة للدول الفق ة ما ي إال شكل جديد من االتفاقيات الغ مباشرة دم الدول ا ا ة و
نوضح ذلك فيما يلي:
 اإلعاانت ا قدمة تكون صصة يف ويل مشاريع مشروطة من طرف الدول ا ص عة ،2و موجهة و االت اقتصاديةدم الدول ا تقدمة .
ـ ا ساعدات ا الية مشروط بشراء مواد مص عة من الدول ا ا ة لتطوير إنتاجها ،لذلك تظل ذ ا ساعدات تدور يف نظام
مغلق  ،فحجم ا ساعدات ال قدمتها فرنسا للجزائر س ة  1965ا شاركة ا الية لفرنسا لت مية ا زائر كانت مرتبطة
ابألولوايت و ا زااي ال

صل عليها فرنسا من احملروقات ،يث ترتفع ذ ا ساعدات ا الية إ  200مليون فرنك فيها 40

مليون فرنك ال يتم تعويضها ،و  160مليون فرنك ي قرض دة  20س ة ، 3صص لشراء ا واد ا ص عة الفرنسية مع ا
كل ا ساعدات مت اس جاعها.
د -رأس املال األجنيب حيد من تطبيق النظام االشرتاكي :
مهما كانت صفة األموال األج بية ا قدمة للدول السائرة يف طريق ال مو،فإهنا تكون م تقاة من طرف الدول الرأمسالية وفيها
ييز  ،يث ح ذ ا ساعدات أو القروض للدول ال تقدم ضماانت للقطاع ا اص ح يتطور ويكون أكثر وزان يف
1

khalfa Mameri , les orientations politiques de L Algérie (Analyse des discours du président Boumediene, 1965 _1970),
op cit , p . 129
2
Paul Balta er claudine Rulleau, la politique arabe de la France ( de De gaule à Pompidou) ,édition Sindbad,Paris , 1973
,
p. 212.
3
ا ادة  32من األمر رقم  287/65ا ؤرخ يف  18نوفمرب  ،1965ا تعلق اب صادقة على اإلتفاقية
ا ربمة ب ا مهورية ا زائرية و ا مهورية الفرنسية يف  29جويلية  ، 1965جريدة رمسية رقم  95الصادرة يف  19نوفمرب .1965
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القطاع الص اعي ،و يف نفس الوقت د أو يقلل من االستثمارات العامة ال ت جز ا الدولة أي م ع الدولة من ا از ا شاريع
 ،ذا مل تكن معونة الدولة الفرنسية مقبولة إال بشرط أال تعرقل تشكل اإلش اكية1؛ األموال األج بية تزيد من تشجيع و
انتشار الرأمسالية و االبتعاد عن تطبيق ال ظام االش اكي  ،فرأس ا ال األج يب ال يتوافق مع ال ظام اإلش اكي رغم التسهيالت
ا قدمة للمستثمرين األجانب ،2ألن يثقل الدول السائرة يف طريق ال مو ابلديون نظرا ا تصاحبها من شروط كما اشران يف
ال قطة السابقة ،ان يك عن نسبة الفوائد ا طبقة فمثال يف س ة  1956بلغت نسبة الديون ا قدمة للدول ا تخلفة 10مليار
دوالر ال بلغت  35مليار دوالر س ة ،1964و يف س ة  1965صلت على 39مليار دوالر و بلغت  44مليار دوالر
س ة 1966و ما على ذ الدول الضعيفة إال أن تبصم لكي تدفع الديون emprunter pour payer les
. dettes
 4ـ إصدار قوانني االستثمار يف ظل اجلزائر مستقلة:
لقد عرب دستور ا زائر س ة  1963عن موقف السلطات ا زائرية من االستثمار األج يب و الذي مت استسقاء نصوص
من ميثاق طرابلس و ميثاق ا زائر ،و ال تبدي وف قادة ا زائر من االستثمارات األج بية وخاصة الفرنسية ال

كن أن

تتحول إ شكل جديد من أشكال االستعمار،رغم أن ا زائر قد وافقت على ديد سراين العمل ابلتشريع الفرنسي وفق
القانون 166/62ا ؤرخ يف  1962/12/31ما مل الف السيادة الوط ية ،يث حاولت السلطات ا زائرية إخضاع
االستثمارات األج بية لقيود القانون الداخلي ،على ذا األساس فقد تعاملت السلطات االش اكية مع االستثمارات األج بية
طط مرحلية مدروسة ال
البداية إ

حورت حول ثالثة أفكار أساسية تب تها السلطة حسب ظروف كل مرحلة ،يث سعت يف

اولة التوفيق ب مبدأ السيادة  3وا اجة إ الت مية لكن بعد انقالب س ة  1965ا هت و إخضاع االستثمار

األج يب إ م طق السيادة الوط ية ،و يف الوقت ذات كرست نظاما قانونيا خاص بقطاع احملروقات يستسقي نصوص من قانون
الب ول الصحراوي الصادر وجب األمر رقم  ،41111/58ونوضح ذلك يف مرحلت

أساسيت

قد ميزت الف ة بعد

االستقالل مها:
املرحلة األوىل  :التوفيق ب السيادة الوط ية و ا اجة إ الت مية يف ظل قانون .277/63
كانت نصوص قانون استثمار  277/63تركز على مبدأ حرية االستثمار الذي يشكل قري ة على تب السلطة القائمة
للمفهوم الليربا لالستعمار األج يب يث يمن ذا ا بدأ على معظم مواد قانون االستثمار و يتجلى ذلك فيما يلي :

 1موريس فايس  ،مفاوضات إيفيان يف أرشيف الدبلوماسية الفرنسية15(،جانفي29-1961جوان )1962تر ة ت إشراف صادق سالم ،عامل األفكار،س ة ، 2013ص765 .
Paul Balta er Claudine Rulleau, la stratégie de Boumediene, édition Sindbad,Paris, 1978,p.160.
 3عجة ا يال  ،التجربة ا زائرية يف ت ظيم التجارة ا ارجية (من احتكار الدولة ا ا واص)  ،دار ا لدونية ،الطبعة االو  ، 2007.ص،ص.169 ، 168 ،164 .
4
- Ordnance n° : 58/ 1111 du22 /11/ 1958 , J O francaise du 23/ 11/ 1958 P.10526
2
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ـــ ديد نطاق تطبيق ذا القانون  277/63على كافة األجانب دون ييز ،مع تكريس قاعدة ا ساواة ب ا ستثمرين خاصة
األعباء الضريبية،و أحاط مبدأ ا رية بعدة ضماانت حسب نص ا ادة  6وما يليها من القانون ا ذكور أعال و ي
ضماانت قانونية لالستثمار؛ نستقرئ ا سبق رغبة ا شرع ا زائري  ،يث يريد أن يثبت تواجد السلطة ا زائرية كمركز
إلصدار القرارات و التشريعات ال تعزز السيادة الوط ية من جهة  ،وح

فز ا ستثمر الفرنسي على التعاون والتعود على

االنصياع ذ القوان من أجل ت مية البالد ،أي الت مية يف إطار تشريعات جزائرية بطريقة غ مباشرة  ،و ا الحظ أن رغم
أتكيد ا شرع على مبدأ حرية االستثمار ،إال أن االع اف هبا يبقى نسبيا فقط حسب ما جاءت ب نصوص ا ادة  1 03من
القانون ا ذكور سابقا فيما ص تعريف ا ستثمر األج يب  ،فقد اعتربت ا ستثمر األج يب و كل شخص طبيعي أو مع وي
من ج سية أج بية ،مسألة الشخص الطبيعي ال تطرح إشكاالت معقدة ح يف حالة ا سية ا زدوجة ،أما االع اف
ابلشخص ا ع وي والذي يتخذ يف الغالب شكل الشركات األج بية يث بعض الصعوابت ع دما يتعلق األمر بتحديد ج سيتها
 ،كما أن ا زائر اختارت نظام الشركات ذات االقتصاد ا ختلط كوسيلة تسمح ا ابلتدخل يف ميدان االستثمارات ا تجة
ال هتدف إ تقوية االقتصاد االش اكي مع إمكانية التحكم فيها ابلضوابط التالية :
ـ إخضاع األنظمة األساسية للشركات ذات االقتصاد ا ختلط لرأي اللج ة الوط ية ا زائرية لالستثمار ،ال

تتمتع بسلطة

تقديرية واسعة ك ها من رفض األنظمة األساسية ذ الشركات إذا رأت أهنا ال تتالءم مع توجيهات السلطات العمومية
.

يش ط أن ت ص األنظمة ا ؤسسة للشركات ذات االقتصاد ا ختلط حسب ا ادة  25من القانون

 277/63على قدرة الدولة ا زائرية لشراء ا صص واألسهم ا ملوكة للشريك األج يب ، 2و أن يكون ا حق الشفعة يف
حالة البيع أو التحويل أو الت ازل عن نفس ا صص أو األسهم .
و حسب نص ا ادة  327م

ق للدولة أن ارس ذا ا ق إما يف شكل م ح موافقة باشرة ذ التصرفات أو تقوم

الدولة بذاهتا بشراء ذ ا قوق  .نست تج أن الدولة كانت تسعى إ التدخل الفعلي يف توجي رؤوس أموال االستثمارات
األج بية و التحكم فيها لت مية االقتصاد الوط ،وليس مقاطعة اإلستثمار األج يب ،و ذا الت اقض و سبب تقلص ال شاط
االقتصادي يف يع االت يف ا زائر دليل على فشل قانون االستثمار  277/63ويعود ذلك لسبب رئيسي مها :
 انعدام ثقة األجانب يف ال ظام السياسي القائم آنذاك و الذي زاوج ب حركة التأميم ال مست بعض ا صاحل األج بية
وقانون االستثمار الذي يسعى إ جذب رؤوس األموال األج بية .

1

2
3

المادة رقم  3من قانون اإلستثمار  ،277/63ا ؤرخ يف ،1963/07/26ا مهورية ا زائرية الد قراطية الشعبية ،ا ريدة الرمسية رقم ، 53ا ؤرخة يف .1963/08/20
ا ادة  25من قانون االستثمار ، 277/63مرجع سابق .
ا ادة  27من قانون االستثمار ، 277/63نفس ا رجع .
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 عدم التجانس السياسي ا تبع آنذاك مع الواقع االقتصادي ، 1وبعد فشل ذا القانون سارعت السلطة العامة إ إلغائ
بعد انقالب 19جوان. 1965
املرحلة الثانية  :إخضاع االستثمار األج يب للسيادة الوط ية يف ظل قانون االستثمار  284/66ا ؤرخ يف 1966/06/15
.
بروز تصور جديد للت مية بعد انقالب 19جوان ، 1965ا دعى إ ا اذ إجراءات حازمة تكفل للدولة ا روج من أزمتها
االقتصادية الشاملة  2و اشيا مع ذ التصورات ارأتى لس الثورة إلغاء القانون  277/63و استبدال بتشريع جديد يعيد
ال ظر يف ال ظام القانوين لالستثمار  ،وح ال يتأثر رأس ا ال األج يب هبذا التوج ا ديد ابدر رئيس لس الثورة ا زائري إ
طمأنة ا ستثمرين األجانب بشأن نوااي السلطة و ال لن س حقوقهم ا كتسبة يف ظل القانون ، 277/63وكان دف
السلطات ا زائرية من وراء ذلك و اس جاع و كسب ثقة األجانب ،غ أن ذ الثقة ما لبثت أن تبددت بصدور األمر
 284/66ا ؤرخ يف15جوان 1966الذي نص على إخضاع االستثمار األج يب طق السيادة الوط ية و ذلك ب ـ ـ ـ:
 إحالل نظام الرقابة ل نظام حرية االستثمار
فشل مبدأ ا ساواة ب السيادة الوط ية والت مية يف ظل قانون االستثمار  277/63أدى إ تغ التصور ع د السلطة إل اح
فكرة الت مية االقتصادية ،يث تصبح الت مية رد ع صر اتبع للسيادة و ال يتساوى معها ،وال يتحقق ذلك إال أبداة
إس اتيجية و ي إحالل الرقابة ل نظام حرية االستثمار وإخضاع االستثمار األج يب إ م طق السيادة الوط ية ،فا دف
سياسي ت ،ألن تب

ذا ا بدأ يوحي بعزم السلطة على مل عبء الت مية بصورة انفرادية وتقليص تواجد األجانب يف

ا يدان االقتصادي ،و هبذا فان االستثمار األج يب يفقد استقالليت ا ا السلطة العمومية .
 حصر التعاون الدو يف إطار الشركات ذات االقتصاد ا ختلط
إختيار نظام الشركات ذات االقتصاد ا ختلط ك موذج إطار للتعاون الدو

و قرار دد مص األمة ا زائرية ،نص علي

برانمج طرابلس من قبل وأكد علي قانون االستثمار 277/63يف ا ادة  ،23مث قانون االستثمار  3 284/66يف مادت
الثالثة ،ألن الشركات ذات االقتصاد ا ختلط تعزز االستقالل االقتصادي و د من ا يم ة االستعمارية بواسطة  :ـ الرقابة
الدائمة على حركة رؤوس األموال األج بية بصفة مسا م يف رأس ا ال االجتماعي لتلك الشركات.

1

2
1

زيرمي نعيمة ،التجارة ا زائرية ا ارجية (من االقتصاد ا خطط إ اقتصاد السوق)،مذكرة ماجست يف التسي الدو للمؤسسات ،س ة  ،2011/2010ص . 86.

عجة ا يال  ،مرجع سابق ،ص . 182.
قانون االستثمار ، 284/66ا ؤرخ يف، 1966/09/15ا ريدة الرمسية رقم ، 80الصادرة بتاريخ1966/09/17
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ـ إزالة التعارض ما ب ال ظام االش اكي الذي يفضل دول ة  1االقتصاد ونظام االستثمار األج يب الذي يسعى إ ب اء قطاع
خاص قوي.
إن تب

ذا ال ظام ا ختلط يف إنشاء الشركات االقتصادية ،ح

ارس من خالل الدولة سيادهتا الن ذ الشركات غ

خاضعة بصفة مطلقة إلرادة الشريك األج يب ،بل ضع لقيود ت ظيمية حسب ا ادة  03من القانون  284/66عل م ها
رد إطار لت ظيم العالقات االقتصادية مع ا ارج ،يث أن األنظمة األساسية ذ الشركات ال تدخل حيز الت فيذ إال بعد
ا صادقة عليها وجب مرسوم شريطة أن يوافق ا ستثمر األج يب على الشروط التالية: 2
 -قدرة الدولة على شراء جزء أو كل األسهم ال

تلكها الشركة.

اب وافقة يف حالة البيع أو التحويل أو الت ازل عن ا صص أو األسهم ال

 إبداء الرأيتلكها ،و ال كن للشريك األج يب ويل رؤوس

أموال إال يف حدود نسبة مسامهت يف األصول الصافية للشركة ذات االقتصاد ا ختلط ،كذلك ويل األرابح ال يتعدى نسبة
 %16س واي وب خيص من الب ك ا ركزي  ،و ال تتجاوز حصة الشريك األج يب  49%من رأس مال الشركة.
 5ـ االتجارة اخلارجية (من الرقابة واالحتكار إىل التأميم )
لقطاع التجارة ا ارجية مكانة يزة يف ال شاط االقتصادي نظرا الرتباط بعامل السيادة ،والعامل السياسي ا خطط من طرف
الدولة تظهر ظالل من خالل عملية التبادل التجاري كون مع ب طريف عالقة من ج سيات تلفة (طرف وط وطرف
أج يب )  ،أما من ال احية االقتصادية فان ا بادالت التجارية ا ارجية هتدف إ إرساء التبعية ا تبادلة ب الدول عن طريق
ا فاوضات الث ائية و ا تعددة األطراف ،وليست فرض شروط الدولة القوية على الدولة الضعيفة حالة ا زائر وفرنسا من خالل
اتفاقيات ايفيان  .وعلى ذا األساس فال ظام االش اكي ال يكتمل إال بتطبيق نظام االحتكار على التجارة ا ارجية ،لقد مت
تكريس ذا البعد اإليديولوجي للدولة يف ا واثيق ا ؤسسة للدولة خاصة ميثاق طرابلس الذي يقضي بتأميم التجارة ا ارجية
وذك إبنشاء شركات اتبعة للدولة تتكفل مارسة وظيف االست اد والتصدير ،و مت تطبيق االحتكار على مراحل تدر ية نظرا
للظروف السياسية الغ مستقرة ،مع غياب إطار تشريعي ل مكان التشريعات الفرنسية ا يزيد من صعوبة فك االرتباط
ابالقتصاد الكولونيا  ،فتمديد العمل ابلتشريعات الفرنسية ضرورة تفرضها الظروف ا تد ورة للجزائر ما مل س ابلسيادة
الوط ية مع اإلبقاء على العمل ا لي ا صلحة الوط ية وفق اتفاقيات ايفيان ،وقد مت توضيح ذ ا بادئ يف القانون رقم
 166/62ا ؤرخ يف  1962/12/31القاضي بتطبيق التشريعات الفرنسية. 3
إن تطبيق نصوص ا واثيق ا ؤسسة للدولة قد اصطدمت بصعوابت كث ة ا فرض على الس ـ ـ ـ ـلطة ا زائرية عدم التسرع و أخذ
ا يطة وا ذر من العقوابت االقتصادية (سياسة العزلة) ك قص التموي ـ ـل ابلسلع من ا ارج ؛ و قد مارست الدولة رقابة إدارية
على ا بادالت التجارية بتطبيق أساليب و أدوات لت فيذ ا نوجز ا يف الع صر ا وا .
أسالـ ـيب الرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابة
 ،مرجع سابق ،ص.186 .

1

عجة ا يال

2

ا ادة  - ،03قانون االستثمار ، 284/66ا ؤرخ يف ،1966/09/15مرجع سابق.

 3القانون رقم  166/62ا ؤرخ يف  ،1962/12/31ا مهورية ا زائرية الد قراطية الشعبية.
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 التعريفة ا مركية يف ظل ا رسوم الصادر يف1963/10/28
التعريفة ا مركية ال أتسست وجب ا رسوم ا ؤرخ يف  1963/10/28الذي وضع نظام ركي خاص ابلواردات ال تقوم

على أساس مبدأ التمييز ب السلع من حي ـ ـ ـث ا شأ  ، 1م حت لفرنسا اإلستفادة من معاملة تفضيلية تجاهتا ال تصدر ا
و ا زائر ،إن مؤشر على درجة ارتباط االقتصاد الوط ابالقتصاد الفرنسي ،لكن يف الواقع اك مب ـررات مالية صرفة تقف
خلف إصدار ذ التعريفة ،ألن معظم م ابع القرض ا تحصل علي ـ ـ ـها آنذاك مصدر ا فرنسا ،يف ح مت ديد ذ ا عاملة
التفضيلية إ ابقي أعضاء السوق األوروبية ا ش كة ألن ا زائر كانت ترغب يف ت ويع شركائها األجانب.
ورغم أن ا رسوم الصادر بتاريخ1963/10/28قد تضمن التعريفة ا ش كة لتدعيم التعاون ب ا زائر و الدول العربية خاصة
يف الف ة ا متدة ب 1963و 1969وكذلك التعاون وتوطيد العالقات مع الدول اإلفريقية والدول األوروبية االش اكية ،
ظلت ذ االتفاقيات دون جدوى و مل ترقى إ ا ستوى ا طلوب ألن دفها كان سياسي ت و تعزيز ا وية الوط ية ،أما
من ال احية االقتصادية فهي مل تؤثر على عالقاهتا مع الشركاء التقليدي وخاصة فرنسا و ذا راجع خاصة إ ا عامالت
التقليدية ا ألوفة مع الدول الرأمسالية خالل ف ة االستعمار ونقص خربة مس ي الدولة ا زائرية جعل التعاون مع الدول األخرى
ال يرقى إ األحسن ،فا بادالت مل تتجاوز  %10يف ح واصلت ا زائر إس اد احتياجاهتا خاصة من فرنسا.
 التعريفة ا مركية يف ظل األمر 35/68
يع االتفاقيات ال كانت تربمها ا زائر مع تلف الدول قد يبدو فيها نوع من التخوف و ا ذر من حدوث بعض
االضطراابت يف ق وات التوزيع التقليدية الذي سيطرت عليها فرنسا ابلدرجة األو ا يعكس السلوك يف اإلبقاء على التعاون
ا درج يف اتفاقيات إيفيان  .إن ذا ال دد وعدم االنسجام مع متطلبات قيق السيادة التامة و ابلت ـ ـ ـ ـزامن مع التغي يف
القيادة السياسة ا زائرية مت إصدار األمـ ـر رقم  235/68ا ـ ـ ـ ـ ـؤرخ يف  1968/02/02الذي ألغى التعريفة ا مركية ا اصة
بفرنسا  ،أصدر تعريفة ركية موحدة تطبق على كافة السلع ا ستوردة  ،تعتمد على مبدأ التص يف ا زدوج لل ظام ا مركي
ا كون من تص يف إقلي ـ ـ ـمي و آخر سلعي .
ـ و استمر التعامل مع فرنسا على أساس انتمائها إ السوق األوربية ا ش كة إ غاية إلغاء تلك التعريفة س ة  ، 1973و
بذلك ررت ا زائر نسبيا من تبعيتها ا طلقة لالقتصاد الفرنسي و و األمر الذي دفع بتسمية األمر 35/68إبعالن
االستقالل ا مركي للجزائر.
أدوات تنفيذ الرقابة :
لقد أت الدولة إ

إنشاء أدوات ت ظيمية من خالل تكوين يئات ومؤسسات للدولة تقوم ب شاطات التجارة ا ارجية

ي ،)office nationale de commercialisation( O.N.A.C.O:3مت إنشاؤ يف ،1963/12/13
و ثل إحدى أجهزة الدولة ا تخصصة يف احتكار الصادرات و الواردات ،و office national de la )O.N.R.A
 ،)réforme agraireمت إنشاؤ يف خريف  1963و ابشر نشاط س ة  ،1964إ تم راقبة القطاع الزراعي ا ديث
الذي ترك اإلستعمار الفرنسي و )office algérien d’action commerciale(O.F.A.L.A.Cل دور

Journal Officiel n° : 00, du 29/ 10/ 1963,République Algérienne démocratique populaire, p . 180.
 2األمر  ، 35/68ا ؤرخ يف  ،1968/02/02جريدة رمسية رقم  11الصادرة بتاريخ  ،1968/02/07ا مهورية ا زائرية الد قراطية الشعبية.
3
George Mutin, le commerce extérieur de l’Algérie en 1964, revue le Pércée N° :40-04,
année1965,346,347.

1
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مراقبة و إشهار ا توجات ا زائرية ا صدرة؛ والتجمعات ا ه ية للمش ايت  GPAوذلك وجب ا رسوم 1 223/64ا ؤرخ
يف  ، 1964/08/10و ي موعة من ا ستوردين ت إشراف الدولة هيدا الحتكار التجارة ا ارجية  .يف ح أن فرنسا
ال زالت تستفيد من ا عاملة التفضيلية ا ق ة يف ا رسوم 188/63ا ؤرخ يف  1963/05/16الذي حدد القائمة للسلع
ا ستوردة .وبذلك تضاعفت تبعية االقتصاد الوط لالقتصاد الفرنسي من حيث الصادرات والواردات ،يث بلغت واردات
ا زائر من فرنسا  60%خالل الف ة من1963إ . 1969
أما من حيث الصادرات تل فرنسا أيضا ا رتبة األو إذ أن أكثر من  70%من الصادرات ا زائرية خالل ف ة - 1962
 1970موجهة إ فرنسا وا تمثلة أساسا يف احملروقات وا مور .بعد ا فقد عملت فرنسا على التقليل من تبعيتها للجزائر يف
ميدان الطاقة ،يث قامت ابستبدال قانون التعاون ا اص اب زائر بقانون تعاون مش ك وجب تفقد ا زائر حق األولوية يف
وبصدور األمر
التعاون.
 21/71ا تعلق ابحملروقات و االمر 74/71ا تعلق ابلتسي االش اكي،فقد مت إستبدال اجملمعات ا ه ية للمش ايت
ؤسسات عمومية ذات طابع إقتصادي ـ ـ ـ ـهيدا الحتكار التجارة ا ارجية و واجهت فرنسا ذلك فض مش ايهتا من الب ول
ومقاطـ ـ ـ ـعة شراء ا مور ا زائرية ح بلغت 6.8%س ة، 1971كما خفضت من ا ساعدات ا ـ ـالية ا خصصة للجزائر.على
ذا األساس أعل ت ا زائر عن إحتكار التجارة ا ارجية إبصدار االمر 212/74ا ـؤرخ يف  ، 1974/01/30لكن ذ
اإلس اتيجية مل تكن انجحة بسبب ضعف ا دراء ا س ين للمؤسسات العمومية ل قص خربتـ ـ ـهم و جهلهم للثقافة التجارية
لدى ا تعامل ا دد يف ظل التقلبات السريعة للتجارة العا ية ،ا زاد من التبعية لالقتصاد الفرنسي يف ال األغذية ونقل
التك ولوجية .ولتصليح ذ ا عضلة أبرمت ا ـ ـ ـ ـ ـزائر اتفاقيات تعاون مش كة مع السوق األوروبية ا ش كة وجب ا رسوم
 201/76ا ؤرخ يف ، 1976/12/29وبذلك ضم ت اجملموعة األوروبية مصدر الطاقة وسوق توجاهتا ا ص عة مقابل
ميزان اري جزائري خاسر؛ و نظرا الستـ ـ ـمرار فشل ا طط الت موية و ال شاطات التجارية قررت ا ـ ـزائر أتميـ ـم التجارة
ا ارجية قتضى القانون  302/78ا ؤرخ بتاريخ 1978/02/01لكن تطبيق كان صعبا نظرا الختالف ال ظم االقتصادية
إن ذ اإلخفاقات ا تكررة
ب البلدين .
دفعت ابلقيادة ا زائرية التخلي عن تلك القوان  ،وتب سياسة االنفتاح على العامل ا أدى إ غزو السلع الغربية للسوق
ا زائرية وتطور يف اإلنتاج األورويب. 4
 -IIالتناقضات املسجلة اليت زادت من التبعية لالقتصاد الفرنسي
إقتداء بدأ يجل القائل " كل فكرة مل بذور ف ائها يف نفسها " ،5ألن ا انب التطبيقي لإلس ا يات ا تخذة يف الت مية
تكشف عن وجود بعض الت اقضات يف أخذ القرارات ال أ دافها سياسية أكثر م اقتصادية ،و و ب اء وتشييد السيادة
 1ا رسوم رقم  ،223/64ا ؤرخ يف  1964/08/10ا اص ابلتجمعات ا ه ية للمش ابت،ا ريدة الرمسية رقم، 68الصادرة يف  ،1964/08/21ا مهورية
ا زائرية الد قراطية الشعبية
 2األمر  ، 12/74ا ؤرخ يف  ، 1974/01/30الصادر عن ا مهورية ا زائرية الد قراطية الشعبية ،ا ريدة الرمسية رقم .،1974/ 14

3ـ

القانون  ، 02/87المؤرخ في ،1787/02/01الصادر عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية رقم  08الصادرة بتاريخ /02/14

،1787
ص. 171.
 4ـ دمحم اوي  ،من أجل نظام دو جديد ،ا ؤسسة الوط ية لل شر والتوزيع  ،س ة؟ ،ص .71 .
 5ـ قادري دمحم الطا ر،الت مية ا ستدامة يف البلدان العربية ب ال ظرية والتطبيق  ،مكتبة حسن العصرية  ،لب ان ، 2013 ،ص91.
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الوط ية على حساب القطاع االقتصادي اب اذ مواقف نظرية ار الية غ مدروسة جيدا ،زادت من التبعية لدول الغرب
وخاصة فرنسا ،أدت إ تد ور اإلقتصاد ا زائري  ،ونوضح ذلك يف ال قاط التالية:
أـ على مستوى التصنيع
ـ مبدئيا اعتمدت ا زائر على الص اعة والزراعة معا ،فهما قطبان لسياسة اقتصادية واحدة ،الص اعة ي ا خرج الوحيد من
التخلف و رك كل دواليب االقتصاد ،بل والص اعات ا ص عة ي حجر الزاوية الوحيد لتصحيح اإلختالالت االقتصادية ال
خلفها االستعمار دون إمهال الزراعة ،لكن ذ الرغبات دفعت اب زائر إ اقت اء معدات ذات تك ولوجية عالية ومعقدة مل
تتماشى مع الواقع الص اعي ا زائري  ،ا كان ذلك عرضة لالنتقادات ألن التك ولوجية ا ستخدمة مل يتم التحكم فيها مرحليا
ومل يتحقق التكامل االقتصادي ا زاد من اس اد ا عدات ا ص عة  ،وظل االرتباط مت ابلدول الرأمسالية وعلى رأسها فرنسا،
جدول الصادرات
كما تبي اإلحصائيات البي ة يف ا دول التا :
الفرنسية و ا زائر( مليون فرنك)
س ة 1980

س ة 1979

ال سبة( )%الرصيد

ا بلغ

ال سبة()%

ا بلغ

ا تجات الزراعية و الغذائية

409.3

5

910.3

م تجات الص اعات الكيميائية و الصيدالنية

965.5

11.9

14 1557.4

8.2

+122
+61

م تجات الص اعات اإللك ونية

642.7

7.8

874.7

7.9

+36.1

م تجات الص اعات ا ختلفة

214.6

2.6

288.7

2.6

+34.5

م تجات الص اعات ا يكانيكية

52.8 4346.7

م تجات الص اعات ا عدنية و الصلب

897.5

10.9

م تجات الص اعات ال سيجية

193.9

2.4

49.7 5523.9

+27.1

9.8 1090.1

+21.4

226.1

2

+16.6

Source : Salah MouHouBi 8la politique de coopération Algéro-Française(bilan
et perspectives),O P U, Ben Aknoun , Alger,1986, p.206.
و مل ترقى الص اعة ا زائرية إ درجة التصدير ا ب على أسس اقتصادية تة بعيدا عن السياسة ،يث بلغت نسبة ا واد
ا ص عة  %11س ة  ،1980و ذا دفع إ اإلق اض خاصة من م ظمة التعاون الص اعي الفرنسية  ، 1 O C Iو بلغ
حجم الديون س ة  1978أكثر من 15مليار دوالر .
ـ رغم تشييد عدة مصانع يف ا زائر ظل اقتصاد ا ش الرتباط ويل صدر واحد و و الب ول الذي تعرض لعدة أزمات
وعدم اإلستقرار،كما أن الدول ا تقدمة م عت ا واد ا تجة يف ا زائر من الدخول إ أسواقها  ،وضعف يف ا افسة انتج عن
نقص يف تكوين اإلطارات والفارق يف التقدم التك ولوجي. 2

 -4ا زائر يف العامل ،ص  35.على موقعwww. Ofned.edu.dz :
-Henri Madelin , Pétrole et politique en Méditerranée Occidentale8 cahiers de la fondation national des sciences politiques8
Armand Colin .19738 p .82
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ـ مسار الت مية تتحكم في الدول ا تقدمة الغربية ا ص عة و تعمل جا دة على إفشال ال هضة الص اعية يف الدول ال امية ،1
ألن مبدأ الت مية الذاتية ارتكز على القطاع العام الذي يعتمد على الصادرات من ا واد األولية ال تستخرجها الشركات
األج بية و تتحكم فيها الص اعات ا تطورة يف الدول ا تقدمة .
ـ انعدام االستثمار يف القطاع الفالحي أدى إ تراجع اإلنتاج و ارتفاع الواردات من ا واد الغذائية ،بسبب التسي الذايت
وإمهال للقطاع الفالحي وإتباع سياسة احملروقات ال رمستها فرنسا .
ـ السياسة االقتصادية يف ا زائر قد تضم ت الكث من الت اقضات والبعد عن ا وضوعية يف الطرح االقتصادي  ،يث أهنا
اعتمدت على تك ولوجية معقدة تتطلب رؤوس أموال اب ظة مع ندرة اإلطارات الكفيلة ابستخدامها  ،ا أدى إ تغليب
القطاع الص اعي 2الذي خصصت ل مبالغ مالية معتربة دون جدوى على حساب قطاع فالحي قد طال إمهال .
ب ـ على مستوى االستثمار األجنيب
من أبرز األفكار ا ت اقضة لدى السلطة ا زائرية وال مست اب ركز القانوين لالستثمار األج يب ي تلك ا تعلقة حاولة
إخضاع ا ستثمر األج يب طق السيادة الوط ية أي ربط الت مية ابلسيادة دليل على التخوف من تدخل رأس ا ال األج يب يف
السلطة ،نظرا داثة السلطة ا زائرية وقلة خربهتا يف التسي  ،ومن جهة أخرى ويف الوقت ذات فقد كرست الدولة ا زائرية
نظاما قانونيا خاصا ابحملروقات يستمد جذور من قانون الب ول الصحراوي الصادر وجب األمر  ، 1111/58و فهوم أدق
تسي رأمسا ت غطاء إيديولوجية إش اكية  ،ا أثر على الت مية االقتصادية يف ا زائر يف الف ة ا متدة من االستقالل إ
س ة  1978ونوضح ذلك يف ال قاط التالية:
 -1إن رؤية ميثاق طرابلس إ االستثمار األج يب على أن خطر لتحقيق السيادة الوط ية ،ا يدعو إ إخضاع االستثمارات
األج بية إ رقابة الدولة بتشكيل شركات ذات اقتصاد تلط قق مصلحة الشعب ا زائري ،وال دم مصلحة البورجوازية
ال خلفها االستعمار يف ا زائر،يف ح سارعت السلطة ا زائرية إ أتميم األمالك الشاغرة قتضى ا رسوم 388/63
ا ؤرخ يف  ،1963/10/01كما أصدرت قانون االستثمار 277/63الذي مت إصدار يف زمن ا فارقات الكربى ب إرادة
سياسية تتج و التأميم وقانون استثمار يهدف إ لربلة حركة رؤوس األموال األج بية من و إ ا زائر ،و ذ أول مبادرة من
السلطة ا اكمة يف التوفيق ب مبدأ السيادة وا اجة إ الت مية  ،3ألن قانون االستثمار  277/63قد استث االستثمارات
ال فطية،إذ احتفظ يف ذا الشأن العمل أبحكام األمر 1111/58ا ؤرخ يف. 1958/11/22
 /2تركيز السلطات ا زائرية على الشركات ذات االقتصاد ا ختلط كما و مب يف ب ود القسم الرابع من قانون االستثمار
،277/63الذي اعترب ا ا شرع ا زائري وسيلة تسمح للدولة ابلتدخل يف حقل االستثمارات ا تجة ،يث يتم ذا التدخل
ابالش اك مع رأس ا ال ا اص الوط و األج يب لتقوية االقتصاد االش اكي  .إن ذا ت اقض صارخ نظراي وتطبيقيا الن
اإليديولوجية االش اكية ترفض فكرة القطاع ا اص نظرا لت اقضها مع الرأمسالية من حيث ا بادئ ،األو هتدف إ قيق
اش اكية وسائل اإلنتاج أما االستثمار األج يب يهدف إ رير و تداول وسائل اإلنتاج .
لقد كان دف الدولة من وراء ذلك وحسب ا ادة  23من القانون 277/63يرمي إ التدخل يف تسي رأس ا ال
األج يب،كما تب نفس ا ادة أبن تكون ذ ا شاركة خاصة يف القطاعات االقتصادية ا يوية ،لكن يف ا ادة  25من نفس
- Abdelkader taibouni ,le developpement economique(theories et politique en Afrique),OPU Alger,1983 .pp. 109 ,110.
 - 2زايد مراد  ،دور ا مارك يف ظل إقتصاد السوق(حالة ا زائر)،أطروحة دكتورا يف العلوم اإلقتصادية،جامعة بن يوسف بن خدة ا زائر،ص،.ص .98،99 .
 - 3عجة ا يال  ،مرجع سابق ،ص 167.
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القانون ت ص على قدرة الدولة شراء ا صص أو األسهم ا ملوكة للشريك األج يب،كما يكون ا حق الشفعة يف حالة البيع أو
التحويل أو الت ازل عن ا صص أو األسهم .رغم الضماانت ا م وحة للشريك األج يب من خالل القانون 277/63إال أن
ذا األخ كان فاشال بسبب إنعدام ثقة األجانب يف ال ظام السياسي القائم آنذاك الذي ع ب حركة التأميم ال مست
بعض ا صاحل األج بية وقانون االستثمار الذي يسعى إ جذب رؤوس األموال األج بية .
ج ـ على مستوى التجارة اخلارجية

لقد حددت إتفاقيات إيفيان كل ما كن أن تكون علي ا زائر يف يع اجملاالت ما عدا ال ظام الذي كن أن تس علي
ا زائر إقتصاداي ، 1وم ذ س ة 1963بدأت ا زائر تتخذ سياسة مستقلة نسبيا و ثلت أساسا يف اإلجراءات الرقابية على
ال شاطات التجارية بتطبيق بعض األساليب وآليات كن الدولة من إحتكار التجارة ا ارجية كمؤسسات عمومية تشرف
عليها الدولة كرمز للسيادة فقط  ،لكن اإلجراءات ا تخذة مل يف سياقها اإلبقاء على ال ظام الرأمسا ونب ذلك فيما يلي
 ا رسوم
:
الصادر  1963/10/28قد خصص تعريفة ركية خاصة بفرنسا يف إطار ا عاملة التفضيلية ا خصصة لبعض السلع حسب
م شئها ،يث أن ذ ا عاملة التفضيلية يتم ديد ا إ ابقي الدول األوروبية األعضاء يف السوق األوروبية ا ش كة  ،ا أدى
إ إحتكار السوق ا زائرية من قبل كل دول السوق األوروبية ا ش كة بقيادة فرنسا ح وقت ا ا اضر؛ مل قق ذ التعريفة
ا مركية أي اح للجزائر ألهنا كانت هتدف تعزيز ا وية الوط ية فقط ابإلنتماء إ الدول العربية واإلفريقية واالش اكية ،ألن
االتفاقيات ال كانت تربمها ا زائر مع تلك الدول فيها نوع من ال دد وا ذر والتخوف من حدوث بعض اإلضطراابت يف
ق وات التمويل والتوزيع التقليدية ال سيطرت عليها فرنسا ،و ذا يعكس سلوك حقيقي يف اإلبقاء على االقتصاد الفرنسي، 2
و يظهر ذلك من خالل تطور ا بادالت التجارية الفرنسية ا زائرية  ،يزان اري لصاحل فرنسا:

تطور ا بادالت الفرنسية -ا زائرية(م-
فرنك)
Source :Salah MouHouBi,
,op cit p.200

الس وات

الصادرات الفرنسية الواردات الفرنسية

الرصيد

1971

2771

1291

+1478

1972

2383

1702

+681

1974

6178

4806

+1372

1976

7034

3315

+3719

1978

6913

3204

+3709

1980

11098

7265

+3833

 ـ يف ظل ذا ال دد الذي ال قق
السيادة الوط ية ،مت إصدار األمر 35/68ا ؤرخ يف  1968/02/02و جاء بتعريفة ركية موحدة تطبق على كافة السلع
ا ستوردة وبذلك استمر التعامل مع فرنسا وابقي دول أرواي الغربية يف إطار السوق األوربية ا ش كة .
 ـ لقد قابلت فرنسا اإلجراءات ا تخذة من طرف ا زائر بتغي مصادر ا صول على الطاقة ح تتحرر من التبعية

- Groupe de journalistes, Algérie 30 ans 8situation économique8Bilan et perspectives8 ANEP 8Alger, 1992, P . 279.
 -2عجة جيال  ،مرجع سابق ،ص. 22.
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للجزائر ،1ويف نفس الوقت ي ورقة ضغط على ا زائر يف ا فاوضات ألهنا تستطيع أن تستغ عن مصادر الطاقة ا زائرية،
كما عملت على فيض ا ساعدات ال تقدمها للجزائر ح تعرقل مسار الت مية يف ا زائر ح ال تشكل خطر على
ا صاحل اإلقتصادية الفرنسية يف مشال إفريقيا ،كما قامت فرنسا بتخفيض وارداهتا من الب ول خاصة بعد أحداث  1965الذي
أ ق خسائر اب يزان التجاري ا زائري بلغت حوا  310مليون فرنك فرنسي ،يف ح مل تتأثر حصة فرنسا من الواردات
ا زائرية  ،ا يعكس رغبة السلطات ا زائرية يف مواصلة العمل ب فس ق وات اإلس اد ا وروثة عن اإلستعمار.
ـ مصادقة ا زائر على إتفاقيات تعاون مع السوق األوروبية ا ش كة وجب ا رسوم 201/76 2ا ؤرخ
يف 1976/12/29دليل قاطع على مدى سك ا زائر ابلشركاء التقليدي يف أورواي الغربية  ،ا أدى إ توقف الت مية ألهنا
ال تتم بواسطة ا بادالت التجارية فقط كما يزعم مؤسسي ا ظمة العا ية للتجارة  ،بل عن طريق نقل التك ولوجية .
 ـ إحتكار التجارة ا ارجية من طرف الدولة ا زائرية وجب القانون  02/78ا ؤرخ يف  1978/02/01قد زاد من
إرتباط ا زائر ابلدول الغربية وعلى رأسها فرنسا ألن ا ؤسسات العمومية االقتصادية ال ثل الدولة االش اكية تتفاوض مع
دول الغرب يف منط ليربا ،لذلك فاالحتكار نظام مؤسسات قائم على مبالغة قصوى من الدولة لال تمام بسيادهتا وا اذ
القرارات الصائبة ،3و ذا ا فهوم أدى إ صعوبة ا فاوضات وقلة ا بادالت التجارية وتد ور التعاون على العموم .
د ـ على مستوى عدم اإلعتماد على رأس املال األجنيب
أت ا زائر إ االستدانة كباقي دول العامل الثالث كخيار أفضل من االعتماد على االستثمار برأمسال أج يب الذي س
ابلسيادة الوط ية ،لكن االعتماد على ا ديونية يف الت مية يف حد ذات مساس رية أخذ القرارات ويثبت الت مية االقتصادية نظرا
لل تائج السلبية ال

لفها ا ديونية ا ارجية  4ألهنا وسيلة لتحويل ا واد األولية و رؤوس األموال فقط ا الدول ا ص عة ،

فعائدات ا واد األولية يسدد هبا نفقات ا واد ا ص عة  ،فهو ارتباط صعب االنفصال .
ـ ا ديونية د من ا افسة يف اإلنتاج أث اء ب اء ا يكل االقتصادي يف الدول ا تخلفة ألن الب اء يتم ابستعمال تك ولوجية
قد ة ،ويف الغالب تكون عبارة عن فروع ص اعية اتبعة للورشات الص اعية األم يف الدول الرأمسالية  .االعتماد على أموال
ا ديونية ا ارجية عل الدولة ا دي ة اتبعة للمؤسسات ا الية يف الدول الغربية .

اخلامتة :
اإلصالحات االقتصادية ال عرفها االقتصاد ا زائري بعد االستقالل قد غلبت عليها ا بادئ السياسية ال هتدف إ تعزيز
السيادة الوط ية ابستعمال وسائل اقتصادية  ،ذا السبب ال تائج كانت سومة مسبقا،ألن ذ اإلس اتيجية أرادت أن تزاوج
ب قطب مت افرين أحدمها ليربا يتمثل يف سراين قانون الب ول الصحراوي ت األمر 1111/58الذي ق ت فرنسا،أما
الثاين فهو ا ؤسسات العمومية االقتصادية ال تس ا الدولة ب ظام اش اكي ،كان دف الدولة من وراء ذلك و ا صول
على ا ربة يف التسي والتك ولوجيا يف ميدان احملروقات ح تتمكن من رير اقتصاد ا تدر يا ،و ذا يساعد ا تطوير
الص اعات ال اشئة يف ا زائر ال دم ال شاط الزراعي .إن التق يات ا طبقة ميدانيا يف فرض الرقابة على ال شاطات االقتصادية
- Henri Madelin, op cit , p .38.
 - 2ا رسوم 201/76ا ؤرخ يف ،1976/12/29يتضمن ا صادقة على االتفاقيات ا ربمة ب ا زائر و اجملموعة االقتصادية األوربية  ،جريدة رمسية رقم  17الصادرة بتاريخ  27فرباير 1977
،ا عدلة للجريدة الرمسية رقم  04الصادرة بتاريخ  12جانفي .1977

1

 - 3عجة ا بال  ،مرجع سابق  ،ص . 100 ،
-J .C .Sanchez Arnaud, Dette et développement, OPU, Alger, 1982, pp .61,68.
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كان ا راد م ها إثبات السيادة الوط ية يف تلك ا ؤسسات العمومية االقتصادية دون ال ظر إ ال تائج ،ذا السبب تلك
اإلصالحات زادت من تد ور االقتصاد ا زائري وتبعيت القتصاد فرنسا ودول اإل اد األورويب .
نستخلص من ذ الدراسة أبن االقتصاد ا زائري قد عرف نوع من عدم االنضباط يف التسي  ،تشريعات رأمسالية يف قطاع
احملروقات ونظام اش اكي نظري يف ابقي القطاعات ،وإمهال اتم يف قطاع الزراعة بعد اإلخفاق يف ربط ابلقطاع الص اعي
الذي ل شعار الص اعات ا ص عة الفاشلة  .فتحقيق السيادة الوط ية يف ظل االش اكية قد عرقل تطور االقتصاد ا زائري
رغم أن ظل يف اتصال مستمر مع فرنسا ودول اإل اد األورويب فهل ست جح ا زائر يف تطوير اقتصاد ا يف ظل السيادة
ا ر ونة ابلتك ولوجية الغربية ا تطورة و سياسة االنفتاح على السوق العا ية؟ .

املراجع املعتمدة ابللغة العربية :
الكتب
.2
.3
.4
.5

دمحم اوي  ،من أجل نظام دو جديد ،ا ؤسسة الوط ية لل شر والتوزيع .
موريس فايس  ،مفاوضات إيفيان يف أرشيف الدبلوماسية الفرنسية15(،جانفي29-1961جوان )1962تر ة ت
إشراف صادق سالم ،عامل األفكار ،س ة .2013
عجة ا يال  ،التجربة ا زائرية يف ت ظيم التجارة ا ارجية (من احتكار الدولة ا ا واص)،دار ا لدونية ،الطبعة
االو 2007.
قادري دمحم الطا ر،الت مية ا ستدامة يف البلدان العربية ب ال ظرية والتطبيق ،مكتبة حسن العصرية  ،لب ان . 2013 ،

النصوص القانونية و اجلرائد الرمسـ ـ ــية :

2ـ قانون االستثمار  ،277/63ا ؤرخ يف ،1963/07/26ا ريدة الرمسية رقم ، 53ا ؤرخة يف .1963/08/20

3ـ قانون االستثمار ، 284/66ا ؤرخ يف، 1966/09/15ا ريدة الرمسية رقم ، 80الصادرة بتاريخ. 1966/09/17

4ـ القانون  ، 02/78ا ؤرخ يف،1978/02/01ا ريدة الرمسية رقم  07الصادرة بتاريخ  ،1978 /02/14ص171.
األوامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر -املراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
 -2ا رسوم رقم  ،223/64ا ؤرخ يف  1964/08/10ا اص ابلتجمعات ا ه ية للمش ايت،ا ريدة الرمسية رقم68
،الصادرة يف . 1964/08/21
 -3األمر  ،35/68ا ؤرخ يف .1968/02/02
 -4األمر  ،12/74ا ؤرخ يف 1974/01/30
 -5األمر رقم  287/65ا ؤرخ يف  18نوفمرب  ،1965ا تعلق اب صادقة على اإلتفاقية ا ربمة ب ا مهورية ا زائرية و
ا مهورية الفرنسية يف  29جويلية  ، 1965جريدة رمسية رقم  95الصادرة يف  19نوفمرب 1965

اجملـ ـ ـ ـ ـ ــالت

 1ـ زوزي دمحم" ،اس اتيجة الص اعات ا ص عة و الص اعة ا زائرية"  ،لة الباحث ،ورقلة ،العدد  08س ة .2010
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: الرسائ ـ ـ ـ ـ ــل اجلامعـ ـ ـ ـ ـ ــية
،  صص علوم اقتصادية،  مذكرة ماجست،  االستثمار األج يب ا باشر و ال مو االقتصادي يف ا زائر، قويدري كر ة-1
 جامعة أبوبكر بلقايد، 2012 س ة
تلمسان،
مذكرة ماجست يف التسي الدو،)التجارة ا ارجية ا زائرارية(من االقتصاد ا خطط ا إقتصاد السوق، ـ زيرمي نعيمة2
. 2011/2010  س ة،للمؤسسات

جامعة بن يوسف بن،أطروحة دولة يف العلوم اإلقتصادية،) دور ا مارك يف ظل إقتصاد السوق(حالة ا زائر، ـ زايد مراد3
.2006/2005 س ة، خدة ا زائر

www. Ofned.edu.dz  على موقع35.ص،  ا زائر يف العامل:املواقع اإللكرتونية

: املراجع املعتمدة ابللغة الفرنسية
Ouvrages
1- khalfa mameri , les orientations politiques de L Algérie (Analyse des discours du
président Boumediene, 1965 _1970) 2eme édition, SNED, Alger 1978 .
2 - Ahmed Akkache capitaux étrangers et libération économique :L expérience algérienne
paris 1971.
3 - Paul Balta er Claudine Rulleau,la politique arabe de la France ( de De gaule à
Pompidou) ,édition Sindbad,Paris , 1973 .
4- Paul Balta er Claudine Rulleau, la stratégie de Boumediene, édition Sindbad,Paris,
1978,
5- "Henri Madelin , Pétrole et politique en Méditerranée Occidentale8 cahiers de la
fondation national des sciences politiques8 Armand Colin .19738
6- Abdelkader taibouni ,le développement économique(théories et politique en
Afrique),OPU,1983 .ALGER
7- Groupe de journalistesAlgerie30ans, situation économique, Bilan et perspectives8
ANEP, Alger, 1992
8 - J .C .Sanchez Arnaud 8Dette et développement ,OPU, Alger,1982
9- khalfa Mameri ,Citations du président Boumediene D’Alger,1975
10- DENIS CLERC, économie de l’Algérie, les cahiers de la formation
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administrative,1975,
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دور ا ظمات الدولية غري ا كومية يف تعزيز و محاية حقوق اإلنسان
The Role of International non-governmental organizations in the promotion and
protection of human rights
الباحثة طهراوي فهيمة
طالبة دكتورا امعة لي لونيس البييدة 8كيية ا قوق-ا زائر

fahimatahraoui23@gmail.com

الدكتور بيقاسم أمحد

أستاذ التعييم العايل امعة لي لونيس البييدة 8كيية ا قوق-ا زائر
ا يخص:

تكرس العديد من ا ظمات الدولية غ ا كومية جل ا تمامها يف تعزيز و اية حقوق اإلنسان و وضع حد لالنتهاكات الواقعة عليها
فلقد آلت ا ظمات غ ا كومية على نفسها إال أن تذخر جهدا بكل إمكانياهتا للدفاع عن حقوق اإلنسان و اح ام حرايت
األساسية األمر الذي جعلها تلعب دورا مهما يف لفت انتبا اجملتمع الدو على أوضاع ومسائل حقوق اإلنسان و مراقبة سلوك الدول
و هنجها يف ذا ا صوص و ذلك يف سبيل حثها على االلتزام بادئ حقوق اإلنسان و ا رص على التكريس الفعلي ا .و و ما
جعل من ا ظمات الدولية غ ا كومية ركيزة من ركائز اية و تعزيز حقوق اإلنسان خاصة يف ظل اإلمكانيات و اآلليات ال
تلكها و كذا االس اتيجيات ا تعددة ال تتب ا ا.
الكيمات ا فتاحية:

ا ظمات الدولية غ ا كومية -ال قية والتعزيز -ا ماية -حقوق اإلنسان.
Abstract:
Many international non-governmental organizations around the world are dedicated to protect
and promote human rights and put an end to their violations which drives the NGOs to play a
leading role in focusing the attention of the international community on human rights issues and
ensuring the real recognition of these fundamental rights and freedoms.
It is hardly surprising that NGOs are totally dedicated to the promotion and protection of human
rights, especially in light of the opportunities they possess and the multiple strategies they adopt.
Keywords:
International non-governmental organizations- the promotion - the protection- human rights.
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دور املهظمات الدولية غري احللومية يف تعزيز و محاية حقوق اإلنشاى

د .بلقاسم أمحد
طهراوي فهيمة

مقدمة :

تعترب ا ظمات غ ا كومية( )1نتاجا للمجتمع الدو ا ديث تطورت بتطور وامتدت االت نشاطاهتا إ مواضيع ذات الصلة
ابإلنسان ح أصبحت احملرك األساسي قوق و حرايت األساسية والساعي اجملد واجملتهد من أجل تطبيقها وضمان اح امها وا يلولة
()2

دون انتهاكها.

فالتأث ا تزايد للم ظمات غ ا كومية ولد االنتبا ليس فقط إ إ ازاهتا و لكن أيضا إ القضااي ال تدافع ع ها ،و من ب القضااي
ال أولتها ا ظمات الدولية غ ا كومية أمهية وع اية ابلغة ي "حقوق اإلنسان" وال مل تعد شأان داخليا و حسب ،وإمنا أصبحت
()3

قضية دولية عا ية تستدعي تضافر جهود الدول وكذا ا ظمات غ ا كومية و غ مها من الفواعل من أجل ترقيتها و تعزيز ا.

و ابلتا أصبحت ا ظمات الدولية غ ا كومية تلعب دورا مهما يف رسم السياسات العامة العا ية ا تعلقة قوق اإلنسان و تدير ذ
()4

القضااي وفقا طقها و طبيعة اآلليات ال تستخدمها.
ومل يتصور واضعو القانون الدو

قوق اإلنسان األوائل أبن يف غضون ( )50عاما من صدور اإلعالن العا ي قوق اإلنسان سوف

تظهر عشرات اآلالف من ا ظمات غ ا كومية تلعب مثل ذا الدور ا يوي يف ذا اجملال )5(،وتؤدي دورا مهما ال يستهان ب على
مستوى القانون الدو ا عاصر ،و مل يكن للم ظمات غ ا كومية أن تبلغ ذ ا كانة و تلعب ذا الدور لوال إمكاانهتا و قدراهتا ال
ك ها من اية حقوق األفراد و الدفاع ع ها.

أمهية البحث :
ذ الدراسة ستضيف معرفة جديدة تكشف عن الغموض و اللبس الذي تث طبيعة ا ظمات غ ا كومية وا تمثل يف مدى
قدرهتا أبن عل ا دورا ذا أتث ا يف ال اية حقوق اإلنسان وما ي إال عبارة عن معات ألشخاص مع وية أو طبيعية خاصة
ليس ا أية صفة حكومية ،و ال ترقى إ مصاف الشخص القانوين الدو .
و علي تربز أمهية ذا البحث يف ديد جانب من الفواعل على الصعيد الدو  ،على اعتبار أن ا ظمات غ ا كومية أصبحت
أحد الفواعل البارزة يف العالقات الدولية ت شط و بشكل فعال يف عدة االت كانت يف ا اضي حكرا على الدول ،كما مل تعد
نشاطاهتا تقتصر يف حدود اقليمية لدولة معي ة بل اتسعت لتشمل كافة أ اء العامل تدافع من خال ا عن حقوق كامل الشعوب دون
استث اء و تعرب عن مهومهم و احتياجاهتم يث طورت ذ ا ظمات من جهود ا و وجهت أو ا تماماهتا إ القضااي ا تعلقة
قوق اإلنسان.

 1استخدم مصطلح ا ظمات غ ا كومية للمرة األو يف أعقاب ا رب العا ية الثانية ع دما أسبغت األمم ا تحدة على ا ظمات ا اصة ال ساعدت يف الشفاء و التعايف من ويالت ا رب و مداوات
ا الي من ال ازح و األيتام و العاطل عن العمل .و دد بعض العلماء أبن أول م ظمة غ حكومية ثلت يف ا ظمة الدولية كافحة العبودية وال أنشئت عام .1839
2شريفي الشريف ،ا ظمات غ ا كومية و دور ا يف ترقية و اية حقوق اإلنسان يف ا زائر ،رسالة ماجست  ،جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان ،2008-2007،ص.5
3و ذا ما أكد األم العام لألمم ا تحدة السابق كويف ع ان حي ما قال يف تصريح ل إبيطاليا س ة  " 1997إن ا نعيش يف حقبة مل تعد فيها الدول تسيطر وحد ا على الشؤون الدولية فثمة جهات أخرى
تشاركها يف ذلك ،ا ظمات غ ا كومية والرب اانت الوط ية و الشركات ا اصة و وسائل اإلعالم وا امعات وا ثقفون والف انون و كل إمرأة و رجل يعترب نفس أو تعترب نفسها جزءا من األسرة البشرية
العظمى"  .مأخود من ا وقع  www.UN.org/arabic/NGO/bwcgure.htmشو د بتاريخ  02ماي .2017

 4أ اء مرايسي ،إدارة ا ظمات غ ا كومية لقضااي حقوق اإلنسان -دراسة حالة م ظمة العفو الدولية ،رسالة ماجست  ،جامعة ا اج ضر ابت ة ،2012-2011 ،ص.1
5ا صري ،مود دمحم ،ا ظمات حقوق اإلنسان و أدوار غ ا كومية ،سوراي :دار ني وي ،2012 ،ص.13

جملة العلوم الشياسية والقانوى-العدد 01أُغُشْطص-آب - 8108اجمللد – 18تصدر عو املركز الدميقراطي العربي أملانيا-برلني

211

دور املهظمات الدولية غري احللومية يف تعزيز و محاية حقوق اإلنشاى
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أهداف الدراسة :

هتدف ذ الدراسة إ
 إبراز حجم الدور الذي تضطلع ب ا ظمات غ ا كومية يف اية حقوق اإلنسان من خالل الوقوف على تلف ا ميزات التلكها و االس اتيجيات ال تتبعها من أجل الدفاع عن قضااي ابتت من أو أولوايت اجملتمع الدو و فواعل .
 توضيح االت تدخل ا ظمات غ ا كومية يف إطار تكريس و سيد ا ماية الدولية قوق اإلنسان. التطرق لكافة الصور واألشكال ال يتجسد من خال ا دور ا ظمات غ ا كومية كآلية ماية حقوق اإلنسان. -إبراز مدى فاعلية ا ظمات غ ا كومية يف قيق ا دف ا شود.

أسباب الدراسة:
لعل من أ م األسباب ال دفعت ا إ البحث يف ذا ا وضوع تكمن يف رغبت ا الشديدة و استعدادان التام للكشف عن تلف صور
واس اتيجيات ا ظمات الدولية غ ا كومية يف سعيها ماية حقوق اإلنسان .و إن كان تدخلها ال كن أن يتحدد بدور مع
أو وسيلة ددة إال أن ارأتي ا توضيح بعض من جهود ذ ا ظمات ال تدفع س ة حقوق اإلنسان و التقدم و التطور.
اإلشكالية:

إن تزايد عدد ا ظمات غ ا كومية يف الساحة الدولية ،و ا كانة ال أصبحت تلها ،و األنشطة وا هام ال تضطلع هبا و ما
جعل م ها ظا رة شائعة تفرض نفسها على تلف األصعدة و يف كافة اجملاالت .و ما يطرح موضوع ث ا ا ا (و الذي يرتكز يف
األساس على ا ظمات الدولية غ ا كومية ال تكون غايتها و ور ا تمامها التصدي و الدفاع عن حقوق اإلنسان) يتمثل يف
إشكال على قدر من األمهية نستعرض كاأليت :
فيما تتجلى أمهية و اعة ا ظمات الدولية غ ا كومية يف الدفاع عن حقوق اإلنسان ،و ما ي االس اتيجيات ال تتب ا ا يف سبيل
توف ذ ا ماية؟

ا هج ا عتمد:

حيث ستعتمد ذ الدراسة إ إبراز مدى مسامهة ا ظمات الدولية غ ا كومية يف تعزيز و ترقية و اية حقوق اإلنسان و ذلك
من خالل اعتماد ا هج الوصفي التحليلي ا يت اسب و موضوع الدراسة و ذلك وفقا ا س عرض كاآليت:

ا بحث األول  :دور ا ظمات غري ا كومية يف ترقية وتعزيز حقوق اإلنسان

تشكل ا ظمات الدولية غ ا كومية إحدى أ م الفواعل يف العالقات الدولية وال يفوت ا يف البداية االشارة إ أن ا قصود ابلفاعل يف
العالقات الدولية " سلطة أو جهاز ،اعة أو شخص قادر على لعب دور يف الساحة الدولية وا سامهة فيها ،سواءًا اب اذ قرار ما أو ا شاركة

بفعل ما ،وأن إضفاء صفة الفاعل يف العالقات الدولية مرتبط دى تلك ا سامهة وليس مرتبط إطالقاً بوضع القانوين" )1(.و إن كانت ال ظرة

األو لطبيعة ا ظمات غ ا كومية وتكوي ها توحي أبهنا م ظمات ضعيفة وغ قادرة على القيام بدور فاعل على الساحة الدولية نظرا لعدم
تعها ابلشخصية القانونية الدولية ،إال أن تتبع نشاطها ومدى فعاليتها يف قيق أ دافها يربز بوضوح احها يف قيق الكث من اإل ازات

1فاطمة الز راء صا د ،دور ا ظمات غ ا كومية يف ترقية األمن اإلنساين ،رسالة ماجست  ،جامعة سطيف ،2014-2013 ،2ص .11
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( )1

يف االت ترقية وتعزيز حقوق اإلنسان

د .بلقاسم أمحد
طهراوي فهيمة

يث يعود الفضل يف مشولية وعا ية حقوق اإلنسان و حرايت األساسية إ ا هود ال تبذ ا يف

ا طالبة ابح ام حياة اإلنسان و كرامت .

و لقد م حت ا ادة ( )71من ميثاق م ظمة األمم ا تحدة طريقا للمجلس االقتصادي و االجتماعي للتشاور مع ا ظمات غ
ا كومية ،و لقد ترتب على قيام عالقة ر ية لالتصال والتشاور ما ب ا ظمات غ ا كومية واألمم ا تحدة أن سارعت م ظمات
دولية حكومية كث ة إ إقامة عالقات ر ية للتعاون والتشاور مع ا ظمات غ ا كومية ،كما أن حرص ا ظمات غ ا كومية على
إقامة عالقات تعاون وشبكات اتصال فيما بي ها سواءً على مستوى ال شاط أو العضوية قد يأ للم ظمات الدولية غ ا كومية إطاراً
مالئماً وم اخاً إ ابياً لتعزيز نشاطها و تفعيل دور ا يف تلف االت عملها وال من أ همها العمل يف اجملاالت اإلنسانية وحقوق
اإلنسان بصفة عامة ( )2فا ظمات غ ا كومية ابعتبار ا أحد أ م قوى اجملتمع من حيث األمهية والتأث اجتهدت من أجل اربة

قوى االستبداد و الرق و ارة العبيد و اإلابدة ا ماعية و التعذيب والتمييز الع صري واستعباد ال ساء واألطفال وأصبحت قوى تكافح
الظلم والطغيان وتدعوا إ ا رية وأن يكفل لإلنسان عيش كرمي يعلي قدر و فظ ل عزة نفس .
و ي صرف اصطالح ا ظمات غ ا كومية ذات ال شاط الدو يف مفهوم اجمللس االقتصادي واالجتماعي إ كافة ا يئات العاملة يف
اجملال الدو ابستث اء تلك ا شأة وجب اتفاقات تربمها ا كومات و ا تصفة ابلتا بوصف ا ظمة الدولية يف مفهومها القانوين

الدقيق( )3و مل يتم االع اف اب ظمات غ ا كومية من ال احية القانونية على ا ستوى الدو إال يف عهد يئة األمم ،و لقد ب القرار
 288الصادر يف  1950/02/07عن اجمللس االقتصادي و االجتماعي التابع لألمم ا تحدة تصورا قانونياً ذ ا يئات على أهنا" :كل
م ظمة دولية مل يتم انشاؤ ا وجب االتفاقات ب ا كومات ا فيها ا ظمة ال تقبل إعطاء تعيي هم للسلطات ا كومية بشرط أال
يعرقل األعضاء ا تم إ

()4

ذ الفئة حرية التعب داخل ذ ا ظمات".

و كن أن تعرف ا ظمات غ ا كومية يف ظل غياب تعريف جامع ا على أهنا تلك ا يئات ال ت شئها األفراد (أشخاص طبيعية
كانت أم مع وية ) وجب اتفاق فيما بي ها ،على أساس طوعي خ ي ال هتدف في إ قيق الربح ا ادي ،ارسةً نشاطاهتا على
ا ستوى احمللي الوط والدو .
و در اإلشارة إ أن الدور الفعال الذي تضطلع ب ا ظمات الدولية غ ا كومية يف موضوع ترقية حقوق اإلنسان يقوم أساساً على
مدى فعالية اآلليات والوسائل ال تتب ا ا ذ الكياانت ،وأن وابلرغم من اختالف ال نشاطها العا ي أو اإلقليمي وابختالف ال
صصها فإهنا يف أغلبها تش ك يف اعتماد وسائل وآليات عمل تسعى من خال ا إ ترقية وتعزيز حقوق اإلنسان .
و يقصد ب قية أو تعزيز أو تطوير حقوق اإلنسان أن اك بعض ا قوق تعاين من أوج نقص معي ة سواء فيما يتعلق بعدم ضماهنا
أو ضماهنا بصورة غ كاملة على األقل من جانب التشريعات الوط ية أو القانون الدو  ،أو أن ذ ا قوق غ معروفة اما

1عباس عبد األم إبرا يم العامرين ،اية حقوق اإلنسان يف القانون الدو  ،رسالة دكتورا جامعة سانت كليم تس العا ية ،2011 ،ص .148
 2معمر ،إبرا يم حس  "،دور ا ظمات الغ حكومية يف اية حقوق اإلنسان -ا ظمة العربية قوق اإلنسان منوذجا" ،لة القراءة و ا عرفة ،العدد  ،2014 ،152ص .28
 3شعشوع قويدر ،دور ا ظمات غري ا كومية يف تطوير القانون الدويل البيئ  ،رسالة دكتورا  ،جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان ،2014-2013 ،ص .14
 4شريفي الشريف ،مرجع سابق ،ص.8
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دور املهظمات الدولية غري احللومية يف تعزيز و محاية حقوق اإلنشاى

أو مفهومة بصورة خاطئة من جانب ا ستفيدين م ها أو الدول ال يتع على أجهزهتا اح امها()1ونستعرض فيما أييت اس اتيجيات
التوعية و التحسيس الدو بقضااي حقوق اإلنسان

ذ ا ظمات يف ترقية و تعزيز حقوق اإلنسان و ذلك من خالل التعرض إ
( ا طلب األول) و ا سامهة يف تطوير حقوق اإلنسان (ا طلب الثاين).

ا طيب األول :التولية والتحسيس الدويل قوق اإلنسان
تعترب عملية التوعية و التحسيس الدو قوق اإلنسان القاعدة ال ت طلق م ها ا ظمات غ ا كومية باشرة نشاطها من أجل
اية حقوق اإلنسان و ضمان اح ام الدول ا وعدم انتهاكها ،إذ تعتمد ا ظمات غ ا كومية يف رؤيتها وضوع التوعية و
التحسيس على أن ع صر ضروري يف الوقاية من االنتهاكات و ذلك است اداً إ فكرة أن وعي اإلنسان قوق كما ي ،يسا م إ

حد كب يف م ع انتهاك بعضها على األقل( )2وتعد ذ العملية التحسيسية عملية أساسية و امة ضمن آليات العمل الدولية و ي
موجهة للبشر عامةً من أجل لفت انتبا هم إ حاالت االنتهاك ال
()3

س حقوق العديد من البشر مثلهم وكذا من أجل توعيتهم لكل

ما قد ول دون تعهم بكامل حقوقهم و حرايهتم.

وتتجسد أ م الوسائل التحسيسية ال تعتمد ا ا ظمات غ ا كومية فيما يلي :
الفرع األول :ال دوات و ا يتقيات

من ا ؤكد أن ا ظمات غ ا كومية و م ها م ظمات حقوق اإلنسان ال بدأت ت تشر بقوة يف اآلونة األخ ة أصبحت تلعب دور
أساسياً ومهما يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان و الدفاع عن قضااي حريت و كرامت ويف زايدة الوعي قوق و حرايت األساسية.
وتلعب ا لتقيات وال دوات دورا ابرزاً و مهماً يف ترسيخ حقوق اإلنسان واإلعالم هبا و سيس الرأي العام العا ي بضرورة و أمهية
اح امها و الدفاع ع ها و عدم انتهاكها ،و و ما يفسر بوضوح وء ا ظمات الدولية غ ا كومية ال موضوعها حقوق اإلنسان إ
ت ظيم ا لتقيات وال دوات ادفة من خال ا إ نشر الوعي هبذ ا قوق ،و ا أصبحت ا ظمات الدولية غ ا كومية من فواعل
الت ظيم الدو ال ال كن تغييبها عن ا ؤ رات الدولية فإن مل يعد ابإلمكان إغفال دور ا يف إ اح أعمال ا ؤ رات يف كل مراحلها
بدءا ابلتحض و حضور أشغال ا لسات و تقدمي االق احات وإصدار البياانت و رير التوصيات و سيد ا ابإلضافة ا دور ا الذي
()4

يبدأ مع انتهاء ا ؤ ر وا تمثل يف سيد الربامج و مساعدة الدول على ذلك.

يث أضحى ذ ا ظمات قوة دولية ال يستهان هبا

و أصبحت شريكاً حقيقياً مؤثراً و فعاالً يف يع ا ؤ رات الدولية و اإلقليمية ،و الواقع أن درجة حشد أي مؤ ر عا ي ال تمام
ا ظمات غ ا كومية أصبحت أحد ا عاي ا امة للحكم على اح .
ولقد مت إشراك آالف ا ظمات غ ا كومية يف االجتماعات الر ية والغ ر ية ،يث شاركت ذ ا ظمات يف العديد من
ا ؤ رات ،و األمثلة على ذلك عديدة نذكر م ها على سبيل ا ثال ا ؤ ر العا ي قوق اإلنسان  1993مؤ ر ا فوضية العليا لشؤون
()5

الالجئ  2000و مؤ ر دورابن ا ضة الع صرية .2001

يث تقوم ا ظمات غ ا كومية من خالل مشاركتها خاصة يف

ا ؤ رات ا كومية ذات الطابع العا ي وا ما ي الواسع ( و ال تعرف اب ؤ رات و ا لتقيات الكونية و ا ظمة غالبا يف إطار م ظمة
 1برابح السعيد ،دور ا ظمات الدولية غري ا كومية يف ترقية و محاية حقوق اإلنسان ،رسالة ماجست  ،جامعة م توري قس طي ة ،2010-2009 ،ص .65
 2برابح السعيد ،مرجع سابق ،ص .76
 3بركات كرمي ،مسامهة اجملتمع ا دين يف اية حقوق اإلنسان ،رسالة ماجست  ،جامعة بومرداس ،2005-2004 ،ص .136
 4شعشوع قويدر ،مرجع سابق ،ص .267
 5ا صري ،مود دمحم ،مرجع سابق ،ص .86
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األمم ا تحدة و الوكاالت ا تخصصة التابعة ا ) بدور ام فيما يتعلق بطرح قضااي حقوق اإلنسان و لفت نظر الدول و ا ظمات

ا كومية لالنتهاكات والقيود ال س هبا يف م اطق تلفة من العامل ( )1وال ٌول دون تع األفراد والشعوب بكامل حقوقهم.
كما أن ا ركز االستشاري الذي تتمتع ب ا ظمات غ ا كومية ح ا اب شاركة يف أنشطة األمم ا تحدة من بي ها :ت ظيم ا ؤ رات
بدعم من ا ظمات الدولية ا كومية و دورات على امش ا ؤ رات الدولية لألمم ا تحدة وال صص عا ة ا شاكل االجتماعية

(البيئة ،السكان ،وضعية ا رأة ......اخل) )2( .وإ جانب اش اك ا ظمات غ ا كومية يف ا ؤ رات و ا لتقيات تقوم ذ األخ ة

ابلدعوة إ عقد مؤ رات دولية يف ال حقوق اإلنسان (سواء مؤ رات دولية عامة أو متخصصة قوق معي ة ابلذات) و ذلك بدعوة
حكومات الدول إلرسال ثل ع ها للحضور و ا شاركة يف ا اقشات واإلجابة عن األسئلة ا اصة ال توج م بغية الوصول إ
()3

ا قيقة حول ا سائل ا تعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان

من ذلك ما تقوم ب اللج ة الدولية للصليب األ ر من عقد مؤ رات دولية

وموائد مستديرة اقشة ا شكالت الرا ة ا تعقلة ابلقانون الدو اإلنساين ساعية بذلك إ إ اد ا لول ا اسبة و إطالق ا مالت
الدولية من أجل شحن ا مم و حشد الرأي العام ا .وعلي فإن حضور ا ظمات غ ا كومية للمؤ رات الدولية واللجوء إ
ت ظيمها وعقد ا يربز بشكل جلي الدور الكب الذي تقوم ب ذ ا ظمات يف سبيل اية حقوق اإلنسان ،إذ تعد ذ التجمعات
وا لتقيات الدولية الوسيلة ا ثلى والفعالة ا لطرح انشغاالهتا وآرائها صوص قضااي حقوق اإلنسان.

الفرع الثاين :إصدار الكتب و اجملالت
بغرض نشر التوعية و التحسيس قوق اإلنسان تعمد ا ظمات غ ا كومية إ إصدار الكتب ا اصة والعديد من ال شرايت
والبياانت ا تعلقة قوق اإلنسان تب فيها ما ية ذ ا قوق و سبل تعزيز ا و ترقيتها ولفت األنظار إ قضااي معي ة ،كما تصدر
ا ظمات غ ا كومية الت خاصة هبا تعمل من خال ا على التعريف بعملياهتا و أنشطتها ا تعلقة قوق اإلنسان وت شر فيها

كذلك األايم الدراسية و ا لتقيات ال تقوم بت شيطها و ت ظيمها )4(،كما تعرب ذ ا ظمات عن قلقها بشأن أوضاع حقوق
اإل نسان يف م اطق العامل من خالل ما تصدر من نشرات القلق أو التحذير من ذلك ما أصدرت م ظمة العفو الدولية بشأن دواعي
قلقها حول أوضاع حقوق اإلنسان يف أورواب.

()5

كما تعمل ا ظمات غ ا كومية كذلك على إصدار الكراسات التدريبية و ا طبوعات و ا لصقات وسائر ال شرات ال تدعم
العملية التعليمية الرامية إ أتسيس وعي حقوقي عا ي قوق اإلنسان يث أصبح لدى معظم ذ ا يئات ان ثقافية وإعالمية
متخصصة تابعة آليات تعليم حقوق اإلنسان ،تصدر بعضها كتب وم شورات تسهم بشكل مباشر يف إغ اء ا كتبات صادر علمية
()6

رصي ة كن اإلفادة م ها يف ش ا يادين.

 1بركات كرمي ،مرجع سابق ،ص.140
 2برايح السعيد ،مرجع سابق ،ص .92
 3عيد ،عامر عايش و م.م أديب ،دمحم جاسم" ،دور مؤسسات اجملتمع ا دين يف ال حقوق اإلنسان-دراسة قانونية " .لة جامعة الكويت للعلوم القانونية و السياسية ،العدد  ،6الس ة  ،2ص .44
4شريفي الشريف ،مرجع سابق ،ص .72
 5بركات كرمي ،مرجع سابق ،ص .144
 6عيد ،عامر عياشي و م م أديب ،دمحم جاسم ،مرجع سابق ،ص .40
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دور املهظمات الدولية غري احللومية يف تعزيز و محاية حقوق اإلنشاى
الفرع الثالث :التولية والتحسيس لن طريق وسائل اإللالم

من ا ؤكد أن ا ظمات غ ا كومية تلعب دوراً أساسياً و مهما يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان و الدفاع عن قضااي حريت و كرامت
كما تعمل ذ الت ظيمات أيضا على اإلسهام يف تكوين الرأي العام العا ي حول حقوق اإلنسان و توجيه توجيهاً يسا م يف تعزيز
()1

و ترقية ذ ا قوق وذلك من خالل الدور الذي تؤدي يف اجملال اإلعالمي و الثقايف.

إذ أدركت ا ظمات غ ا كومية مبكراً الدور الذي يلعب الرأي العام يف دعم تلف ال شاطات ال تقوم هبا والقضااي ال تدافع
ع ها ،لذلك عمدت إ استخدام وسائل االتصال من أجل التأث على توجهات  ،ومن أ م ذ األدوات نذكر وسائل اإلعالم
ختلف أنواعها و ال

ثل حجر األساس يف اس اتيجية ا ظمات وعالقتها ابلرأي العام.

()2

وتعتمد ا ظمات غ ا كومية يف

أنشطتها على تلف وسائل اإلعالم سواءاً ا كتوبة وا سموعة و السمعية البصرية وكذا الشبكة ا علوماتية العا ية ابعتبار ا من أحدث
الوسائل اإلعالمية ،إذ أضحت شبكة االن نت اال إعالميا اماً وفعاالً ابل سبة للم ظمات غ ا كومية حيث تلك أغلبها مواقع
ا تقوم من خال ا ب شر آرائها وانشغاالهتا وإطالع الرأي العام عليها.
كما وشهدت الس وات األخ ة توجهاً للم ظمات غ حكومية إ استعمال بعض الوسائل ال مل يكن استخدامها مألوفاً من قبل
كا عارض الف ية والفوتوغرافية و كذا األشرطة الواثئقية و األفالم السي يمائية ال أصبحت من الوسائل ا عتمدة يف عمل ذ ا ظمات
()3

من أجل التحسيس والتوعية الدولية بقضااي حقوق اإلنسان.
إذ تكتسي الوسائل اإلعالمية ختلف أص افها دوراً اما يف اطبة وتوجي الرأي العام الدو وإطالع على ا قائق و األوضاع الدولية
ا تعلقة قوق اإلنسان و ذلك من خالل حشد التعبئة ا ما ية من جهة و كشف ا روقات و التجاوزات ال س اب قوق
()4

و ا رايت من جهة أخرى.

و در ب ا اإلشارة يف ذا الصدد أن اك أعداد متزايدة من اإلعالمي ا خرط يف ال قاابت واال ادات ا اصة اب ه ة يف بلداهنم
(و بشكل خاص ابلدول العربية) ،قد انضموا إ ا ظمات الدولية غ ا كومية مثل مراسلون بال حدود وكذلك م ظمات اية
()5

ا رية الصحفية...إخل عدا عن ا ظمات غ ا كومية اإلقليمية مثل اإل اد العام للصحفي العرب.

وعلي فإن وسائل اإلعالم قد ساعدت ا ظمات غ ا كومية يف أداء عملها عرب تلف األدوار ال تقوم هبا خاصة يف ضوء التطور
ا ذ ل الذي يشهد اإلعالم و الذي جعل م نشاطاً ورايً ب أنشطة البشر وجسرا قواي للرأي العام يربط ب ا كومات
و ا ظمات غ ا كومية سواءاً على ا ستوى الوط أو الدو .

ا طيب الثاين:ا سامهة يف تطوير حقوق اإلنسان

ا ال شك في أن ا ظمات غ ا كومية قد سامهت وبشكل كب ومؤثر يف تطوير التشريعات الدولية إذ كن القول أبن الدور الذي
لعبت تلك ا ظمات و ا معيات كان مهم جدا يف يكلة األسس األو و إكمال ب اء مبادئ حقوق اإلنسان وهتيئتها رحلة التطبيق

 1ا رجع نفس  ،ص .45
 2أ اء مرايسي ،مرجع سابق ،ص.81
 3بركات كرمي ،مرجع سابق ،ص .143-142
 4ا رجع نفس  ،ص .141
 5غزاوي ،عصام دمحم و برغوثي ،شريف بش  ،ا ظمات غ ا كومية و حكم القانون -و قانون عا ي موحد ،عمان :دائرة ا كتبة الوط ية ،2007 ،ص .116
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دور املهظمات الدولية غري احللومية يف تعزيز و محاية حقوق اإلنشاى

العملي و اإلعمال (الفرع األول) ( )1ومن انحية أخرى تقوم ا ظمات غ ا كومية أبدوار استشارية يف ال تعزيز حقوق اإلنسان عن
طريق تقدمي ا ربات و حصيلة ما تتوصل إلي من معلومات نظرية وعملية عن كيفية تطبيق حقوق اإلنسان وتعزيز ا ،و ا عوقات ال
تع ض ذلك ،وكيفية معا تها ،ورسم ا طط يف ذ اجملاالت إما كومات الدول أو ا ظمات الدولية العا ية أو اإلقليمية (الفرع

الثاين)( )2كما و ة مظهر آخر لتجسيد دور ا ظمات غ ا كومية يف ال تعزيز

و ترقية حقوق اإلنسان يتمثل يف ما تقوم ب يف

ال إرساء قواعد القانون الدو ا تعلقة قوق اإلنسان يث تسعى ذ ا ظمات و بشكل خاص إ ضمان اح ام ت فيذ وتطبيق
القواعد اإلنسانية ال يتم تقد ها ال سيما فيما يتعلق بدور ا يف نشر و تطبيق قواعد القانون الدو اإلنساين و القانون الدو للبيئة
(الفرع الثالث) وعلي ووفق ا جاء طرح أعال س تطرق يف الفروع اآلتية إ مايلي
الفرع األول :صياغة ا واثيق و ا عاهدات الدولية

لعبت ا ظمات غ ا كومية دورا مهما و ابرزا يف ذا الصدد حيث أهنا سجلت حضور ا يف تلف االتفاقيات الدولية ،و لعل أبرز

طة أظهرت و بقوة حضور ا ظمات غ ا كومية يف ا ؤ رات الدولية و مؤ ر القمة ريو( )3و الذي انبثقت م االتفاقية اإلطارية
لتغي ا اخ ،يث عملت في ا ظمات غ ا كومية على توضيح اللغة الدبلوماسية الغامضة ال تورد ا بعض الدول لتربير أفعا ا
ا ا سامهة يف تغ ا اخ و كذلك تذرعها ابلسيادة الوط ية لتج ب ملها ا سؤولية عن أضرار ذا التغ ( )4كما انشدت من خالل

ا ظمات غ ا كومية إ ضرورة ميل ا هات مسؤولياهتا عن اإلخالل ابلتزاماهتا أو ما تسبب أنشطتها من أضرار للغ إضافة إ
عملها ا ستمر يف التشجيع على إ اد صيغ قانونية م اسبة حملاسبة الدول وا يئات الدولية عن األضرار ال تلحق البيئة.
و در اإلشارة فيما ص إسهام ا ظمات غ ا كومية يف صياغة ا واثيق و ا عا دات الدولية إ مدى ت امي دور ا و أتث ا على
ت قيح و سد الثغرات القانونية و اإلجرائية على مستوى إثراء القواعد ا وضوعية السائدة لتمثل بذلك آلية جديدة لتغي ال صوص
الدولية القائمة و ديد قواعد القانون الدو  .كما عملت ا ظمات غ ا كومية على تكريس العديد من ا بادئ القانونية الدولية

و من أ م ما قدمت يف ذا اجملال و تكريس مبدأ االختصاص القضائي العا ي( )5و ذا يف إطار إرسائها لقواعد العدالة ا ائية كما
( )6

كما قد حققت ا ظمات غ ا كومية العديد من اإل ازات على مستوى ا شاركة يف صياغة القوان وا واثيق الدولية.

إال أن اإل از األكرب و األ م يف ذا اجملال ثل يف مسامهتها يف إنشاء احملكمة ا ائية الدولية حيث ا دت ا ظمات غ ا كومية
م ذ س ة  1995يف سبيل إنشاء كمة ج ائية دولية عادلة ،فعالة ومستقلة ( ي ابلتحالف الدو من أجل إنشاء كمة ا اايت
الدولية) و بذلت هودات كب ة سعت من خال ا للتأث على مفاوضات روما ووضع بصمتها على ال ظام األساسي ا شئ للمحكمة
ا ائية الدولية .إن الدور ا ام الذي تلعب ذ ا ظمات يف صياغة ا عا دات الدولية ال عل ا نستغ عن سعيها ا تواصل يف الضغط
على ا كومات من أجل التصديق أو االنضمام إليها و ذلك بت سيق جهود الضغط مع مؤسسات حقوق اإلنسان الوط ية و أجهزة
 1عباس عبد األم إبرا يم العامري ،مرجع سابق ،ص .120
2

عيد ،عامر عياشي و م م أديب ،دمحم جاسم ،مرجع سابق ،ص .45

Gaëlle le Goff, l’influence des organisations non gouvernementales sur la négociation de quelques instruments internationaux. A thesis submitted to the faculty of graduate studies and research in partial fulfillment of the requierements degree of master, Mc Gill University, Montréal, 1999, p 34.
 4شعشوع قويدر ،مرجع سابق ،ص .249

3

 5أ اء مرايسي ،مرجع سابق ،ص .83
 6من ذلك دعم صياغة اتفاقية األمم ا تحدة قوق الطفل ،اتفاقية حظر األلغام ا ضادة لألفراد ،دعم صياغة الربوتوكول االختياري ا تعلق ببيع األطفال.
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د .بلقاسم أمحد
طهراوي فهيمة

اإلعالم الوط ية و زايدة الوعي حو ا و و ما تقوم ب اللج ة الدولية للصليب األ ر من تشجيع الدول للتصديق على الصكوك
()1

الدولية.

إذ تعمل ا ظمات غ ا كومية على تعزيز و ترقية حقوق اإلنسان من خالل ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان يف أوساط ا ما
و التعريف هبا و نشر ا من جهة ،و سعيها لالرتقاء هبذ ا قوق من خالل تشجيع الدول لالنضمام و التوقيع على ا عا دات الدولية
ال مل ت ضم أو توقع عليها بعد من جهة اثنية ،كما ا ذت جهود ا ظمات غ ا كومية يف ترقية حقوق اإلنسان و ال هوض هبا
حول العامل أشكاال عديدة تراوحت ب مشاركة ا ظمات الدولية غ ا كومية القضاء الدو يف ذا اجملال من حيث إنشاء احملاكم
الدولية و تزويد ا ابل صيحة و ا شورة ا ادية و القانونية حول قضااي حقوق اإلنسان ،بل وأبعد من ذلك فإن ا ظمات غ ا كومية
تلعب دور الرقيب من خالل مراقبة مدى امتثال الدول عاي االتفاقيات الدولية إذ أهنا تلعب دور ا الحظ و ا راقب الدو والفاضح
لالنتهاكات وا روقات ا اسة اب قوق ا كرسة هبا )2(.إضافة إ ذلك فقد كانت مشاركة ا ظمات الدولية غ ا كومية يف أجهزة

األمم ا تحدة من خالل ا يثاق وأيضا اآل ليات ال تسفر ع ها االتفاقيات ا ربمة أداة مؤثرة و فعالة يف مشاركة األمم ا تحدة يف قضااي
()3

حقوق اإلنسان

و و ما يؤكد الدور الرائد الذي قامت ب ا ظمات غ ا كومية يف إرساء قواعد القانون الدو قوق اإلنسان الذي ال يستهان ب
و الراجع يف حقيقة األمر إ ارتباطها بدائرة شؤون اإلعالم لألمم ا تحدة ال حت ا أبن ارس مسؤوليات وصالحيات يف
االت القانون الدو و و ما مك ها من تكريس جهود ا و برا ها اإلعالمية ل ويج ا عارف بادئ وبصياغة اتفاقيات ومواثيق دولية
()4

ل.

الفرع الثاين :القيام أبدوار استشارية يف ال تعزيز حقوق اإلنسان
ابإلضافة إ ما تقوم ب ا ظمات غ ا كومية فإن دور ا يف سبيل تعزيز وترقية حقوق اإلنسان يربز بشكل أكرب و بوضوح يف الطابع
االستشاري الذي تكتسي ذ الت ظيمات ،فمن أجل الوصول إ دف ال قية تعمل ا ظمات غ ا كومية على إقامة عالقات
تعاون و ت سيق مع حكومات الدول و ا ظمات الدولية ميع تص يفاهتا.

و لقد عهد ميثاق م ظمة األمم ا تحدة يف مادت ( )71للمجلس االقتصادي و االجتماعي القيام ابل تيبات ا اسبة للتشاور مع

ا ظمات غ ا كومية العاملة يف االت إ تمام اجمللس ،و تطبيقا لذلك تب اجمللس االقتصادي و االجتماعي عالقات مشاورات مع
ذ الت ظيمات و بصفة ر ية ،غ أن و نظرا لعدم وجود سابقة للتشاور ب م ظمة حكومية و م ظمة غ حكومية ،فضال عن خلو

ا ادة ( )71من ميثاق األمم ا تحدة من اإلشارة إ أية وسائل أو آليات يتم من خال ا التشاور ا ظم ب اجمللس االقتصادي و
االجتماعي و ب

ذ ا ظمات ،فقد عهدت ا معية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي همة وضع ال تيبات والضوابط
()5

ا ظمة لعالقة االتصال و التشاور مع ا ظمات غ ا كومية،

ووفقا لذلك تب اجمللس االقتصادي واالجتماعي آلية الصفة

االستشارية و ح ذ اآللية ظمات حقوق اإلنسان غ ا كومية ثالث مستوايت أو معامل أساسية ل ظام التشاور ،تتمتع كل فئة
1برابح السعيد ،مرجع سابق ،ص .75
 2سعد هللا ،عمر ،ا ظمات الدولية غ ا كومية يف القانون الدو ب ال ظرية و التطور ،ا زائر :دار ومة ،2009 ،ص .192
 3مصري ،مود دمحم ،مرجع سابق ،ص .14-13
 4سعد هللا ،عمر ،مرجع سابق ،ص .181
 5معمر ،إبرا يم حسن ،مرجع سابق ،ص .27
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طهراوي فهيمة

دور املهظمات الدولية غري احللومية يف تعزيز و محاية حقوق اإلنشاى
()1

م ها ركز مع أو بوضع قانوين مع يف نطاق التشاور

يث ح ا ركز العام للم ظمات غ ا كومية الكربى ال تعمل يف معظم

القضااي الواردة على جدول أعمال اجمللس االقتصادي واالجتماعي فيما ح ا ركز االستشاري ا اص للم ظمة غ ا كومية ا ختصة
يف بعض ميادين تتعلق بعمل اجمللس ،أما مركز اإلدراج يف القائمة فيم ح للم ظمات غ ا كومية ال يرى اجمللس أن إبمكاهنا أن تقدم
()2

مسامهات مفيدة ل بعمل .

و إ جانب اجمللس االقتصادي و االجتماعي فإن م ظمة األمم ا تحدة قد أقامت روابط تعاون وثيقة مع ا ظمات غ ا كومية
خاصة يف القضااي ا تعلقة قوق اإلنسان و تظهر عالقات التعاون ذ على صعيد أجهزة األمم ا تحدة على مستوى كل من األمانة
العامة و ال تتجسد بصفة واضحة يف إطار إدارة األمم ا تحدة لشؤون اإلعالم و ال تقيم عالقات وروابط م تظمة و وثيقة مع
ا ظمات غ ا كومية خاصة تلك العاملة يف ال حقوق اإلنسان ،ولقد ظهر ذا التعاون الفعال ب دائرة شؤون األعالم
و ا ظمات غ ا كومية بشكل انجح على ا ستوى العا ي من خالل ا مالت اإلعالمية ا ش كة و الت ظيم ا ش ك للعديد من
ا ؤ رات الدولية انطالقا من مؤ ر طهران  1986مؤ ر ستوكهومل  1972و كذا مؤ ر ريو د ي و  1992و فيي ا  1972وصوال
ؤ ري مونت ي و جو انسبورغ .2002

( )3

إضافة إ مظهر التعاون ب ا ظمات غ ا كومية و ا معية العامة و ا تمثل يف تشكيل فريق مع اب ظمات غ ا كومية ا شئ
يف إ طار الفريق العامل التابع للجمعية العامة و ا ع بتعزيز م ظومة األمم ا تحدة يث يعكف ذا الفريق على دراسة ا سائل ا تعلقة
شاركة ا ظمات غ ا كومية السيما فيما يتعلق أبعمال ا معية العامة )4(.إ جانب الوكاالت ا تخصصة وال تعمل ا ظمات
غ ا كومية على تقدمي االستشارات ا ،وال كث ا ما ترشد ا إ أفضل ا لول و السبل لتعزيز حقوق اإلنسان و ايتها كما و تقيم
ا ظمات غ ا كومية إ جانب ا ظمات الدولية ا كومية روابط تعاون مع ا ظمات الدولية اإلقليمية يث تستع

ذ األخ ة

اب ربات ا يدانية للعديد من ا ظمات غ ا كومية( )5و تعد عالقات التعاون ا قامة حاليا القلب واللب يف مسار قيق األ داف
()6

اإلنسانية و الثقافية واالجتماعية وربط قواعد القانون الدو هبذ األ داف و تطوير ا على ا ستوى اإلقليمي.

و ال نغفل يف األخ عما تقدم ا ظمات غ ا كومية من خربات و مساعدات للحكومات إذ قد تلجأ دول مع ية إ

ذ

ا ظمات ساعدهتا يف ال ا ربات إلعمال حقوق اإلنسان و يكون ذلك ع د وجود رغبة لدى الدولة ا ع ية يف ا صول عليها من

 1عباس عبد األم إبرا يم العامري ،مرجع سابق ،ص .124
 2سعد هللا ،عمر ،مرجع سابق ،ص .220
 3بركات كرمي ،مرجع سابق ،ص .172-170-169
 4سعد هللا ،عمر ،مرجع سابق ،ص .222
 5بركات كرمي ،مرجع سابق ،ص .184
 6سعد هللا ،عمر ،مرجع سابق ،ص .212
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دور املهظمات الدولية غري احللومية يف تعزيز و محاية حقوق اإلنشاى

أجل البدء شاريع حقوق اإلنسان و قد يكون ذلك على شكل طلب استشارات تكون الدولة اجتها ع د مشاركتها يف ا ؤ رات
()1

الدولية أو ع د رغبتها يف الدخول يف اتفاقيات معي ة وااللتزام قانونيا هبا.
الفرع الثالث :نشر ثقافة حقوق اإلنسان

يظهر الدور ا ستمر للم ظمات الدولية غ ا كومية يف تشكيل فروع القانون الدو (إرساء قواعد القانون الدو اإلنساين و حقوق
اإلنسان) من خالل عملها إ جانب وظائفها السابقة ،يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان و كذا نشر القانون الدو اإلنساين على يع
ا ستوايت وعلى نطاق واسع من أجل تسهيل فهم و ل الدول واألشخاص ا ع ية ب على اح ام  ،و ذلك من خالل التعريف هبما
()2

ونشر التوعية دى أمهيتهما.

إذ تعمل ا ظمات غ ا كومية إ جانب الدول على ترقية مكانة القانون الدو اإلنساين ضمن م ظومة القانون الدو ا عاصر ولقد
أو اجملتمع الدو إ اللج ة الدولية للصليب األ ر مهمة التطبيق األم للقانون الدو اإلنساين من خالل نشر ا بادئ األساسية ل
و إعداد ما قد يلزم من سي ات لتطوير وذلك وفقا ا جاء يف نص ا ادة سة من ال ظام األساسي للحركة الدولية للصليب
()3

األ ر.

و تعمل اللج ة الدولية للصليب األ ر يف سبيل ذلك على إقامة عالقات تعاون مع ا ظمات الدولية اإلقليمية وال تعترب ثابة
الشريك ا هم لدعم ت فيذ القانون الدو اإلنساين ونشر و ضمان اح ام .
إضافةً إ تعاوهنا مع عيات الصليب األ ر و ا الل األ ر اللذان يعمالن على تشجيع و تطوير القانون الدو اإلنساين والتعاون
معها يف نشر  ،و كذا نشر ا بادئ األساسية للصليب األ ر لدى ا معيات الوط ية ،كما تعمل ذ ا معيات على مساعدة الدول
يف إعداد العامل ا ؤ ل الذين يقومون بتفعيل ت فيذ القانون الدو اإلنساين( )4إ جانب التعاون مع ا كومات على و مفيد
()5

و الت سيق معها يف األعمال القانونية واإلدارية الضرورية يف سبيل الوفاء ابلتزاماهتا الدولية.

دون أن ن سى الدور ا ام للم ظمات غ ا كومية األخرى يف ذا اجملال من خالل ا راجعة الدورية التفاقيات القانون الدو اإلنساين
()6

و توسيعها مثل ما حدث على األخص ابالتفاقيات الصادرة عام  1906و  1929و 1949و 1977وغ ا.

و ابإلضافة إ الدور الرائد الذي تقوم ب ا ظمات غ ا كومية يف نشر القانون الدو اإلنساين تعمل ي األخرى على نشر القانون
الدو للبيئة ذلك أن ظهور الكث من ا ظمات الدولية البيئية ذات الصيت اإلعالمي الكب ودور ا ا ام جال التحسيس و التوعية
حول مشاكل البيئة ،قد ترتب ع العديد من القرارات و التوجهات ال تعترب الروافد ا باشرة للقواعد القانونية الدولية ا تعلقة ماية
()7

البيئة.

0
8

بوعزيزي ،آسيا " ،ا ظمات غ ا كومية كآليات دولية لتطبيق القانون الدو اإلنساين " ،لة جيل حقوق اإلنسان ،العدد  ،2014 ،43ص .59
م خوري ،دور ا ظمات غري ا كومية يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين ،رسالة ماجست  ،جامعة ا زائر ،2011-2010 ،1ص.111-109-107

3

برابح السعيد ،مرجع سابق ،ص .78

5

وايف ،حاجة " ،ا ظمات غ ا كومية و دور ا يف اية البيئة " ،لة جيل الدراسات السياسية و العالقات الدولية ،العدد ،2015 ،1ص .67

 4سعد هللا ،عمر ،مرجع سابق ،ص .155
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يث تقوم ذ الت ظيمات يف نطاق نشر و تطوير القانون الدو البيئي ب شاطات دولية مت وعة ،إذ أهنا تشارك بشكل فعال يف
ا اقشات الدولية ،و تقدم دعم ومساندة للم ظمات الدولية ا كومية ،كما تتخد ذ الت ظيمات دور وقائي تسا م من خالل يف
سيد ا ماية و ذلك من خالل نشر الوعي البيئي و ال بية البيئة و اإلعالن حول حالة البيئة ،ولقد حور اال تمام الدو ابلبيئة
وعالقتها قوق اإلنسان أساسا حول اية ا واقع الطبيعية و ا فاظ على الت وع البيولوجي والتصدي للتصحر و التلوث و اية طبقة
األوزون و ي كلها تتعلق ابلطبيعة و احمليط ا باشر لعيش اإلنسان.

()1

ا بحث الثاين  :دور ا ظمات غري ا كومية يف محاية حقوق اإلنسان
ابتت ا ظمات غ ا كومية تضطلع بدور جديد ومتزايد فإ جانب دور ا الفعال يف القيام ابلتوعية والتحسيس ماية حقوق
اإلنسان أصبحت ذ ا ظمات تدافع عن قضااي معي ة هتم اجملتمع اإلنساين أبسر كما و ا ال ابل سبة لقضااي السيطرة على التسلح
و حظر األلغام األرضية و ا فاظ على البيئة

()2

وتوف ا ماية الدولية لضحااي ا روب و تقدمي ا ساعدات....اخل ،كما أصبحت
قوق اإلنسان والقانون الدو اإلنساين عرب آليات عدة

ا ظمات غ ا كومية ارس أيضا دورا يزا يف ال تطبيق القانون الدو
يف سبيل ضمان التزام الدول أبحكام .
وتتب ا ظمات غ ا كومية يف سبيل اية حقوق اإلنسان طرق و اس اتيجيات متعددة تلف من م ظمة إ أخرى إال أن عملها
ال رج عن نطاق ما يسمى أبعمال "ا ماية" ،و ا قصود صطلح" اية حقوق اإلنسان " أن ة حقوق قائمة ومع ف هبا وانفذة
ال بد من فرض اح امها و ايتها و االلتزام هبا عن طريق إجراءات قانونية معي ة .وتقوم ا ظمات غ حكومية راقبة االنتهاكات
الواقعة على حقوق اإلنسان يف وقت السلم وا رب ،ورصد ا من خالل ع ا علومات وتوثيقها توثيقا دقيقا ،إ جانب ارسة
الضغوطات الدولية من أجل البحث يف سبل االنتهاك وإيقافها ،و إرسا ا للبعثات ا يدانية للتأكد من ا ماية الواجب تقد ها لألفراد
وفقا لالتفاقيات الدولية ال التزمت هبا الدول ،إضافة ا ا هود ال بذلتها ا ظمات غ ا كومية يف سبيل اية حقوق اإلنسان يف
()3

إطار اآلليات الدولية اإلقليمية

و يف سبيل تبيان ذ االس اتيجيات ال تتبعها ا ظمات غ ا كومية يف سبيل الدفاع عن حقوق اإلنسان بشكل أوفر س عمد إ
التطرق للمطالب اآلتية:

ا طيب األول  :آليات ا ظمات غري ا كومية ماية حقوق اإلنسان

خالل قيام ا ظمات غ ا كومية بدور ا ماية فإهنا تستعمل آليات تب و تظهر واقع حقوق اإلنسان وعلي نستمد من خالل
الفرع اآلتي إ توضيح اآلليات ا اصة ال تستعملها ا ظمات غ ا كومية من أجل اية ذ ا قوق (الفرع األول) و كذا
تطبيقات اية حقوق اإلنسان ( الفرع الثاين ،الفرع الثالث )
وتعتمد ا ظمات غ ا كومية ا ع ية ابلدفاع عن حقوق اإلنسان إ حصر ا تمامها بصفة رئيسية يف العمل على تعزيز و تدعيم
اح ام حقوق اإلنسان على الصعيدين العا ي و الوط .

 1اليعقويب ،ليلى "،ا ق يف بيئة سليمة " .ية جيل حقوق اإلنسان ،العدد  ،2013 ،2ص .50
 2معمر ،إبرا يم حس  ،مرجع سابق ،ص .21-20
 3برابح السعيد ،مرجع سابق ،ص .66-65
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دور املهظمات الدولية غري احللومية يف تعزيز و محاية حقوق اإلنشاى
الفرع األول :التقارير

تعترب التقارير الصادرة عن م ظمات حقوق اإلنسان و عن بعثات تقصى ا قائق ال ترسلها أداة من األدوات الفعالة ال تستخدمها

ا ظمات غ ا كومية من أجل فضح االنتهاكات و اوزات ا كومات يف ال حقوق اإلنسان( )1فلقد بذلت ا ظمات الدولية
غ ا كومية جهودا كب ة لب اء مصداقيتها وا فاظ على حياد ا و إظهار موضوعيتها ،واعتمدت يف تقارير ا على درجة عالية من

البحث و التحليل القانوين و الدقة يف العمل )2(.وتعمل ا ظمات غ ا كومية على ت فيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية من خالل

مشاركتها يف أشغال ان اتفاقيات حقوق اإلنسان ا شأة يف إطار ذ االتفاقيات من أجل اإلشراف و الرقابة على ت فيذ الدول ا
وي االتفاقيات من حقوق ،حيث تقوم ذ ا ظمات بتقدمي تقارير موازية للجان اتفاقيات حقوق اإلنسان تسمى بتقارير الظل،

()3

وترحب ذ اللجان ( يئات ا عا دات ) و ي بصدد ال ظر يف تقارير الدول األطراف ع د عملية ت فيذ االتفاقيات يف البلد ا ع ،
اب علومات ال تقدمها ا ظمات غ ا كومية يف صيغة تقارير موجزة مكتوبة أو شفوية ( تقارير موزاية ).
حيث يتم من خالل ذ ا علومات دعم ا علومات الواردة يف تقارير الدول األطراف يف ذ االتفاقيات أو دحضها.
وترتبط ا علومات ال تتضم ها التقارير بشكل مباشر بتحليل لت فيذ االتفاقيات مرفقة بشكل واضح اب واد ال تتعرض للخرق ،و أبي
()4

طريقة و التداعيات ال ا ة عن ذلك ،و إعداد التفس ات عما يشكل خرقا لألحكام ا ختلفة من االتفاقيات.

ولعل الغرض من

تقدمي التقارير البديلة و ك أعضاء يئات ا عا دة من تشكيل تصور واضح عن الوضع الفعلي يف الدولة قيد ا راقبة ،و االستفادة
()5

م ها يف العمليات التعا دية مثل اإلفادات و االلتماسات والتحقيقات وإجراءات اإلنذار ا بكر.

وعلي يربز و بشكل واضح الدور ا هم للتقارير ال تقدمها ذ ا ظمات يف إبراز ا علومات حول الت فيذ العملي أو ال قص يف ت فيذ
اتفاقيات القانون الدو قوق اإلنسان و إمنا يف عملية ا راقبة أيضاً.
الفرع الثاين :ممارسة الضغوطات الدولية

تقوم ا ظمات الدولية غ ا كومية يف سبيل اية حقوق اإلنسان إضافة إ االس اتيجيات السابقة مارسة الضغوطات الدولية
()6

وذلك من خالل إاثرة الرأي العام العا ي واحمللي و كذا الضغط على ا سؤول من أجل البحث يف سبل االنتهاك و إيقافها.
يث تقوم ذ ا ظمات مارسة نوع من الضغوطات ا ع وية على ا هات ا ع ية من أجل لها على العمل أكثر يف سبيل اح ام
حقوق اإلنسان و ا رايت األساسية لألفراد وكذا من أجل دفعها ال اذ االجراءات و التداب العملية ا ا وضعيات معي ة تشكل
()7

مساسا قوق اإلنسان

وتعتمد ا ظمات الدولية غ ا كومية يف ارسة ذ الضغوط على تقصي ا قائق و كشفها للرأي العام مدركة يف ذلك الدور الذي
يلعب الرأي العام يف دعم تلف ال شاطات ال تقوم هبا و القضااي ال تدافع ع ها ،فبعد أن تتحصل ا ظمات الدولية غ ا كومية
على ا علومات و ا قائق ا تعلقة ابالنتهاكات ا رتكبة يف ال حقوق اإلنسان تقوم بتوثيقها و نشر ا يف اال ا الذي ت شط من أجل
0أ اء مرايسي ،مرجع سابق ،ص .118

 8ا صري ،مود دمحم ،مرجع سابق ،ص.39
 3برابح السعيد ،مرجع سابق ،ص .68

4سعد هللا ،عمر ،مرجع سابق ،ص .191
 5ا رجع نفس  ،ص .69

6برابح السعيد ،مرجع سابق ،ص .89
 7بركات كرمي ،مرجع سابق ،ص .66
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دور املهظمات الدولية غري احللومية يف تعزيز و محاية حقوق اإلنشاى
()1

ا دم رسالتها.

يث تعمل ا ظمات غ حكومية على ع أكرب عدد كن من ا علومات والواثئق حول حقيقة أوضاع حقوق

اإلنسان وتسجيل تلف ا الحظات ا تعلقة ابلعراقيل والعوائق ال ول دون تع الفرد هبذ ا قوق ،و تلف حاالت
االنتهاكات ا اصلة ،مث نشر ا بشكل واسع بغية تعبئة الرأي العام بشأن االنتهاكات و ا روق كشفا قيقة أوضاع حقوق
()2

اإلنسان.

وقد تصدر ا ظمات الدولية غ حكومية البياانت الصحفية والبياانت العاجلة وال تعرف كذلك ابل داءات أو التحركات العاجلة
وذلك من أجل التعبئة والتجسيد الفوري و العاجل للرأي العام من أجل التصدي للقضااي ا تعلقة قوق اإلنسان ،إذ تدرك ا ظمات
الدولية غ ا كومية مدى أمهية الرأي العام يف دعم نشاطاهتا و تلف العمليات ال تقوم هبا ،لذلك د ا تركز على األدوات ال

()3
تساعد ا يف التواصل والتأث على الرأي العام ع ارسة الضغوطات اإلعالمية على الدول ابالعتماد على وسائل اإلعالم سواءاً
اإلذاعية أو التلفزيونية أو ا كتوبة عرب نشر تلف ا قاالت والصور والصحف و الذي يشكل نوعا من الضغوط السياسية على
ا كومات ،وكذا دعم ا مالت اإلعالمية ال تقوم هبا ذ ا ظمات من أجل ل الدول على اح ام حقوق اإلنسان و التعجيل
واجهة االنتهاكات ا تعلقة هبا.
كما ت ظم ا ظمات غ ا كومية يف إطار تكثيف الضغط اإلعالمي على الدول ال ت تهك حقوق اإلنسان " اكم الرأي" تتكون من
شخصيات ذات عة دولية و ي اكم رمزية تكم إ الضم اإلنساين و مبادئ العدالة لل ظر يف ا االت ا عروضة ا اصة ابنتهاك
حق من حقوق اإلنسان ،وتتو فحص ودراسة الوقائع و ا سؤول ع ها و تصدر بشأهنا أحكاما ذات قيمة مع وية

و ل اكم الرأي جرد انتهاء عملها.
الفرع الثالث:التدخل ا يداين ليم ظمات الدولية غري ا كومية ماية حقوق اإلنسان
ابإلضافة إ أساليب ا ظمات الدولية غ ا كومية يف إعداد تقارير حول وضعية حقوق اإلنسان يف العامل (تقارير نوعية  ،مع وية)
و ارسة الضغوطات الدولية من أجل ل الدول على اح ام و اية حقوق و حرايت األفراد ،تقوم ا ظمات غ ا كومية ابلتدخل
ا يداين وذلك عن طريق إيفاد البعثات والوفود ا يدانية ختلف أنشطتها وأ دافها ،ويرتبط العمل ا يداين أو التدخل ا يداين للم ظمات
()4

الدولية غ ا كومية إبرادة ا كومات و قبو ا خاصة يف الدول ال ال يوجد هبا فروع أو مكاتب ا.
وانطالقا من طبيعة األنشطة ا يدانية ال

ارسها ا ظمات غ ا كومية فإن كن تص يفها إ

موعت  ،م ما يتعلق أبنشطة مرتبطة

أساسا ابح ام حقوق اإل نسان وعدم انتهاكها ،وم ما يتعلق أبنشطة مرتبطة ابلتدخل يف حال ا ساس الفعلي هبذ ا قوق و و ما
س وضح كاآليت :
أوال  :إيفاد البعثات ا يدانية

 0أ اء مرايسي ،مرجع سابق ،ص .80

 8بركات كرمي ،مرجع سابق ،ص .67-66
 3أ اء مرايسي ،مرجع سابق ،ص .81
 4بركات كرمي ،مرجع سابق ،ص .157
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د .بلقاسم أمحد
طهراوي فهيمة

من األدوات و اآلليات ال تقوم هبا ا ظمات غ ا كومية من أجل مواجهة االنتهاكات يف ال حقوق اإلنسان و إيفاد البعثات
ا يدانية إ مواقع االنتهاك ،وتعترب البعثات أسلواب يزا للضغط على ا كومات كلما ظهرت مؤشرات تثبت وقوع انتهاكات ق من
حقوق اإلنسان )1(،إذ رص ا ظمات غ ا كومية من خالل إيفاد ا للبعثات ووفود ا للدول ،على ضمان تكريس ذ الدول
قوق اإلنسان و التزامها ابالتفاقيات ا اصة هبذا اجملال )2(،وتتجسد بعثات التدخل ا يداين من أجل ضمان اح ام حقوق اإلنسان
يف :
 بعثات تقص ا قائق  :و ي البعثات ا اصة بتقصي الوقائع إذ تشكل ا علومات ع صرا مهما وفعاال ل جاح عمل أي ةتقصي ا قائق ،فهي تبدأ عملها مع ا علومات ال

()3

تاجها من أجل الكشف عن االنتهاكات و تقدم يف هنايت معلومات

كافية لتفس حجم ذ االنتهاكات و ا تسبب فيها .وي تهي عمل ة تقصي ا قائق إبعداد التقرير ال هائي ا ،و تعمل
ا ظمات غ ا كومية على نشر ما جاء يف ذا التقرير على نطاق واسع لكشف ا قائق دون تردد وبشكل ٍ
كاف و متاح للرأي
العام.

 بعثات ا الحظة القضائية والقانونية  :و ي ثابة بعثات ميدانية تتطلع على اإلجراءات و التشريعات ال تضمها بعض الدولول دون تع األفراد بكامل حقوقهم و حرايهتم ،و تعمل على مالحظة ذ اإلجراءات و مدى التزام الدول هبا ( أي

وال

مدى مشروعيتها و مطابقتها لالتفاقيات الدولية يف ذا ا صوص) )4(.و ي بعثات مالحظة لس احملاكمات وال تسجل اجملال
األوسع لالنتهاكات و التجاوزات ا تعلقة ابلعدالة يف تلف إجراءات احملاكمة ،إضافة إ بعثات مالحظة السجون وال تعمل
على مراقبة األوضاع داخل السجون وا عتقالت واإلطالع على أوضاع ا عتقل و السج اء ( خاصة سج اء ومعتقلي الرأي
قوق اإلنسان األمريكية )(LCHR
و كذا السج اء السياسي ) .وتعترب اللج ة الدولية للحقوقي ) (CIJو كذا ة احملامي
من ا ظمات األكثر انتشاراً يف ذا اجملال إ جانب م ظمة العفو الدولية ال تتو قضااي العديد من سج اء الرأي و الدفاع
()5

ع هم.

اثنيا :ال شاط ا يداين
يث تعمل ا ظمات الدولية غ ا كومية على التدخل من أجل مساعدة الضحااي و اإلغاثة اإلنسانية ،إذ يعترب ا ق يف ا ساعدة
و اإلغاثة من أول ا قوق ال تلكها ضحااي ال زاعات ا سلحة و الكوارث ،كما أن ذ ا ظمات ا ق يف أخذ ا بادرة اإلنسانية من
أجل تعزيز ا ماية ا طلوبة لضحااي ال زاعات ا سلحة و و ما م ح للم ظمات غ ا كومية أن تقدم خدماهتا و نشاطاهتا من أجل
إغاثة و اية ضحااي ال زاعات ا سلحة سواءاً مت ال ص على ذ ا دمات يف اتفاقيات جي ف األربعة و بروتوكوالهتا اإلضافية بشكل
صريح أو مل ي ص عليها إطالقا .وفيما يلي س حاول إبراز دور ا ظمات غ ا كومية يف تقدمي ا ساعدات اإلنسانية ختلف ضحااي
ال زاعات الدولية وغ الدولية وكذا اإلغاثة اإلنسانية.
 0شريفي الشريف ،مرجع سابق ،ص .94
 8بركات كرمي ،مرجع سابق ،ص .159

 3أ اء مرايسي ،مرجع سابق ،ص .71
 4بركات كرمي ،مرجع سابق ،ص .161
 5ا رجع نفس  ،ص .166-165

جملة العلوم الشياسية والقانوى-العدد 01أُغُشْطص-آب - 8108اجمللد – 18تصدر عو املركز الدميقراطي العربي أملانيا-برلني

224

د .بلقاسم أمحد
طهراوي فهيمة

دور املهظمات الدولية غري احللومية يف تعزيز و محاية حقوق اإلنشاى
 -1تقدمي ا سالدات اإلنسانية ختيف ضحااي ال زالات ا سيحة الدولية و غري الدولية

يعترب ا ق يف ا ساعدة اإلنسانية من أو ا قوق ال تلكها ضحااي الزاعات ا سلحة ،كما و مقرر يف اتفاقيات ج يف األربعة
و القرارات الصادرة عن ا ؤ رات الدبلوماسية ال ت ظمها اللج ة الدولية والرابطة الدولية و كذا الربوتوكوالت اإلضافية ا لحقة
ابتفاقيات ج يف األربعة لعام .0977إذ د أن ا ظمات غ ا كومية قد أصبحت ا ب ة و ال اشطة يف شهر انتهاكات حقوق

اإلنسان وتوف ا ماية لضحااي تلك ا روقات( ،وعلى رأسها يف ذا الصدد نذكر م ظمة العفو الدولية ،يومن رايتس واتش
والرابطة الدولية للمحام ) و ال نغفل يف ذا الشأن عن الدور الرائد الذي تقوم ب اللج ة الدولية للصليب األ ر يف ال اية
ضحااي ال زاعات ا سلحة من خالل زايرة ا عتقالت ،و التأكد من معاملة ا عتقل و القيام اب ساعي لدى السلطات ،و إبالغها
مشاغلها سرا من أجل مساعدة ضحااي ال زاعات ا سلحة و ب عرقلة مساعداهتا و ايتها ذ الفئة( .إال أهنا تفظ قها يف

ا اذ موقف عل بشأن االنتهاكات ا ط ة و ا تكررة للقانون الدو اإلنساين)( )1إذ د أن ا ادة  3ا ش كة من اتفاقيات ج يف

األربعة قد أشارت إ مدى أتث الفواعل غ ا كومية على تطبيق القانون الدو اإلنساين و اية الفئات احملمية يف ظل .
و إ جانب حق ذ ا ظمة على غرار سائر ا ظمات غ ا كومية األخرى ال تتمتع ق ا بادرة د أن و م ذ  2005قد
أصبح ذ التكتالت دورا يف مسؤولية ا ماية ال كانت تعد حكرا على الدول يف عام 2001

()2

و يعترب حق ا بادرة( )3ذا أمهية ابلغة يف فيف ا عاانة و ا شاكل اإلنسانية ال ا ة عن ا رب أو درأ ا .و الغرض ا شود من حق
أخذ ا بادرة اإلنسانية و السماح بتقدمي ا ماية و ا ساعدة لألشخاص احملمي وجب اتفاقيات ج يف األربعة و الربوتوكول اإلضايف
األول ،و لكل األشخاص الذين من احملتمل أن يكونوا ضحااي نزاع مسلح أو اضطراابت داخلية يف البالد شرط ا صول على موافقة
السلطات ا ع ية .و ب اءا على حق ا بادرة اإلنسانية وز للج ة الدولية للصليب األ ر أن تغيث األشخاص الذين ال ميهم اتفاقيات
ج يف ،إذ وز ا أن ت ظم عملية تبادل األسرى و مل مشل العائالت و طلب وقف إطالق ال ار لعالج ا رحى و مساعدة
الالجئ ...اخل.

)(4

كما تعمل اللج ة الدولية للصليب األ ر على إنشاء م اطق ا ماية لضحااي ال زاعات ،و ي عبارة عن م اطق هتدف من وراء ا إ
توف ا ماية للفئات احملمية وجب القانون الدو اإلنساين ،و ي ثالث أنواع ،ا طقة احملايدة ،ا اطق م زوعة السالح ،إضافة إ
إنشاء م اطق و مواقع استشفاء وقت السلم و زمن ال زاعات ا سلحة .فضال عن م اطق ا ماية اك آليات أخرى ت تهجها ا ظمات
غ ا كومية من أجل توف ا ماية لضحااي ال زاعات ا سلحة نذكر م ها –ت ظيم الوكالة ا ركزية لالستعالم عن األشخاص احملمي ال

 1برابح السعيد ،مرجع سابق ،ص .96
2

3

Michel veuthey, «Le Rôle des acteurs non étatiques dans le respect du droit international ».Annuaire Français de Relations
Internationales, Volume x, France : Centre Thucydide- Analyse et recherche en Relations Internationales, 2009, P 13.
تفظ اللج ة الدولية للصليب األ ر ق أخذ مبادرات إنسانية يف:




كافة ا االت ا صوص عليها يف ا ادة  )2(4من نظامها األساسي
يف ال زاعات ا سلحة الدولية ا صوص عليها يف ا ادة  9من اتفاقيات ج يف الثالثة األو  ،و يف ا ادة  10من االتفاقية الرابعة  ،و ا واد  5و  81من الربوتوكول االضايف األول.
يف ا ازعات ا سلحة غ الدولية ا صوص عليها يف ا ادة  3ا ش كة ب اتفاقيات ج يف األربعة

 4برابح السعيد ،مرجع سابق ،ص .97
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سيما أسرى ا رب و ا عتقل –استالم بطاقات إجالء األطفال – و إعادة العامل ا ؤ ل

)(1

كما تقدم اللج ة الدولية للصليب

األ ر مسامهاهتا ا اصة السيما يف ال البحث عن ا فقودين.
إذ يقع سعي اللج ة الدولية للصليب األ ر يف مساعدة ضحااي ال زاعات ا سلحة الدولية و غ الدولية يف صميم مهمتها ،و تقدم
اللج ة خدماهتا يف ذا اجملال است ادا إ القانون الدو اإلنساين بعد تقدير ا ا يد قدار االحتياجات القائمة و ا توقعة للمساعدات
اإل نسانية يف سبيل اية األفراد و اجملتمعات احمللية ال تضررت جراء ال زاعات ا سلحة و حاالت الع ف األخرى و اس داد كرامتهم
و م ع وضع حد لالنتهاكات الفعلية أو احملتملة للقانون الدو اإلنساين و موعة القوان األخرى و القواعد األساسية ال تكفل
ا ماية لألشخاص يف تلك ا االت.

 -2اإلغاثة اإلنسانية:

وأتخذ ذ ا ساعدات طابعاً إنسانياً و تتج د العديد من ا ظمات غ ا كومية إ واجب اإلغاثة اإلنسانية يف األوضاع و الظروف
ا اصة كحاالت الطوارئ و الكوارث الطبيعية ،وذلك نظرا ا تشكل ذ الظروف من خطر و مساس قوق اإلنسان ،و تضطلع
اللج ة الدولية الصليب األ ر بشكل واسع همة اإلغاثة اإلنسانية يف حاالت ا روب و ا االت ا اصة ،إذ ال يقتصر نشاط اإلغاثة
اإلنسانية على ف ات ا روب وال زاعات الداخلية فقط ،بل يشمل أوضاع أخرى كا ساعدات ا قدمة لالجئ  ،وكذا حاالت اجملاعة
()2

والفقر ال يعيشها بلدان العامل ،وحاالت األوبئة و األمراض الفتاكة كمرض األيدز.

ففي ال اية الالجئ تقوم ا فوضية السامية لشؤون الالجئ بربط عالقات مع ا ظمات غ ا كومية من أجل إ ام عملها
ا اص ماية الالجئ و حل مشكالهتم ،وتقدم ا فوضية للم ظمات غ ا كومية يف سبيل ذلك مسامهات مالية ،كما أبرمت
ا فوضية السامية لالجئ عقود مع  649م ظمة غ حكومية يف العامل ( %75م ظمة غ حكومية وط ية) يف سبيل االستجابة
تطلبات و حاجيات الالجئ و إ اد حلول دائمة و جدية م ،وليس ذلك ابألمر الغريب فمن الثابت أن ا فوضية السامية لشؤون
الالجئ يف حاجة ماسة ربة ا ظمات غ ا كومية لتكملة أداء عملها على أمت وج .
وتشمل اإلغاثة ما يلي :
 .1ا واد الغذائية ،سواء كانت على شكل وي ات طعام أو اصيل أو مواشي ابإلضافة إ ميا الشرب و التجهيزات
و ا شآت و أعمال الري.
 .2األدوية و اإلمدادات الطبية.
()3

 .3أماكن العبادة.

 .4ا واد الغذائية الضرورية وا البس وا واد الغذائية ا قوية الألطفال ت سن  15و ال ساء ا وامل وا رضعات )4(.وقد تتسع
()5

ذ القائمة إ مستلزمات أخرى ضرورية ياة السكان ا دني .

 0بوعزيزي ،آسيا ،مرجع سابق ،ص.67-66-65-64
 8بركات كرمي ،مرجع سابق ،ص.167

 3م خوري ،مرجع سابق ،ص .151

 4انظر إتفاقية ج يف ا ادة ( ،)23الربوتوكول األول ا ادة ( )54و الربوتوكول الثاين ا ادة ( )14و ا ادة (.)18

 5الربوتوكول األول ا ادة (.)69
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وعلى سبيل ا ثال نذكر دور اللج ة الدولية للصليب األ ر ال تقوم يف حاالت وقوع كوارث طبيعية أو تق ية أو انتشار مرض وابئي
يف م طقة تتواجد فيها ميدانيا ابالنتشار السريع و تقدمي مسامهات كربى بقدراهتا الفريدة خالل ف ة الطوارئ.
ونش يف األخ إ أن وابلرغم من الصعوابت ال تواج ا ظمات غ ا كومية يف اية األفراد زمن ا رب والطوارئ خاصة ابل ظر
لطبيعتها غ ا كومية إال أن ذلك مل عها من بذل يع اجملهودات وتب االس اتيجيات ال تسعى من خال ا إ تدعيم و اية
حقوق اإلنسان.

ا طيب الثاين  :محاية حقوق اإلنسان من خالل مشاركة ا ظمات غري ا كومية مع ا يئات الرمسية الدولية

إنطالقا من دور ا و مسامهاهتا يف اية حقوق اإلنسان على ا ستوى الدو أصبحت ا ظمات غ ا كومية الدولية ذات ثقل كب
يف ذا اجملال ،و نظرا لكون قضااي حقوق اإلنسان قضااي كونية تتطلب تعاوانً وت سيقاً دولي من تلف الفواعل سواء الدولية أو غ
الدولية و ما جعل ا ظمات غ ا كومية على صلة مع أنشطة و أعمال تلف ا يئات الر ية الدولية ،ذلك أن قضااي حقوق
اإلنسان أضحت أكثر تعقيدا ،ا أدى إ زايدة أمهية شراكة ا ظمات غ ا كومية مع م ظمة األمم ا تحدة ووكاالهتا ا تخصصة
(كأكرب ت ظيم دو حجماً و أتث ا) إ جانب ا ظمات اإلقليمية و و ما س حاول توضيح من خالل الفروع اآلتية كالتا :
الفرع األول :سبل تعاون ا ظمات غري ا كومية مع م ظمة األمم ا تحدة يف ال محاية حقوق اإلنسان

يرجع ت سيق ا ظمات غ ا كومية الدولية مع األمم ا تحدة يف ال اية حقوق اإلنسان إ اتريخ إنشاء األمم ا تحدة و ميثاقها
الذي وضع أسس ا شاركة يف ا ادة  71م  ،وتشمل ذ ا شاركة لعالقة ا ظمات غ ا كومية الدولية مع اجمللس االقتصادي
واالجتماعي و ال تتمتع يف ظل ذ ا ظمات ابلصفة االستشارية (ا ركز االستشاري) ال تسمح ا بتقدمي استشارات و اسهامات
تتعلق يادين عمل اجمللس و ا تمثلة يف دراسة القضااي و سيد ال قية االجتماعية و االقتصادية الدولية ،كما يعمل على إعداد
التوصيات حول العديد من القضااي "ترقية و رفع ا ستوى ا عيشي ،توف الشغل ،إ اد ا لول للمشاكل االجتماعية و الصحية
()1

ا طروحة دوليا وتعزيز االح ام الفعلي قوق اإلنسان و حرايت األساسية وغ ا من األعمال".
ولقد نص قرار اجمللس االقتصادي و االجتماعي رقم  ( 1296د ) 44 -ا ؤرخ يف  23ماي  1968على م ح م ظمات غ
ا كومية مركزا استشاراي ،إذ ح اجمللس للم ظمات غ ا كومية أن تشارك يف أشغال حسب االت اختصاصها ،فم ح ا ركز العام
للم ظمات غ ا كومية الدولية الكربى ال تعمل يف معظم القضااي الواردة على جدول أعمال فيما م ح ا ركز ا اص للم ظمات غ
ا كومية ا ختصة يف بعض ا يادين ا تعلقة بعمل اجمللس ،أما مركز اإلدراج يف القائمة فم ح للم ظمات غ ا كومية ال يرى اجمللس
أن إبمكاهنا أن تقدم مسامهات مفيدة لعمل .

)(2

وتتلقى ذ ا ظمات جدول األعمال ا ؤقت كما ك ها أن تق ح على اللج ة ا كلفة اب ظمات غ ا كومية دعوة األم العام
لألمم ا تحدة لتسجيل ا سائل ال هتمها على ا دول ،و و حق للم ظمات غ ا كومية ال ا مركز استشاري عام دون ابقي
ا ظمات األخرى و تشارك ا ظمات غ ا كومية ال ا مركز عام و خاص يف تقدمي مراسالت كتابية هتم أشغال اجمللس يف ح
ق ميع ا ظمات غ حكومية ال ا مركز استشاري على ا شاركة بعروض شفوية أث اء ا لسات حيث تقدم اللج ة ا كلفة
 1فاطمة الز راء صا د ،مرجع سابق ،ص .94
وت ظم ا ادة ( )83( )82( )81( )80و ( )84من ال ظام الداخلي للمجلس عالقة التشاور مع ا ظمات غ ا كومية.
 2سعد هللا ،عمر ،مرجع سابق ،ص .66
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اب ظمات توصية بشأهنا للمجلس لسماعها(1).وتتسع استشارة ا ظمات غ حكومية يف اجمللس االقتصادي و االجتماعي لتمتد إ
أجهزت الفرعية من ذلك " ة حقوق اإلنسان ،االستشارة يف إطار اللجان االتفاقية م ها ة ا قوق االقتصادية و االجتماعية
و الثقافية ،ة إزالة التمييز الع صري ،ة مكافحة التعذيب ،ة حقوق الطفل ،اللج ة ا ع ية ماية حقوق يع العمال ا هاجرين
و أفراد أسر م ة القضاء على التمييز الع صري ،اللج ة الفرعية ع التمييز و اية األقليات...اخل .ولقد فتحت إدارة شؤون اإلعالم
التابعة لألمم ا تحدة ي األخرى ابب التشاور مع ا ظمات غ ا كومية وم حت ا آلية ثيل لدى إدارة شؤون اإلعالم و ي عبارة
عن ة ت فيذية مؤلفة من انية عشر عضو تقوم ابلتعاون مع قسم م ظمات غ ا كومية التابع إلدارة شؤون اإلعالم فيما يتعلق
اب اسبات و الربامج و ا بادرات ال ظى ابإل تمام ا ش ك ،و ة ما يربوا على  1500م ظمة غ حكومية ذات برامج إعالمية
متي ة متعلقة ابلقضااي ال هتم األمم ا تحدة ترتبط إبدارة شؤون اإلعالم ،ا يتيح لألمم ا تحدة إقامة صالت قيمة اب مهور عموما
حول العامل .و تساعد إدارة شؤون اإلعالم ذ ا ظمات يازة و نشر معلومات تتعلق بطائفة من ا سائل ال تشارك األمم ا تحدة
()2

يف معا تها.
ويف ذا الصدد نش إ العالقة ال تربط ب م ظمة األمم ا تحدة وا ظمات غ ا كومية يف اجملال اإلنساين وال لت يف التعاون
ب ا ظمة األ ية العا ية و ا ركة الدولية للصليب األ ر وا الل األ ر ابعتبار ا من ب ا ظمات غ ا كومية ال ا دور ملموس
يف ال اية حقوق اإلنسان وحرايت األساسية ،كما تتمتع اللج ة الدولية للصليب األ ر بصفة مراقب يف ا معية العامة لألمم
ا تحدة و تتعاون مع إدارة الشؤون اإلنسانية ابألمم ا تحدة ،إضافة إ إسهام العديد من ا ظمات غ ا كومية يف إدارة األمم
ا تحدة للمعلومات العامة ،وانتساب عدد م ها إ مكاتب األمم ا تحدة ا تشرة يف العامل.
الفرع الثاين  :سبل تعاون ا ظمات غري ا كومية مع الوكاالت ا تخصصة يف

ال محاية حقوق اإلنسان

تتحمل الوكاالت ا تخصصة مسؤولية كب ة يف ال اح ام و اية حقوق اإلنسان وحرايت األساسية كوهنا تلعب دورا مهما يف قيق
الرفا ية لإلنسان يف اجملاالت ا ختلفة و تراقب مدى اح ام كل دولة طرف يف اتفاقيات حقوق اإلنسان ذ االتفاقيات من خالل
تقييم تصرفات تلك الدول ا مواط يها.

()3

و تربط ا ظمات غ ا كومية الدولية عالقات ابلوكاالت ا تخصصة ابعتبار أن أغلب برامج ا ظمات غ ا كومية تصب يف
أ داف وكاالت األمم ا تحدة  ،وعلي و كغ ا من ا ظمات التابعة لألمم ا تحدة ح ا يئات ا تخصصة مركزا استشاراي للم ظمات
غ ا كومية ذلك أن ذ الوكاالت ارس دورا مهما يف ا حقوق اإلنسان و الت مية ومن ب ذ الوكاالت " م ظمة العمل
الدولية ،م ظمة الصحة العا ية م ظمة األمم ا تحدة لل بية و العلوم و الثقافة ،موعة الب ك الدو  ،م ظمة األغذية و الزراعة لألمم
ا تحدة ،برانمج األمم ا تحدة للبيئة ،برانمج األمم ا تحدة اإلمنائي و غ ا .و تتمتع ا ظمات غ ا كومية لدى الوكاالت
ا تخصصة اب ركز أو الدور االستشاري وت ظم ذ العالقات االستشارية ذات الطابع الر ي (يف وثيقة إنشائها).
حيث أن العالقة ب ا ظمات الدولية غ ا كومية و تلف الوكاالت ا تخصصة لألمم ا تحدة كمها قواعد تلف من وكالة إ
أخرى ،لك ها يعا تش ك يف اإلطار العام الذي تعمل ضم و و ا دف من إنشائها ،حيث تقصد من خالل تعاوهنا قيق مقاصد
 0شريفي الشريف ،مرجع سابق ،ص .42

 8برابح السعيد ،مرجع سابق ،ص .110-108

 3فرحايت ،عمر الفحصي و آخرون ،آايت ا ماية الدولية قوق اإلنسان و حرايت األساسية -دراسة يف أجهزة ا ماية العا ية و اإلقليمية و إجراءاهتا ،ط ،1عمان :دار الثقافة ،2012 ،ص .153
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م ظومة األمم ا تحدة لتعزيز وترقية و اية حقوق اإلنسان )1( .و در اإلشارة يف ذا السياق إ حضور اللج ة الدولية للصليب األ ر
بصفة مراقبة يف اجتماعات اللج ة الدائمة ا ش كة فيما ب وكاالت األمم ا تحدة ساعية إ ت سيق أنشطتها مع ذ الوكاالت وال
سيما ا فوضية العليا لشؤون الالجئ و اليونسيف و برانمج الغذاء العا ي و م ظمة الصحة العا ية.

()2

يث تسعى ا ظمات الدولية

غ ا كومية ابلتعاون مع الوكاالت ا تخصصة و م ظمة األمم ا تحدة لبذل كافة ا هود ا مك ة لتأم التمتع قوق اإلنسان و
حرايت األساسية من ذلك ما نصت علي ا ادة ( )10من إعالن األمم ا تحدة صوص القضاء على كافة أشكال التمييز الع صري
الذي تب ت ا معية العامة لألمم ا تحدة يف قرار ا رقم ( )1904لعام والذي تضمن أن تبذل كل من األمم ا تحدة والوكاالت
ا تخصصة و ا ظمات غ ا كومية كل ما يف وسعها ال اذ كل ما من شأن القضاء على كافة أشكال التمييز الع صري.

()3

و نظرا ل ابط حقوق اإلنسان و حرايت األساسية وعدم قابليتها للتجزئة فإن ذلك يتطلب جهودا متجددة بقصد قيق زايدة التعاون
والت سيق واالتصال فيما ب يع الوكاالت و ا ظمات الدولية غ ا كومية ا ع ية بتعزيز و اية حقوق اإلنسان وذلك ابلتشاور معها
بشأن ش األنشطة و الربامج ا اصة قوق اإلنسان.
الفرع الثالث  :جهود ا ظمات غري ا كومية يف إطار اآلليات الدولية اإلقييمية ماية حقوق اإلنسان
لقد سارت ا ظمات الدولية اإلقليمية على خطى األمم ا تحدة و أجهزهتا يف إقامة عالقات تعاون مع ا ظمات غ ا كومية
و كرست ذا التعاون ب تيب أو ت ظيم أحكام االستشارة من أجل االستفادة من خرباهتا الف ية و كي ها من التعب عن انشغاالهتا

و انشغاالت شعوب ذ ا اطق )4(.ولقد فتحت ا ظمات الدولية اإلقليمية اجملال أمام ا ظمات غ ا كومية يف ال اية حقوق
اإلنسان ،ال أنشأهتا ذ ا ظمات يف نظمها اإلقليمية ا اصة ماية حقوق اإلنسان ،و س حاول من خالل ما سيأيت توضيح موقع
ومكانة ا ظمات الدولية غ ا كومية يف تلف األنظمة اإلقليمية ماية قوق اإلنسان من خالل اللجان اإلقليمية و احملاكم
اإلقليمية قوق اإلنسان كما يلي:
أوالً :جهود ا ظمات غري ا كومية يف إطار اآللية األوروبية ماية حقوق اإلنسان
لقد تضم ت االتفاقية األوروبية قوق اإلنسان و ا رايت األساسية آليات لضمان اح ام ا قوق وا رايت ا تضم ة فيها ،ولقد
تعرضت آليات الرقابة األوروبية لتعديل جذري وجب الربوتوكول ا ادي عشر الذي دخل حيز ال فاذ يف األول من نوفمرب لعام
 1998والذي ألغى اللج ة األوروبية قوق اإلنسان.

()5

و كلفت احملكمة األوروبية قوق اإلنسان وحد ا همة السهر على اح ام الدول األطراف يف االتفاقية األوروبية ماية حقوق
اإلنسان ا ت ص علي من حقوق و حرايت ،وعلي أصبحت احملكمة األوروبية قوق اإلنسان احملكمة الوحيدة ويف ذات الوقت
 0فاطمة الز راء صا د ،مرجع سابق ،ص .121-120
 8برابح السعيد ،مرجع سابق ،ص .112

 3فرحايت ،عمر ا فصي وآخرون ،مرجع سابق ،ص .154
 4شريفي الشريف ،مرجع سابق ،ص .54

 5فرحايت ،عمر ا فصي وآخرون ،مرجع سابق ،ص.241
 6علوان ،دمحم يوسف و موسى ،دمحم خليل  ،القانون الدو

قوق اإلنسان ا صادر ووسائل الرقابة ،ا زء األول ،عمان :دار الثقافة ،2009 ،ص .292
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احملكمة الدائمة و ال م ح ا وجب الربوتوكول  11و 14العديد من الوظائف والسلطات واالختصاصات ال تضمن ا أن تلعب

دورا فعاال يف اية حقوق اإلنسان( )1وطبقا ل ص ا ادة  34من ال ص ا ديد ا عدل من االتفاقية األوروبية قوق اإلنسان فإن كن

للم ظمات غ ا كومية تقدمي التماس أو عريضة بشأن أي انتهاك قد تق ف دولة طرف يف االتفاقية ألحد أحكامها أو أكثر .وعلي
يكون بذلك ذ ا هاز القضائي األورويب قد ح للم ظمات غ ا كومية ال تزعم أو تدعي أهنا ضحية انتهاك إلحدى ا قوق
احملمية بواسطة االتفاقية ،االستفادة من نظام اللجوء الفردي أو الطلبات الفردية ا صونة و ذلك وفقا ا حددت االتفاقية األوروبية
قوق اإلنسان و الالئحة الداخلية للمحكمة.

اثنيا  :جهود ا ظمات غري ا كومية يف إطار اآللية األمريكية قوق اإلنسان
بعد مرور عقد من الزمن على إصدار اإلعالن األمريكي قوق وواجبات اإلنسان جرى إنشاء ة الدول األمريكية قوق اإلنسان
وجب قرار صادر عن ا ؤ ر االستشاري ا امس لوزراء خارجية الدول األمريكية ا عقد يف عام  ،1959كما أنشئت احملكمة
()2

األمريكية قوق اإلنسان س دا التفاقية الدول األمريكية قوق اإلنسان عام  1969وال ابشرت عملها ر يا يف عام .1979

ولقد م حت االتفاقية األمريكية قوق اإلنسان للم ظمات غ ا كومية ا ق يف تقدمي شكاوى أمام اللج ة األمريكية و احملكمة
األمريكية قوق اإلنسان ،إذ ت ص ا ادة  4من االتفاقية على أن لكل شخص أو موعة أشخاص أو أي كيان غ حكومي مع ف
ب قانونيا يف دولة أو أكثر من الدول األعضاء يف ا ظمة ،أن يتقدم إ اللج ة بعريضة تتضمن اهتامات أو شكاوي تتعلق ابنتهاك
االتفاقية من جانب أي دولة طرف فيها.

()3

أما فيما ص احملكمة ا هاز القضائي ماية حقوق اإلنسان و حرايت األساسية فلم يتح لألفراد و ا ظمات غ ا كومية حق
اللجوء إ احملكمة مباشرة ،إال بعد اعتماد ال ظام الداخلي للمحكمة س ة  2001و الذي ح للم ظمات غ ا كومية ابلتقدم
مباشرة أمام احملكمة طبقا ل ص ا ادة 23م  ،كما تعمل ا ظمات غ ا كومية على ثيل الضحااي أمام احملكمة األمريكية و اللج ة
األمريكية قوق اإلنسان ،ويف إطار ذ األخ ة ثلهم بصفة وكيل للضحااي ،أما أمام احملكمة فال ك ها سوى ا شاركة يف
اإلجراءات ابسم الضحااي.

()4

اثلثا  :جهود ا ظمات غري ا كومية يف إطار اآللية اإلفريقية ماية حقوق اإلنسان
أخذت الدول اإلفريقية ابل ظام ا مائي و الرقايب ا زدوج ا طبق يف الدول األمريكية ابلرغم من الفارق الكب ب ال ظام خصوصا من
ال احية الفاعلية ،ولقد نص ال ظام اإلفريقي ماية حقوق اإلنسان والشعوب على إنشاء ة حقوق اإلنسان ال يطلق عليها "اللج ة
اإلفريقية قوق اإلنسان و الشعوب" يف ح نص بروتوكول  1998على إنشاء احملكمة اإلفريقية قوق اإلنسان و الشعوب

()5

 0ا واري ،عبد هللا دمحم ،احملكمة األوروبية ا ديدة قوق اإلنسان-دراسة يف ضوء أحكام االتفاقية األوروبية قوق اإلنسان و الربوتوكوالت ا لحقة هبا و ا عدلة ا ،اإلسك درية  :دار ا امعة ،2009 ،ص
.12

 8علوان ،دمحم يوسف و موسى ،دمحم خليل ،مرجع سابق ،ص .311
 3برابح السعيد ،مرجع سابق ،ص .117
 4ا رجع نفس  ،ص .119

 5فرحايت ،عمر ا فصي وآخرون ،مرجع سابق ،ص.317
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و على مستوى اللج ة اإلفريقية قوق اإلنسان فلقد م ح للم ظمات غ ا كومية ا ق يف اللجوء إ اللج ة و عرض شكوا م
ا تعلقة ابنتهاكات حقوق اإلنسان من طرف إحدى الدول األعضاء ،وع د أتكد اللج ة من حقيقة تلك االنتهاكات تقوم بت بي مؤ ر
()1

رؤساء الدول وا كومات إ ذلك.
كما تتلقى احملكمة اإلفريقية قوق اإلنسان و الشعوب بالغات من ا ظمات غ ا كومية ا تصفة بصفة مراقب أمام اللج ة شريطة
أن تكون الدولة ا شتكى عليها قد أقرت بصالحية احملكمة يف استقبال ذ الطائفة من البالغات ،و و ما جاء يف نص ا ادت ()5
و
و ( )6من الربوتوكول ا اص اب يثاق اإلفريقي قوق اإلنسان و الشعوب ا اص إبنشاء احملكمة اإلفريقية قوق اإلنسان
()2

الشعوب.
كما يست تج من قراءة نص ا ادة  /5ف  3أن والية احملكمة يف نظر مراسالت األفراد و ا ظمات غ ا كومية ليست الزامية بل ي
مقيدة إبرادة الدول األطراف.
ويف األخ در ا الحظة أن م ح ا ظمات غ ا كومية حق االلتجاء إ احملاكم اإلقليمية ا اصة ماية حقوق اإلنسان على
مستوى األنظمة األوروبية و األمريكية و اإلفريقية قوق اإلنسان ال يعرب عن اية للحقوق و ا رايت فحسب وإمنا يعد تطورا نوعيا
على صعيد ا ماية الدولية قوق اإلنسان عموما.

ا امتة:
إن ا ظمات غ ا كومية سباقة و متميزة يف تدخلها ماية حقوق اإلنسان و ذلك من خالل ا تمامها ابلفرد كوحدة ليل و مركز
ا تمام رئيسي ا.
إذ تكمن أمهية ذ ا ظمات يف مسامهتها بشكل جلي يف ال هوض بقضااي حقوق اإلنسان بوج عام و الدفاع ع ها على يع
ا ستوايت ،فالدور الذي تلعب ا ظمات غ ا كومية ختلف أنشطتها و اس اتيجياهتا وآلياهتا ا تعددة ال سبق عرضها و ما
جعلها تشكل " قوة ضغط " أسهمت يف عو ة الكث من القضااي ال ا صرت يف حدود الدولة الواحدة.
و كن القول أبن ما تؤدي ا ظمات غ ا كومية يف ال حقوق اإلنسان ثل عملية تعزيز حقيقية وصر ة قوق اإلنسان و ذلك
من خالل هتيئة األرضية ا اسبة لتطبيق ا قوق وا رايت األساسية ويف ب اء األسس األو إلكمال مبادئ حقوق اإلنسان وهتيئتها
رحلة التطبيق العملي واإلعمال و ا فيد يف خدمة مس ة حقوق اإلنسان ،فاألمهية ال تبديها ا ظمات غ ا كومية يف تقدمي
و أتدية طائفة من ا دمات والوظائف اإلنسانية و ما جعل صيتها يعلو يتسع حيث أضحت ا ظمات غ ا كومية أكثر نفوذا يف
تكريس و اية حقوق اإلنسان على و متزايد .
إال أن العمل الذي تقوم ب ا ظمات غ ا كومية يف سبيل تعزيز و اية حقوق اإلنسان ال لو من العراقيل و القيود ال ول دون
قيق غايتها وأ دافها اإلنسانية على أمت وج  ،و و األمر الذي يفرض
 على اجملتمع الدو ضرورة وضع نظام قانوين دو يع ف قيقة وجود ا وم حها الشخصية القانونية الدولية ال تكسبها األ ليةالقانونية إلبرام ا عا دات الدولية الالزمة ال ك ها من ت فيذ مهامها اإلنسانية بشكل أضمن و أريح يف ظل وجود التزامات دولية

 0قادري ،عبد العزيز ،حقوق اإلنسان يف القانون الدو و العالقات الدولية -احملتوايت و اآلليات ،ا زائر :دار وم  ،2002 ،ص .187

 8علوان ،دمحم يوسف و موسى ،دمحم خليل ،مرجع سابق ،ص .321
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على عاتق أطراف ا عا دة و ال تقر ا االتفاقية ذاهتا ،إ جانب قدرهتا على ريك ا سؤولية الدولية ا ا الدول ا تهكة قوق
اإلنسان.
 كما أن ونظرا ل ابط حقوق اإلنسان وحرايت األساسية وعدم قابليتها للتجزئة فإن ذلك يتطلب جهودا متجددة بقصد قيقزايدة التعاون والت سيق واالتصال فيما ب يع ا يئات العاملة يف ال حقوق اإلنسان واألجهزة الدولية مع ا ظمات الدولية غ
ا كومية ا ع ية بتعزيز و اية حقوق اإلنسان وذلك للتشاور معها وتعزيز التعاون بشأن ش األنشطة و الربامج ا اصة قوق
اإلنسان.
 كما أن اتسام ا ظمات غ ا كومية ابلطابع التطوعي و اجملاين العائد لرغبتها يف قيق أ دافها دون استهداف قيق الربحا ادي و أمر أكسبها ا صداقية العالية لدى تلف القطاعات ،غ أن يربز بوضوح ضرورة الدعم ا ادي ا تواصل ا من أجل
الدفع س هتا يف اية و تعزيز و ترقية حقوق اإلنسان و األحسن واألفضل.

قائمة ا راجع:

أوال :ابليغة العربية

أ -الكتب
 .1ا صري ،مود دمحم ،حقوق اإلنسان و أدوار ا ظمات غ ا كومية ،سوراي :دار ني وي.2012 ،
 .2ا واري ،عبد هللا دمحم ،احملكمة األوروبية ا ديدة قوق اإلنسان -دراسة يف ضوء أحكام اإلتفاقية األوروبية قوق اإلنسان و
الربوتوكوالت ا لحقة هبا و ا عدلة ا ،اإلسك درية :دار ا امعة.2009 ،

 .3سعد هللا ،عمر ،ا ظمات الدولية غ ا كومية يف القانون الدو ب ال ظرية و التطور ،ا زائر :دار ومة-2009.7 ،
علوان ،دمحم يوسف و
 .4غزاوي ،عصام دمحم و برغوثي ،شريف بش  ،ا ظمات غ ا كومية و حكم القانون -و قانون عا ي موحد ،عمان :دائرة
ا كتبة الوط ية ،عمان. 2007 ،
 .5فرحايت ،عمر الفحصي و آخرون ،آليات ا ماية الدولية قوق اإلنسان و حرايت األساسية -دراسة يف أجهزة ا ماية العا ية
و اإلقليمية و إجراءاهتا ،ط ،1عمان :دار الثقافة.2012 ،

 .6قادري ،عبد العزيز ،حقوق اإلنسان يف القانون الدو و العالقات الدولية -احملتوايت و اآلليات ،ا زائر :دار وم .2002 ،
 .7موسى ،دمحم خليل ،القانون الدو قوق اإلنسان ا صادر ووسائل الرقابة ،ا زء األول ،عمان :دار الثقافة.2009 ،

ب -ا قاالت

 .0اليعقويب ،ليلى " ،ا ق يف بيئة سليمة " .لة جيل حقوق اإلنسان ،العدد .2013 ،2
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 .2بوعزيزي ،آسيا " ،ا ظمات غ حكومية كآليات دولية لتطبيق القانون الدو اإلنساين " ،لة جيل حقوق اإلنسان ،العدد

.2014 ،43
 .3حاجة ،وايف "،ا ظمات غ ا كومية و دور ا يف اية البيئة " ،لة جيل الدراسات السياسية و العالقات الدولية ،العدد،1
.2015
 .4عيد ،عامر عايش و م.م أديب ،دمحم جاسم" ،دور مؤسسات اجملتمع ا دين يف ال حقوق اإلنسان-دراسة قانونية " ،لة
جامعة تكريت للعلوم القانونية و السياسية ،العدد  ،6الس ة .2
 .5معمر ،إبرا يم حس  "،دور ا ظمات الغ حكومية يف اية حقوق اإلنسان -ا ظمة العربية قوق اإلنسان منوذجا" ،لة
القراءة و ا عرفة ،العدد .2014 ،152

ج -الرسائل ا امعية
 .0أ اء مرايسي ،إدارة ا ظمات غ ا كومية لقضااي حقوق اإلنسان -دراسة حالة م ظمة العفو الدولية ،رسالة ماجست  ،جامعة
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ليبيا واالنتقال الدميقراطي

 مساراهتا وماآلهتا:قراءة يف األدوار اإلقليمية والدولية
Libya and the democratic transition :Reading in regional and international
roles: their paths and properties
دمحم عبدا فيظ الشيخ.د

 جامعة ا فرة ـ ـ ليبيا، كلية إدارة األعمال،رئيس قسم العلوم السياسية
dr.politicalscience@yahoo.com :البريد االلكتروني
ا لص
،2011 هتدؼ ذ الدراسة إ تسليط الضوء على دور العامل ا ارجي يف عملية التحوؿ الد قراطي يف ليبيا بعد عاـ
م طلق من فكرة ُمفاد ا أف العامل ا ارجي ويف مقدمتها ت افس القوى اإلقليمية والدولية يف ليبيا سا م يف توجي مسار التحوؿ
 وابلتا، فضالً عن استمرار التأث السليب على عملية التحوؿ لف ة ما بعد الثورة،الد قراطي بعيداً عن طموحات الشعب اللييب
بقيت عملية التحوؿ الد قراطي مرهت ة صا القوى ا ارجية وليس صلحة الشعب اللييب بكافة أطياف ا ع ية ابلتحوؿ وب اء
 و ذا بدور فتح الباب على مصراعي ل مو وانتشار اعات الع ف والسالح ال سا ت يف تلغيم،الدولة الد قراطية ا ديثة
 ا أسهم يف، حيث وجدت فيها الت ظيمات ا تطرفة بيئة م اسبة ومرتعاً خصباً مارسة أنشطتها اإلر ابية،الساحة األم ية الليبية
.عرقلة مسار التحوؿ الد قراطي يف ليبيا
. ا آالت، ا سارات، ليبيا، العامل ا ارجي، االنتقاؿ الد قراطي:الكلمات ا فتاحية
Abstract
This study aims at shedding light on the role of the external factor in the process of
democratic transformation in Libya after 2011, starting from the idea that the external factor,
especially the competition of the regional and international powers in Libya, contributed in
guiding the course of democratic transition away from the ambitions of the Libyan people.
The negative impact on the process of transition to the post-revolution, and therefore
remained the process of democratic transformation dependent on the interests of external
forces and not for the benefit of the Libyan people in all the spectrum involved in the
transformation and the construction of a modern democratic state, and this in turn opened the
door to the growth and spread of groups Violence and weapons that contributed to the
encroachment of the Libyan security scene, where extremist organizations found an
appropriate environment and fertile ground for the exercise of their terrorist activities, which
contributed to obstructing the course of democratic transformation in Libya.
Key words: Democratic transition, external factor, Libya, paths, corridors.
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مقدمة
اجتاحت موجات التغي والتحوؿ الد قراطي ،أجزء العامل من شرؽ آسيا إ شرؽ أورواب وإ أمريكا الالتي ية ،وح بعض
بلداف الشرؽ األوسط ك كيا وإيراف ،فيما بقي العامل العريب يُ ظر إلي على أن ثل استث اء ضمن ذ ا وجات ،ما جعل بعض
تفسر ذلك على أساس وجود ت اقض ب الثقافة العربية اإلسالمية وقيّم الد قراطية من انحية ،إضافة
الدوائر السياسية واألكاد ية ّ
التأصل يف الب ية العربية ،من انحية أخرى ،بدليل بقاء بعض الرؤساء وا كاـ العرب يف
إ قدرة ال ظم السلطوية على االستمرار و ّ

السلطة لعقود ،الشيء الذي جعل ا طقة العربية مب أى عن تلك التحوالت.1

كاف للتحوالت السياسية ال شهدهتا ا طقة العربية عاـ  ،2011األثر البارز يف رسم الواقع العريب ومال  ،وهناية االستث ائية
الد قراطية ال

يزت هبا ا طقة طواؿ عقود؛ وبدأ يلوح يف األفق عصراً جديداً يشب إ حد بعيد ما حدث يف أورواب الشرقية مع

مطلع تسعي يات القرف ا اضي ،ع دما انتفضت شعوهبا ضد األنظمة التسلطية والديكتاتورية ،وكاف وؿ دوؿ أورواب الشرقية
واال اد السوفيي السابق إ الطريق الد قراطي عالمة ابرزة ضمن ذ الثورات الد قراطية.
انطلقت االحتجاجات الشعبية ابتدءاً من تونس ومصر واليمن وسوراي للمطالبة ليس ابإلصالحات السياسية واالقتصادية
وحكم القانوف فحسب ،بل بتغي األنظمة .ومل تكن ليبيا استث اء عن تلك األحداث ،فقد كانت أيضاً على موعد احتجاجات
شعبية حي ما بدأت يف السابع عشر من شباط /فرباير ،2011للمطالبة اب رية والد قراطية وحقوؽ اإلنساف .وبدالً من أف يتفهم
ويستجيب نظاـ القذايف طالب ا تظا رين واج تلك االحتجاجات السلمية ابلع ف واالستخداـ ا فرط للقوة ،سرعاف ما
تصاعدت إ انت فاضة مسلحة ب ال ظاـ والثوار ،وأدى ذلك إ وقوع انتهاكات جسيمة وخط ة قوؽ اإلنساف ،ومل يكن من
اليسر اقتالع أركاف نظاـ القذايف دوف ت ّدخالً أ ياً سريعاً ت مسمى إنسا  ،وأصدر لس األمن القرار  ،1973است د في إ
مبدأ "مسؤولية ا ماية" ،فرضت مبوجب م طقة حظر للط اف عرب ليبيا ا فتح اجملاؿ أماـ طائرات التحالف الدو يف القضاء على
مقدرات ال ظاـ العسكرية ووسائل مقاومت .
وبقدر ما ساعد التدخل ا ارجي على التخلص من نظاـ القذايف ،فلقد فتح الباب على مصراعي إلاثرة نزاعات وصراعات قد ة
من جديد ،إذ ال كن إغفاؿ دور بعض القوى ا ارجية اإلقليمية والدولية يف أتجيج الصراع ب مكوانت اجملتمع اللييب ،األمر
رسخ االنقساـ وأوجد واقعاً جديداً على األرض .و و ما سيجعل عملية ا صا ة االجتماعية أكثر صعوبة ،رغم أ يتها
الذي ّ
وضرورهتا إلعادة اإلعمار وإرساء الد قراطية وب اء اجملتمع والدولة يف هناية ا طاؼ.2
فمرحلة التحوؿ إ الد قراطية عن طريق ثورة شعبية كب ة واب ظة الثمن خطها الشعب اللييب للتخلص من نظاـ القذايف
االستبدادي عل ا نستحضر مقارنة ،ومقاربة علمية أل ية طبيعة التحوؿ الد قراطي ا ادئ مببادرات إصالحية بطيئة ،لك ها رمبا
 1خليدة كعسيس ،الربيع العريب ب الثورة والفوضى ،ا ستقبل العريب ،الس ة  ،36العدد ،421آذار/مارس ،2014ص.221
 2دمحم عبدا فيظ الشيخ ،ا صا ة الوط ية يف ليبيا :التحدايت وآفاؽ ا ستقبل ،لة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية ،العدد ،11أكتوبر  ،2017ص.38-37
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فوضى ومعاانة ال كن أف مل التغي

الثوري كامل وزر ا ،خصوصاً يف ظل التدخالت ا ارجية اب ظة ا ساابت.
إشكالية الدراسة :ة مصاعب خارجية نتحدث ع ها ي يف األصل كإشكاليات انبعة من ذات ا هات ال تدعو إ ضرورة
إجراء التحوؿ الد قراطي يف ا طقة العربية ،رغم ما تطرح

ذ ا هات من أهنا نذرت نفسها لدعم و اية ا ثل والقيم

الد قراطية ،ودعمها بكل اإلمكاانت ا تاحة ،وقد تصدر الغرب مب ظومت السياسية ال تتزعمها الوالايت ا تحدة ذ ا همة
العس ة والش اقة من م طلق أهنا جزء و رة ذ القيم مبا مل من مزااي قطفت ار ا الشعوب الغربية ،وتريد أف تعمم مثل ذ
ا ية لبقية دوؿ العامل.
وأتسيساً على ما سبق ،ت طلق إشكالية الدراسة من التساؤؿ التا :
 ما طبيعة وحدود أتث العامل ا ارجي يف مسار التحوؿ الد قراطي يف ليبيا بعد عاـ 2011؟ و ل كاف ذا التأث إ ابياًداعماً أـ كاف معرقالً ومثبطاً؟
 وت طلق ذ الدراسة من فرضية ُمفاد ا إف األدوار اإلقليمية والدولية يف مسار التحوؿ الد قراطي يف ليبيا إف مل تكن السببالرئيس يف الدفع و التغي  ،فقد ش ّكلت عامل تسريع ذ العملية.
 أتيت أمهية الدراسة من اولتها اإلجابة عن ا شكلة ا ثارة يف أعال  ،فالكشف عن طبيعة األدوار اإلقليمية والدولية ودرجةانغماسها يف أحداث التغي الثوري ال شهدهتا ليبيا يف عاـ  ،2011مل ظى مبعا ة كافية .صحيح أف اؾ دراسات ت اولت
جوانب من ذا ا وضوع ،إال أهنا ،وحسب إطالع الباحث ،مل تغطي أو تعا جوانب متعددة ي اجة إ البحث والتحليل.
وعلي  ،فإف أ ية الدراسة ت صرؼ ا إ معا ة ما مل يتم ت اول لتكوين صورة أنمل أف تسد الثغرات ا تعلقة بطبيعة األدوار
اإلقليمية والدولية يف ما جرى و ري من أحداث سياسية ومعرفة مدى جدية األطراؼ اإلقليمية والدولية يف دعم مسار التحوؿ
الد قراطي يف ليبيا.
 هتدف هذ الدراسة إ تقييم ربة التحوؿ الد قراطي يف ليبيا بعد عاـ  ،2011مبا يسمح ابلوقوؼ على طبيعة التحوؿورصد و ليل ا ؤثرات ا ارجية يف عرقلة عملية التحوؿ الد قراطي بليبيا أو تعزيز ا ،فضالً عن معرفة حدود ومصداقية الدور
ا ارجي يف دعم التحوؿ الد قراطي يف ليبيا.
 ا قاربة ا هجية :سوؼ تعتمد ذ الدراسة على ا هج ال ظمي كم هج م اسب ورئيسي ،من خالؿ دراسة الظوا رالسياسية وفق نظرة شاملة أتخذ بع االعتبار يع األبعاد والع اصر وا كوانت للظا رة ،و اولة اإل اـ مبجمل العوامل ا ؤثرة
فيها .إذ يف ض أف اؾ أسباابً وعوامل متعددة وراء كل ظا رة ،كما أن ال ي ظر إ أتث كل م ها على حدة ،وإ ا إ فعلها أو
فعل بعضها يف حالة تفاعل.
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ا طلب األول :التحوالت السياسية يف ليبيا م ذ االستقالل وحىت عام .8100
انلت ليبيا استقال ا يف  24كانوف األوؿ /ديسمرب عاـ  1951عن طريق يئة األمم ا تحدة ،وبقرار من ا معية العامة يف
سابقة ي األو من نوعها بعد هناية ا رب العا ية الثانية ،وأصبحت ليبيا دولة ملكية بقيادة ا لك إدريس الس وسي .إذ شهدت
البالد ت قيادت تغي ات كث ة طالت الدولة واجملتمع على حد سواء ،كما بدت يف طريقها لقطع مرحلة مهمة و مس ة
التحديث ،إذ ع الس وسي وحكومات عهد ا تتالية بسياسة تطوير البالد يف اجملاالت ا ختلفة ،و ك ت من قيق إ ازات
حقيقية يف االت الت مية ،وسا ت يف رفع معدالت وأداء االقتصاد الوط ويف رفع مستوايت ا عيشة ،دوف إغفاؿ الدور احملوري
الذي يؤدي ال فط يف ليبيا ا عاصرة ،فقد كاف ل دوراً حامساً يف ديد موقع ليبيا يف اس اتيجيات القوى الكربى .وغالباً ما ارتبطت
سياسات ذ الدوؿ مبصادر ال فط والغاز اللييب ،بي ما كاف للب االجتماعية والثقافية السائدة أيضاً أدواراً حامسة يف ذا اجملاؿ.1
بقيت ليبيا ت سلطة ا لك إدريس الس وسي ح اتريخ األوؿ من أيلوؿ /سبتمرب 1969ع دما انتهز معمر القذايف الذي كاف
يف ذلك الوقت ضابطاً برتبة مالزـ يف ا يش وجود ا لك الس وسي خارج البالد لتلقي العالج ونفذ انقالابً عسكرايً ابسم "ثورة
الفاتح" ليعلن قياـ ا مهورية العربية الليبية.2
استطاع القذايف م ذ انقالب العسكري ،أف يوفر البيئة الداخلية ا اسبة الستمرار حكم  .فقد جعل ال اس يف وضعية رب م على
العمل من أجل البقاء ،وليس االنشغاؿ بقضااي ا كم والسياسة ،رغم إدعائ أبف الشعب و ا اكم ،و و ما أفرغ العملية
السياسية من أي توى ،قضى على ا ياة السياسية يف ليبيا ،فم ع أي شكل من أشكاؿ التعب أو االحتجاج .ألف القذايف كاف
يريد ب اء دولة بطريقة ترضي طموحات الشخصية ،وتشفي غرور  ،ابعتبار حكيما ذا بص ة وصاحب رسالة وفلسفة بوسعها عالج
يع مشاكل البشرية ،فقد قاد ليبيا يف مغامرة شاملة ،ع دما تفتق عن د

نظاـ حكم ا ي مدعياً تطبيق "الد قراطية

ا باشرة" ،فلم تعد سلطة الشعب كوهنا رد ق اع كم االستبدادي ،الذي ال يقبل أية معارضة ويرفض حرية التعب  ،وجعل من
نفس قائداً أبدايً "للثورة".3
و كذا دخلت ليبيا مرحلة جديدة يف اتر ها ،وعرفت تطورات كاف مركز ا معمر القذايف على مدى أربعة عقود متتالية .أدار
القذايف البالد بطريقة أدت إ إ دار األصوؿ الطبيعية وا الية الوط ية ،بل اوزت جرائم ا در ا ادي ،فسعى إ خلخلة وتدم
القيم األخالقية ،و ي السياسة ال أدت إ تعطل ثقافة اجملتمع السياسية وإفساد ا رغم أ يتها كع صر أساسي للت مية.4
لقد ول ّدت سياسات القذايف ا هي ة للكرامة البشرية وحرماف ال اس من أبسط حقوقهم حالة من االحتقاف السياسيّ ،عرب الليبيوف

ع ها يف أشكاؿ تلفة من ا عارضة والرفض ،وبدأت اوالت التغي  ،ومل تقتصر على ا يش فحسب ،بل امتدت إ الت ظيمات
 1يوسف دمحم عة الصوا  ،ليبيا الثورة و دايت ب اء الدولة ،ط ،1ب وت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،2013 ،ص.25
 2تفاصيل كاملة حوؿ ذا ا وضوع ،انظر :مصطفي أ د بن حليم ،ليبيا :إنبعاث أمة ...وسقوط دولة ،كولونيا ،م شورات ا مل.2003 ،
 3الصوا  ،ليبيا :الثورة و دايت ب اء الدولة ،مرجع سابق،ص.25
 4ا رجع نفس  ،ص.46

جملة العلوم الشياسية والقانون-العدد 01أُغُشْطص - 8102اجمللد – 18تصدر عن املركز الدميقراطي العربي أملانيا-برلني

538

ليبيا واالنتقال الدميقراطي قراءة يف األدوار اإلقلينية والدولية :مشاراتها وماآلتها

د.حمند عبداحلفيظ الشيحْ

األخرى وال بذلت كل ما يف وسعها لطإطاحة ابل ظاـ الدكتاتوري ،وابلتا توالت احملاوالت االنقالبية ،وقدـ الليبي قوافل من
الشهداء والضحااي ،األمر الذي يع أف مقاومة نظاـ القذايف ا ستبد مل تتوقف طيلة العقود األربعة ا اضية.ومل تفلح ا اداة ابلتغي
واإلصالح ،خاصة بعد أف أتكدت مساعي القذايف للسيطرة على ا كم كاف دؼ األساس .وبدالً من أف عل من ليبيا مبا
لك من روافع اقتصادية كب ة مقارنة بعدد سكاهنا احملدود ،ومن خالؿ نظاـ حكم د قراطي ،دولة حديثة وذجاً ،مؤثرة إ ابياً
يف يطها العريب واألفريقي أيضاً ،أصبح نظاـ القذايف ثل واحداً من أبشع األنظمة التسلطية ،وابمتياز.1
ظلت ليبيا كغ ا من البلداف العربية القالئل ساحة شب مقفولة من التأث ا ارجي إابف حقبة القذايف الطويلة ،وتعزى تلك
ا الة لطبيعة نظاـ القذايف شديدة ا ساسية من أي اخ اؽ ولو كاف ت أي مسمى ،واستمرت ليبيا ساحة تساس أبج دة
داخلية شب

ضة من وحي نفس القذايف ،الذي كاف يدرؾ اماً أف من شأف انفتاح الداخل ؤثرات ا ارج أف يلحق كم

ا صري أضرار خط ة ،وعلي  ،قطع الطريق أماـ أي تدخل ومعها سد ابب ا خاطر األم ية الداخلية ،سوى أف قبضة القوة ال
هبا استعاف على قيق موضعة االستقرار واألمن كانت تراكم احتقاانت ومظامل ال حصر ا ،فهو ع دما سد خطر التأث
ا ارجي ،مل يفطن إ ت فيس داخلي وؿ دوف انفجار جدار الكبت الداخلي.
وم ذ أف بدأت بواك التحوؿ الد قراطي تطل برأسها على ا طقة العربية ،وصدا ا أل اآلفاؽ كانت ليبيا غائبة عن كل تلك
التطورات ،ابستث اء شعارات ومسميات فارغة احملتوى ،وليس مع ذلك أف الدوؿ العربية كانت أحسن حاالً ،إال ببعض
اإلصالحات التجميلية ،ال مل تؤدي إ تغ ا حقيقاً ،أو تفكيكا لب الدولة التسلطية القائم .وعلي  ،أصبح التداوؿ السلمي على
السلطة غ

كن ا جعل التغي عن طريق الع ف واالنقالابت العسكرية ميزة ومسة أساسية للمشهد السياسي اللييب.

من جانب آخر ،اتسمت عالقات ليبيا ابلقوى الغربية والسيما الوالايت ا تحدة األمريكية ابلتوتر ،نتيجة استخداـ نظاـ القذايف
حرض على مها ة مصا ها ووجود ا بدءاً من
شعارات معادية للغرب والتهجم على الوالايت ا تحدة وسياساهتا ا ارجية ،بل ّ

ا جوـ على السفارة األمريكية بطرابلس وإحراقها يف كانوف األوؿ /ديسمرب  .1979ب اءاً علي  ،ابدرت الوالايت ا تحدة بقطع
العالقات الدبلوماسية مع ليبيا من جانب واحد يف عاـ  ،1989وقامت إدارة الرئيس األمريكي األسبق "روانلد ريغاف" بتشديد
العقوابت االقتصادية جة أف ال ظاـ اللييب السابق يدعم اإلر اب ،بل ذ بت أبعد من ذلك ،ع دما قامت بقصف م زؿ القذايف
وبعض ا شآت الليبية يف  15نيساف/أبريل  ،1986وبررت أمريكا ذلك ا جوـ أبن رد على عملية إر ابية كانت قد اهتمت ليبيا
ابرتكاهبا.2
كما أصبحت ليبيا ،ولعدة س وات ،مصدر قلق وهتديد لدوؿ ا وار العريب واألفريقي وال كاف أسوأ ا الدخوؿ يف حرب مع
تشاد ،وتدخل ليبيا يف شؤوف الدوؿ األخرى خصوصاً األفريقية ،فضالً عن مساندة ال ظاـ اللييب السابق ودعم للعديد من
1

ا دي توفيق ،وآخروف ،الربيع العريب  ...إ أين؟ أفق جديد للتغيري الدميقراطي ،رير :عبداإلل بلقزيز ،سلسلة كتب ا ستقبل العريب ( ،)63ط( ،2ب وت ،مركز دراسات الوحدة العربية،

ي اير ،2011ص.272
 2م حس عبيد ،أبعاد تغي ال ظاـ السياسي يف ليبيا ،دراسات دولية ،العدد ،2012 ،51ص.38-36
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ا ظمات اإلر ابية وحركات التمرد يف كث من الدوؿ (تشاد والسوداف مثالً) .فضالً عن ذلك ،فقد كاف ُمتهماً ابلوقوؼ وراء

استهداؼ طائرة "يو يت اي " الفرنسية عاـ  ،1989ومسؤوليت عن تفج طائرة "ابف أمربكاف" فوؽ بلدة لوك يب ابسكتل دا.1

در اإلشارة إ أف حادثة لوكريب كانت م اسبة لفرض عقوابت أمريكية ودولية على ليبيا لعدة س وات على اعتبار أهنا دولة
مارقة ظل امسها على الئحة الداعم لطإر اب لعقود .بيد أف التطورات اإلقليمية دفعت القذايف إ إعادة التفك يف خيارات  ،إذ
قرر عاـ  2003التخلى عن سياسات ا عادية للغرب ،وقدـ مبوجبها ت ازالت كب ة وبدوف مقابل ،دفع من خال ا تعويضات ائلة
أل ا ضحااي طائرة لوك يب ،وتفكيك الربانمج اللييب ال ووي وتسليم إ الغرب،كما أن تعاوف مع الوالايت ا تحدة بشكل
كامل يف ا رب على اإلر اب .وقد توجت ابستئ اؼ العالقات الدبلوماسية مع الغرب يف حزيراف/يونيو  ،2006ورفع اسم ليبيا
من قائمة الدوؿ الداعمة لطإر اب ،كما سعت اإلدارة األمريكية مدعومة ابلشركات ال فطية عل الكونغرس ال دد تلك
العقوابت ويسمح بتجديد نشاط شركات ال فط يف ليبيا.2
ومن الالفت لل ظر أف الوالايت ا تحدة مل تقرف إسقاط اسم ليبيا من الئحة الدوؿ الداعمة لطإر اب وتطبيع العالقات
الدبلوماسية معها ببعض الشروط ذات الصلة ابإلصالح السياسي والتحوؿ الد قراطي ،أو نتيجة ا اذ خطوات يف ذا اال ا ،
بل ألن أصبح يتماشى واعتبارات السياسة األمريكية وتوجهاهتا ومبا قق مصا ها ،و و ما يدؿ على أف ذلك ليس من أولوايت
واش طن ،بل أضحت أيضاً عالقات الوالايت ا تحدة ابلدوؿ األخرى كومة بدرجة أتييد ا ا يف لتها ضد اإلر اب وليس
مبدى د قراطية ذ الدوؿ.3
اندلعت االحتجاجات الشعبية يف ا طقة العربية ابتدءا من تونس يف الربع األخ من العاـ  ،2010مروراً مبصر .ومل ِ
ض وقت
طويل ح أضحت ليبيا ساحة الحتجاجات اثلة ،حي ما بدأت االحتجاجات الشعبية يف السابع عشر من شباط/
فرباير 2011بعد أكثر من أربعة عقود من حكم القذايف االستبدادي ،للمطالبة اب رية والد قراطية ،بدأت ذ االحتجاجات
سلمية  ،ولكن ع اد القذايف ووحشيت قادت إ انتفاضة مسلحة بي ها وال ظاـ الذي ساند القذايف يف معركت العبثية ،والدخوؿ يف
حرب واسعة ال طاؽ مل تح البالد فحسب ،وإ ا أدت إ تدخل قوات حلف مشاؿ األطلسي ،بعد أف أصدر لس األمن الدو
القرار  ،1973مبوجب الفصل السابع من ميثاؽ األمم ا تحدة ،وقد فتح القرار الباب على مصراعي أماـ التدخل اإلنسا وفقاً
بدأ مسؤولية ا ماية .ا مسح لطائرات حلف األطلسي ابلقضاء على ا قدرات العسكرية ل ظاـ القذايف ووسائل مقاومت  ،مث
قادت يف هناية ا طاؼ إ قتل القذايف نفس و رير البالد من نظام بشكل هنائي يف أواخر العاـ .42011
ا طلب الثاين :دور العامل ا ارجي يف عملية االنتقال الدميقراطي يف ليبيا عام 8100

 1ا رجع نفس  ،ص.38
2يوسف دمحم الصوا  ،الوالايت ا تحدة وليبيا :ت اقضات التدخل ومستقبل الكياف اللييب ،ا ستقبل العريب ،الس ة ،37العدد ،431كانوف الثا /ي اير  ،2015ص.11-10
 3إبرا يم توفيق حس  ،العوامل ا ارجية وأتث اهتا يف التطور الد قراطي يف الوطن العريب ،ا ستقبل العريب ،العدد ،395أيلوؿ/سبتمرب ،2013ص.31
 4الصوا  ،الوالايت ا تحدة وليبيا ،مرجع سابق ،ص.12
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سقوط نظاـ القذايف بتلك ال اجيدية ترؾ الساحة الليبية مفتوحة أماـ أتث فاعل إقليمي ودولي كثر ،دو ا اعتبارات
ا صلحة الليبية بكل دداهتا .طبيعة تلك التأث ات يف الغالب ال أتخذ بع االعتبار ا صا الليبية ،وما كن أف تلحق آاثر ا
السلبية بب ية األمن واالستقرار والت مية يف ا شهد اللييب.
لقد ترافقت العوامل الداخلية ،وبصفة خاصة االعتبارات القبلية وا اطقية مع بعض العوامل ا ارجية ا تمثلة يف تقد الدعم
لقوى خارجية إقليمية ودولية يف الصراع ب قوى سياسية ليبية لصا طرؼ دوف آخر ،مؤدية إ مزيد من تصاعد أعماؿ الع ف
وتفاقم األزم ة السياسية الليبية ،لة تلك العوامل كاف ا أثر مباشر يف تعثر ا سار الد قراطي يف ليبيا.
أوالً :الدور الدو
ال كن إغفاؿ واجس الدوؿ الغربية ،و اوفها ا يدور من حراؾ ثوري عميق يف ا طقة ل يم تها واستغال ا ،وما كن
أف تكوف ل من تداعيات على مصا ها ،وحرصها أبف تكوف مثل تلك الثورات ت طائلة أتث ا ،ح ال تفقد السيطرة على
م اطق امتيازاهتا ونفوذ ا ،واب لتا مل يكن أماـ الدوؿ الغربية من خيار أماـ الزخم الثوري ال

ر ب ليبيا وا طقة ،إال أف تكوف

حاضرة يف أتث ا ت أي مسمى ،وما أقدمت علي من تدخل ليس حباً يف ا راؾ الثوري التحرري يف ليبيا ،بقدر ما ي اوؼ
مستقبلية لتداعيات الثورة و اولة ملئ فراغ والتحكم إبيقاع ا رحلة ا قبلة واللعب مبتغ اهتا.
لقد انتهج القذايف سياسات عدائية ا الدوؿ الغربية،كانت دافعاً مشجعاً و فزاً لتدخلها يف ليبيا وابلتا انتهزت فرصة
التدخل اإلنسا للتخلص من نظاـ مغامر وغ مستقر يف ددات السياسية ،،و اولة صياغة ال ظاـ السياسي ا ديد من خالؿ
التحكم يف ق وات ا اذ القرار،كي تكوف أكثر أتث اً ونفوذاً وذلك للحفاظ على مصا ها االقتصادية واالستثمارية الكب ة.1
و كن ديد مواقف األطراؼ الدولية يف مواقف الوالايت ا تحدة ودوؿ اال اد األورويب السيما فرنسا وبريطانيا وإيطاليا.
 -0الدور األمريكي
ال كن ا ديث عن تغي يف إس اتيجية الوالايت ا تحدة ا الوطن العريب ،إذ ستبقى ا صا

ي ال

كم السلوؾ

األمريكي ا تعلق اب طقة ،فقد ظلت الوالايت ا تحدة داعمة لألنظمة االستبدادية ،ومل تعط للد قراطية أ ية تذكر يف ا طقة
العربية ،بدليل بقاء بعض الرؤساء يف السلطة لعقود طويلة .و صت وزيرة ا ارجية األمريكية السابقة "كوندليزا رايس" أساس
العالقة ب الوالايت ا تحدة والدوؿ العربية ،وذلك يف خطاهبا يف ا امعة األمريكية ابلقا رة عاـ  ،2005ويتمثل بدعم االنظمة
غ الد قراطية مقابل قيق ا صا األمريكية وعلى حساب الد قراطية يف ذ الدوؿ ،ومل تتغ

ذ االس اتيجية يف ما يتعلق

اب طقة ح بعد ا راؾ الثوري .لقد ظهرت مؤشرات خط ة تعزز ذ الرؤية انطالقاً من ارتباط مصا الوالايت ا تحدة
وحلفائها ابالستبداد وحساسيتها من أي عملية د قراطية تفضي إ مؤسسات قد تش ّكل خطراً على أطماعها ،برغم من ت اقض
1

دمحم عبدا فيظ الشيخ ،التدخل الدو اإلنسا لألمم ا تحدة ليبيا وذجا ،لة دراسات شرؽ أوسطية ،الس ة  ،22العدد 83ربيع  ،2018ص.27

جملة العلوم الشياسية والقانون-العدد 01أُغُشْطص - 8102اجمللد – 18تصدر عن املركز الدميقراطي العربي أملانيا-برلني

542

ليبيا واالنتقال الدميقراطي قراءة يف األدوار اإلقلينية والدولية :مشاراتها وماآلتها

د.حمند عبداحلفيظ الشيحْ

ذ ا الة مع شعارات نشر الد قراطية وحقوؽ اإلنساف ،وحسب تعب "جيمس بيكر" وزير ا ارجية األمريكي األسبق أف
الوالايت ا تحدة كن أف تتدخل يف الثورات العربية من خالؿ وسائل دبلوماسية ،ودعم اقتصادي ومادي ،ولكن لن يكوف
الك تدخل عسكري إال يف حاالت استث ائية جداً مثل ا الة الليبية.1
وتش عدة تقارير أف خوؼ الوالايت ا تحدة والدوؿ الغربية على مصا ها م ذ بداية األحداث العربية بسبب فقداف واهنيار
ال ظم ا ليفة ا ،جعلها تضع خططها وبرا ها م ذ البداية الخ اؽ تلك الثورات من خالؿ أتسيس شبكات الد قراطية وإعداد ا
للمشاركة فيها وتوجيهها يف اال ا الذي ترغب في .2
التخوؼ األمريكي كاف حاضراً بوعي ا قب من ت امي قوة الت ظيمات اإلسالميية وسيطرهتم على ا كم يف ليبيا ،وكشفت عن
ذلك تقارير استخباراتية غربية ،فضالً عن رغبة الغرب ا ا ة يف السيطرة علي الثوار وجعلهم يف حاجة دائمة للمساعدة ،ح يتم
فرض الشروط عليهم أث اء ا رب ويف مرحلة ما بعد القذايف ،وذلك حسب أقواؿ ولياـ ب نز مساعد وزير ا ارجية األمريكي ،إ
ة الشؤوف ا ارجية يف لس الشيوخ األمريكي ،لعدـ القدرة على الت بؤ مبا سيحدث بعد ذ الثورات.3
ال كن ا ل أ ية موقع ليبيا ضمن االس اتيجية األمريكية أو سياساهتا اإلقليمية أبفريقيا ،فليبيا تل موقع اـ يربط ب
أجزاء امة من أفريقيا مشاؿ الصحراء وج وهبا .لذلك سعت الوالايت ا تحدة مبكراً حملاولة إق اع القذايف ابالنضماـ إ سياستها
يف أفريقيا أو عدـ معارضتها على األقل ،وخاصة ما يتصل ابلقوة ا عروفة أفريكوـ ال أسسها الب تاغوف واجهة اإلر اب بيد أف
عرب سراً وعالنية عن رفض العاـ ،بل اربت ا وأل دافها ال تسعى من خال ا إ احتواء ال فوذ الصي ا تزايد يف
القذايف ّ
افريقيا ،وحرماهنا من الوصوؿ إ ا وارد يف القارة السمراء .4ولقد وظفت الص استثمارات ائلة يف اؿ الطاقة يف مدي ة
ب غازي ،وكاف يف ليبيا حوا  30ألف صي  ،و ذا ما جعل الوالايت ا تحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا ،تبدي استيائها من ذ
السياسات يف ليبيا.5
كانت األزمة االقتصادية ا ادة ،من ب أ م األسباب ال دعت الدوؿ الغربية للتدخل يف ليبيا؛ وذلك لتخفيف األزمة ا الية
وإ اد أسواؽ جديدة مفتوحة ذ الدوؿ ،وكاف لدى ليبيا أيضاً فوائض مالية ائلة يف وقت تعا في أغلب الدوؿ من أزمة مالية
تقريباً ،وكاف ترؾ ذ األمواؿ ليتصرؼ هبا القذايف كما لو ل غ م اسب صا دولية تلفة ،خاصة بعد أف أطلق القذايف
سياست يف القارة اإلفريقية ،وخاصة م ها مشروع "الدي ار الذ يب" ،فقد دعا الدوؿ العربية واألفريقية الستخداـ ذ العملة البديلة

 1عبدا ميد الكيا وآخروف ،ا وقف االس اتيجي األمريكي واإلسرائيلي من التحوالت السياسية يف ا طقة العربية ،،شهرية الشرؽ األوسط ( ،)18ط ،2011 ،2ص.13
2

ا رجع نفس  ،ص 17وما بعد ا.

 3الصوا  ،الوالايت ا تحدة وليبيا ،مرجع سابق ،ص.221
 4ند م صوري ،الثورات العربية ب ا طامح وا طامع :قراءة ليلية ،ط ،1ب وت ،م تدى ا عارؼ ،2012 ،ص.18
 5مايكل سوين ،التحدي األمريكي :إدماج الصعود الصي يف ال ظاـ الدو يف القرف ا ادي والعشرين ،السياسة الدولية ،العدد ،188أبريل  ،2012ص.172
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وخاصة يف التعامالت ال فطية ،حيث عارضت الوالايت ا تحدة واال اد األورويب الفكرة من أساسها ،لكوهنا ستضر بعمالهتا،
الدوالر واليورو.1
تسعى الوالايت ا تحدة ودوؿ اال اد األورويب إ تعزيز قبضتها والسيطرة على ا وارد اإلس اتيجية للقارة األفريقية وعلى رأسها
ال فط .وتشعر الوالايت ا تح دة ،على وج ا صوص ،ابلقلق إزاء التهديدات ال تتعرض ا يم تها يف ا طقة .وعلي  ،فإهنا
تعمد ،كما و ا اؿ يف الشرؽ األوسط ،إ الدفاع عن يم تها وتوسيعها من خالؿ التدخل العسكري ت ذرائع كث ة م ها،
تعزيز الد قراطية و اية حقوؽ اإلنساف و اربة اإلر اب.
ويف تصريح خاص لػ"سبوت يك" بتاريخ  23فرباير  ،2018قاؿ دمحم سعيد القشاط سف ليبيا السابق يف السعودية "إف الوالايت
ا تحدة تستهدؼ من تواجد ا يف ليبيا ،السيطرة على الثروات ال فطية واليورانيوـ ،وكذلك االستفادة من موقعها ا غرايف".
وأضاؼ "نقل ع اصر ت ظيم داعش اإلر ايب إ ليبيا خالؿ الس وات ا اضية مت إبشراؼ الوالايت ا تحدة ،ال مهدت م
الطريق ،ح يكوف تواجد الت ظيم ذريعة للتدخل ،و و ما يتم العمل علي اآلف بشكل مكثف" .وأكد القشاط على أف التدخل
األمريكي يف ليبيا لن يكوف ا دؼ م ا ل ،بل إطالة أمد الصراع ،كما و ا اؿ يف الدوؿ ،ال تدخلت فيها مثل سوراي والعراؽ
وغ ا من الدوؿ العربية.2
 -8الدور األورويب
ثل موقف دوؿ اال اد األوريب ذات الوزف الثقيل السيما فرنسا بريطانيا من التغي يف ليبيا ،قمة االنتهازية والتغي يف ا واقف
تبعاً للمصا  .لقد سبق وأف ب ت ذ الدوؿ عالقات قوية مع نظاـ القذايف االستبدادي ،السيما بعد حدوث االنفراج يف
عالقات ليبيا مع الغرب يف عاـ  ، 2003حيث سارعت الشركات الغربية واألمريكية ابلعودة إ ليبيا وإبراـ الصفقات مع نظاـ
القذايف ،بل أف رؤساء دوؿ وحكومات الغرب سعوا ساعدة شركاهتم مثل (إي  ،شيل ،شبفروف ،تواتؿ وريبسوؿ وغ ا) ،إ
العودة إ ليبيا،كما كانت أوؿ اتفاقات عقد ا اجمللس الوط االنتقا عاـ  2011نفطية مع دوؿ غربية ،يف الوقت الذي ظلت
في مسألة دعم الد قراطية وحقوؽ اإلنساف امشية ب مكوانت العالقات الث ائية.3
يزت مواقف دوؿ اال اد األورويب ا ؤيدة للتدخل يف ليبيا ب وع من السرعة يف األداء ،وا واجس السياسية ،ويعود ذلك ابلدرجة
األو إ ا خاوؼ من مستقبل ليبيا ما بعد القذايف .وقد لت أ ية الدور الفرنسي والربيطا يف مل جزء كب من تكلفة
التدخل ،حيث قامت ااتف الدولتاف بقيادة األغلبية الساحقة من الطلعات ا وية مع مسا ة بسيطة من بعض الدوؿ ا شاركة.

 1الشيخ ،التدخل الدو اإلنسايت لألمم ا تحدة ،مرجع سابق ،ص.28

 2عمر يب ،ليبيا مركز متقدـ ل شر الفوضى ا القة بعد تعثر طط تدم بالد الشاـ حكاـ ت ظيم داعش ي قلوف ثقل إ ليبيا لزعزعة الشماؿ األفريقي رأي اليوم 15 ،مارس .2018

https://www.raialyoum.com/index.php/
3

الصوا  ،الوالايت ا تحدة وليبيا ،مرجع سابق ،ص.14
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و كن أف يفسر جزئياً تردد إيطاليا يف أتييد فرض ا ظر ا وي على ليبيا ،وعدـ مشاركتها يف ذ ا ملة ضد ال ظاـ يف ليبيا،
ا وؼ على االستثمارات أو قد تتعرض ا شآت التابعة ا للتدم  ،و تل شركة إي مرتبة متقدمة من حيث ضخامة
االستثمارات اإليطالية يف ليبيا ال ي ا ز حجمها  30مليار دوالر ،فضالً عن عقود لشركات إيطالية أخرى ،إال أهنا عادت
وشاركت الحقاً يف فرض ا ظر على ليبيا ،لكي تبقى افظة على مكانتها ومصا ها يف مرحلة ما بعد القذايف.1
ا ذت فرنسا قرار ا سريعاً ابلتدخل ،وأبدت استعداد ا للمسا ة يف اية ا دني يف ليبيا ،وذلك لتفادي أتخر ا يف التعاطي
مع الربيع العريب ،خصوصاً بعد ال دد ا ثوريت تونس ومصر" ،وبذلت الدبلوماسية الفرنسية جهوداً كب ة من أجل إق اع الدوؿ
األعضاء يف اال اد األورويب إلصدار قرار دو يهدؼ إ

2
اية ا دني يف ليبيا  .وم ذ البداية كاف ا وقف الربيطا مؤيداً

وم سجماً مع ا وقف الفرنسي  ،حيث ابدرت كل من فرنسا وبريطانيا إ قصف كتائب القذايف ا دفعة بسرعة و ب غازي ،كما
أسهمت يف توف الغطاء ا وي ساندة الثوار يف معاركهم حوؿ مدي ة إجدابيا واب ا الربيقة ،كما سا ت بريطانيا مع فرنسا أيضاً
بقيادة األغلبية الساحقة من الطلعات ا وية مع مسا ة بسيطة من الدوؿ األخرى ا شاركة .3
وبعيداً عن مزاعم نشر الد قراطية و اية حقوؽ اإلنساف ،فإف ا صا االقتصادية واإلس اتيجية كانت وراء ا وقف الفرنسي
ابلتدخل يف ليبيا ،و ذ ا صا تتضمن يف ا قاـ األوؿ التخلص من اإلرابؾ الذي سبب القذايف للسياسة الفرنسية يف أفريقيا ،عرب
مشاريع وم ح ومساعدات قدمها ألنظمة ودوؿ فق ة ،للحد من اعتماد ا على فرنسا ،عالوة على قلق فرنسا من الدور ا ت امي
للص خصوصاً يف اجملاؿ االقتصادي واالستثماري ،إذ عجزت الشركات الفرنسية الكربى عن م افسة نظ اهتا الصي ية ال تقدـ
قروضاً وم حاً للدوؿ األفريقية ،ساعدهتا على استثمار ثرواهتا ،مبا قق م فعة متبادلة للطرف  ،بعد أف كانت الشركات الفرنسية
تتعامل مع بلداف أفريقيا كمصدراً للمواد ا اـ وسوقاً لتصريف م تجاهتا الص اعية.4
لذلك سارعت فرنسا ابلتدخل العسكري يف ليبيا ح يكوف ا نصيب وافر ،سواء ما يتعلق م ها بعقود ال فط والغاز أو إعادة
اإلعمار ،ألف فرنسا مل يكن ا نصيب وافر يف اؿ االستثمارات والعقود يف سوؽ الطاقة اللييب .وأتيت الرسالة ال نشرهتا صحيفة
ليرباسيوف الفرنسية ،وتضم ت وعداً من ثوار ليبيا خالؿ قمة ل دف إبعطاء فرنسا  %30من ال فط ا اـ يف البالد ،مقابل تقد
ا لدعم العسكري للثوار .ورغم أف فرنسا نفت ذلك فإف وزير ا ارجية األسبق" ،اآلف جوبي " ،رأى أن من ا طقي أف تتمتع الدوؿ
ال دعمت الثوار أبكرب الفرص.5

 1التدخل العسكري الغريب ومستقبل ليبيا ،وحدة ليل السياسات ،ا ركز العريب لأل اث ودراسة السياسات 24 ،مارس  .2011ص.2
http://www.dohainstitute.org/release/998cdfcb-4772-41ac-b1e8-717f8adb694c
 2أ د سليم عبدهللا ،دور السياسة األمريكية يف التحوالت الدميقراطية يف ا طقة العربية ( 8110ـ ـ ،)8102رسالة ماجست م شورة ،جامعة الشرؽ األوسط 2013 ،ػ  ،2014ص.112-107
 3دمحم ا رماوي ،مسؤولية ا ماية :تقييم التدخل العسكري يف ليبيا ،ا وار ا تمدف.2013/8/28 ،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=375376
 4األهرام العريب 31 ،ي اير .،2015
 5الشيخ ،التدخل الدو اإلنسا لألمم ا تحدة ،مرجع سابق ،ص.31
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مكاسب اإلسهاـ يف إسقاط نظاـ القذايف ،دوف إيالء أ ية

تذكر سواء على صعيد تقد مساعدات لب اء مؤسسات الدولة األم ية والعسكرية ،أو مساعدة ليبيا يف عملية التحوؿ الد قراطي،
وأتضح ذلك جلياً من خالؿ تردد تلك الدوؿ يف ا اذ خطوات يف ذا اال ا  ،و و ما أسهم يف اخ اؽ الدولة وإضعافها .ورمبا
كانت الفوضى ي ا دؼ الذي سعت إلي الوالايت ا تحدة وحلفائها الغربي لتحقيق من وراء تدخلها العسكري يف ليبيا،
السيما بعد أف وجدت تلك القوى نفسها مدفوعة ذا االختيار ،بعد أف صعب عليها تطوير اس اتيجية واضحة ازاء التطورات
ا تسارعة يف ذا البلد ،وبعد أف دفعتها إ

ذا االختيار دوؿ خليجية كاف لديها وضوح أكرب يف الرؤية وا دؼ.

اثنياً :الدور اإلقليمي :الدور ا ليجي
مل يكن التدخل أو التأث االقليمي يف أحداث التغي ال عصفت اب طقة العربية م سجما أو متماثالً ملة أسباب تتعلق
بطبيعة ال ظاـ العريب نفس  ،وارتباطات وعالقات مع القوى الدولية ،مبع أن كاف يف بعض مفاصل صدى لسياسات تلك القوى.
ومل يقتصر التدخل اإلقليمي الفاعل أو التأث يف مسار التحوؿ الد قراطي يف دوؿ الثورات العربية على ا ملكة العربية السعودية
واإلمارات وقطر فحسب بل امتد وبصورة كب ة إ فواعل إقليمية أكثر نفوذاً وأتث اً و ديداً تركيا وإيراف.
من ا فارقات العجيبة ،أف تقف دوؿ لس التعاوف ا ليجي مع الدوؿ ال ساندت التغي يف البلداف العربية ،فهذ الدوؿ ال
تعد من أكثر الدوؿ احملافظة وال ال تعرؼ من ا مارسة والسلوؾ الد قراطي شيئاً ،وأتيت السعودية على رأس قائمة الدوؿ ال
تتصدر س وايً قائمة ال قد واالستهجاف العا ية النتهاكاهتا ضد حقوؽ اإلنساف واط يها ،أضحت اليوـ من الدوؿ الداعمة للتغي
يف ا طقة العربية وال ت ادي ابلد قراطية وا رايت وحقوؽ اإلنساف.1
م ذ انطالؽ الثورة الليبية يف عاـ  ،2011واآللة اإلعالمية لبعض الدوؿ ا ليجية و ديداً (السعودية واإلمارات وقطر) ارس
تضليالً وتشويهاً لكل قوى الثورة والداعم

ا ،ومل ت دد ذ الدوؿ يف التحالف حملاصرة قوى التغي يف ليبيا ،أمالً م ها يف ترجيح

كفة طرؼ على حساب طرؼ آخر سعياً لتحقيق أج داهتا يف إطار التجاذب الكب  .ورغبة م ها يف السيطرة على ا ركات
ا تشددة ،وحرصها على كبح نفوذ اعة اإلخواف ا سلم يف ليبيا ،ان يك عن سعي ذ األطراؼ ا ا ة إ تبديد ا خاوؼ
الثورية على ومها ،وحشر الربيع العريب يف زاوية ضيقة.
وفوؽ ذا ،فقد عزمت ذا الدوؿ وبقوة على التدخل يف شؤوف ليبيا الداخلية بعد أف لصت من نظاـ القذايف االستبدادي،
ٍ
تكتف ذ الدوؿ
ابلت سيق مع بعض ال ظم الغربية و ديداً الوالايت ا تحدة ،لتخريب ا كتسب الثوري وتشوي صورت  .مل
اب قارابت اإلعالمية وا الية واجهة التغي الثوري يف ليبيا فحسب ،بل ذ بت أبعد من ذلك بتقد الدعم والعتاد العسكري يف

 1طالب حس حافظ ،العوامل ا ارجية :التغي يف ا طقة العربية وانعكاسات  ،دراسات دولية ،العدد  ،2014 ،58ص. 239

جملة العلوم الشياسية والقانون-العدد 01أُغُشْطص - 8102اجمللد – 18تصدر عن املركز الدميقراطي العربي أملانيا-برلني

545

ليبيا واالنتقال الدميقراطي قراءة يف األدوار اإلقلينية والدولية :مشاراتها وماآلتها

د.حمند عبداحلفيظ الشيحْ

الصراع القائم ب قوى سياسية وعسكرية ليبية لصا طرؼ دوف آخر ،مؤدية إ مزيد من االضطراابت الع يفة والفوضى السياسية
واألم ية.1
ال كن تفس جو ر الصراع السياسي والعسكري يف ليبيا خارج سياؽ متغ ات الربيع العريب ،اذ تتداخل عوامل كث ة يف تعقيد
الصراع بليبيا ،ا عل إ اد حل لألزمة أكثر تعقيداً يف ظل مشروع الثورة ا ضادة الذي ترعا دوؿ عربية وإقليمية مبساندة بعض
القوى الكربى إلجهاض الربيع الثوري يف ا طقة العربية ،حيث بدأت اوالت االنقالب على عملية التحوؿ الد قراطي يف إطار
الثورة ا ضادة الشاملة ال يقود ا نظاـ عبدالفتاح السيسي يف مصر ابلتحالف مع السعودية واإلمارات اللتاف تعطالف بشكل كب
مسار التحوؿ الد قراطي يف ليبيا ،اذ تلعب اإلمارات بشكل خاص دوراً فعاالً وعل ياً يف اربتها للتغ  ،و و ما يؤكد دعمها
للواء ا تقاعد آنذاؾ اب يش اللييب خليفة حف ع دما أطلق ما أمسا ا "عملية الكرامة" يف ب غازي يف  16مايو  ،2014حملاربة
اإلر ابي والتكف ي  ،لقد وجدت ذ العملية دعماً كب اً من قبل مصر واإلمارات لتعطيل مسار الثورة الليبية ،ورصدت تقارير
عدة الدعم ا ا واللوجس والعسكري الذي قدمت كل من السعودية واإلمارات العربية ومصر إ ا يش اللييب بقيادة حف ،
وأكثر من ذلك ،فقد ذ ب الدعم حد مشاركة طائرات إماراتية ومصرية يف قصف مواقع للقوات ا اوئة كومة طربؽ يف العاصمة
الليبية طرابلس يف أغسطس  ،2014ومن جانبها نفت مصر ضلوعها يف الغارات ،ومل يرد أي تصريح مباشر من اإلمارات.2
وفيما يتعلق بقضية انتهاؾ حظر األسلحة فه اؾ العديد من التقارير األ ية ال تضم ت كيفية قياـ ذ القوى اإلقليمية ابنتهاؾ
حظر األسلحة ا فروض على األطراؼ الليبية ،وكاف التقرير األخ لفريق ا رباء بشأف ليبيا التابع لألمم ا تحدة الصادر يف
 ،2017/6/4قد أشار صراحة لطإمارات العربية ولقوى إقليمية أخرى مل يذكر امسها على أهنا انتهكت حظر األسلحة ا فروض
على ليبيا يف إطار دعمها لفائهم احمللي من القبائل وا ليشيات و و ما ي ّكرس االنقساـ ا اد ب أطياؼ اجملتمع اللييب.3
يف ا قابل ،اؾ ور عريب إقليمي" ،قطر وتركيا والسوداف" ُوجهت إلي اهتامات مباشرة من قبل حكومة عبدهللا الث بدعم
عملية "فجر ليبيا" ابألسلحة .وم ذ انطالؽ ثورة  17شباط/فرباير ،كاف لدولة قطر موقف واضح وداعم للثورة الليبية بكل ثقة
وثقل إعالمي ومادي كن ،ولعبت قطر دوراً كب اً يف ويل الثوار ومساندهتم ضد القذايف ،ودعم اجمللس الوط االنتقا  ،عرب
االع اؼ ا بكر ب  .واألمر األكثر إاثرة للجدؿ و أن مت ربط قطر أيضاً بتمويل بعض ا ماعات اإلسالمية ال أبلت بالءً حس اً
يف القتاؿ ضد نظاـ القذايف ،ما أاثر قلق ا كومة الليبية ا ؤقتة من أتث ذلك يف استقرار البالد .ويف كانوف الثا /ي اير 2012

زعمت لة التا أف قطر تتدخل يف الشؤوف الداخلية الليبية ،و ديداً تلك ا تصلة ابألمن القومي .كما تعرضت أيضاً السوداف
الهتامات مباشرة من حكومة الث بدعم عملية فجر ليبيا ابألسلحة.4

 1الشيخ ،ا صا ة الوط ية يف ليبيا،مرجع سابق ،ص.44-43

 2مصر ت في أي تدخل عسكري يف ليبيا ،يب يب سي عريب 26 ،أغسطس .2014
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/08/140826_libya_us_egypt_uae
 3صادؽ حجاؿ ،صراع ال فوذ اإلقليمي الس ػ ػ الس يف ليبيا :إعاقة ب اء الدولة وتقويض أمن دوؿ ا وار اللييب ،لة ا اهات سياسية ،العدد  ،3آذار/مارس  ،2018ص.135
 4الشيخ ،التدخل الدو اإلنسا لألمم ا تحدة ،مرجع سابق ،ص.23
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م ذ بداية األحداث يف ليبيا كانت ا صا وليست ا بادئ ي ال حكمت عالقات تركيا بليبيا ،فقد كانت تركيا أكثر فظاً
إزاء التدخالت ا ارجية حيث ا ت خطط حلف مشاؿ األطلسي ابلتدخل العسكري يف ليبيا ،ووقفت إ جانب القذايف مدة
أطوؿ بكث من قادة آخرين يف الغرب وا طقة ،ويعود ذلك رمبا إ

اوؼ تركيا على مصا ها التجارية ال تقدر ب ػ  20مليار

دوالر ،ولديها و  25ألف عامل تركي يف ليبيا .لكن اال راؼ الذي أخذ ا راؾ الثوري اللييب م ذ التدخل العسكري لف
األطلسي يف ليبيا انعكس سلباً على السياسة ال كية ال أصبحت أكثر تدخلية يف شؤوف ليبيا إ درجة الظهور يف بعض ا االت
كطرؼ يف الصراع.1
مل القوؿ ،لقد ولت األزمة الليبية إ ساحة صراع إقليمي ،تداخلت فيها مصا الدوؿ و اوفها وأ دافها .و ولت بعض
األطراؼ السياسية الليبية إ أدوات ت سيطرة دوؿ عربية وإقليمية ،كما ولت اجملموعات ا سلحة إ ألوية اتبعة ل فس الدوؿ
أو بعض الت ظيمات ا تطرفة ،يث ابتت أي دولة إقليمية اوؿ عرقلة ا سار السياسي من خالؿ التصعيد ا يدا العسكري ،إذا
شعرت أبف ذا ا سار سيكوف على حساب نفوذ ا ومصا ها ،ويف ذلك كل كاف الشعب اللييب و من يدفع الثمن البا ظ.
ا طلب الثالث :اآلفاق ا ستقبلية للتحوالت السياسية يف ليبيا
يبدو أف مسارات االنتقاؿ الد قراطي ومأالهتا يف ليبيا مازالت تعا من التلكؤ يف خطواهتا ،ألف بعض األطراؼ السياسية
الليبية ال زالت ح اللحظة م غلقة على نفسها ،أو ليست م فتحة بشكل كامل على األطراؼ األخرى ،إما ألسباب تتعلق
ابختالؼ الرؤى ،أو بسبب الع اد السياسي فيما بي ها .وليس ة ما يش أبف فرص س ا وة ب ا واقف والربامج ا ت اقضة
متاحة ،أو ما يوحي أبف األطراؼ الليبية قد ج حت لتغليب ا صلحة الوط ية العليا على ا صا ا اصة .لذلك ،من ا ستبعد فيما
يبدو أف يصل الفرقاء الليبي يف الوقت الرا ن إ مصا ة تفضي إ شراكة ،قبل أف يراجع كل طرؼ م هما ( أ داف  ،ومواقف ،
ومشروع السياسي ،وآليات عمل ) مبا يسمح بتقارب وط حقيقي ولو اب د األد  ،وإبعادة الثقة ب األطراؼ ا ت ازعة وا د
من التدخالت ا ارجية السلبية ،فه اؾ أطراؼ عربية وإقليمية الزالت تعبث اب شهد اللييب و ارس دور تعطيلي سار االنتقاؿ
الد قراطي من خالؿ اولة طي صفحة اتفاؽ الصخ ات وفرض أمر واقع جديد يف ليبيا.2
إف فرص اح العملية الد قراطية يف ليبيا مر ونة بتجاوز التحدايت والعقبات ال تقف أمامها ،وكذلك إذا توافرت الشروط
والضماانت ل جاح ذا التحوؿ ا أموؿ ،يف ا دى القص أو البعيد ،لكن ا هم أف يسلك ذلك التحوؿ ا سار الصحيح عرب إقامة
نظاـ د قراطي حديث وفاعل ،يسهم يف تغي واقع الشعب اللييب إ ما و أفضل .وإف كاف ذا ا دؼ يتعلق ،أيضاً قيقة أف
الليبي مل يتوصلوا بعد إ تب رؤية مش كة جملتمع د قراطي ثل للجميع.

 1م صوري،مرجع سابق ،ص.23
ليبيا ،مرجع سابق ،ص.48
 2الشيخ ،ا صا ة الوط ية يف ِ
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من الصعب أيضاً الت بؤ يف خضم األحداث الدائرة حالياً يف الساحة السياسية واألم ية الليبية حوؿ ما ستؤوؿ إلي العملية
السياسية يف ليبيا ومسار ا ا ستقبلي ،بيد أف اؾ اعتبارات تلفة ي من سوؼ تقرر وضعية تلك العملية ومدا ا ،فآفاؽ
العملية السياسية و رجاهتا كمها اعتبارات سياسية واقتصادية وعسكرية ال كن اوز ا ،تسا م يف رسم مشهد ا ص ورة
األحداث وتفاعالهتا ال

ر هبا ليبيا.

لذلك ،ال كن التكهن يف أي ا ا تس البالد ،فاألوضاع غ مطمئ ة من خالؿ األم ية الفوضى وعدـ االستقرار السياسي
وانتشار ا يليشيات ا سلحة أببعاد ا ا ختلفة ،فالدولة الزالت غ قادرة على السيطرة على ذ اجملموعات ،فإما أف تتغلب على
مشاكلها و ضي قدماً و ب اء دولة ا ؤسسات والد قراطية ا ديثة ،وإما أف تستمر الفوضى ورمبا تذ ب البالد إ أبعد من ذلك
ابالنزالؽ و االقتتاؿ الداخلي.1
ويف ضوء ما تقدـ ،وأخذاً يف االعتبار السياقات احمللية واإلقليمية والدولية ،د عملية االنتقاؿ الد قراطي يف ليبيا نفسها اليوـ
أماـ سي اريو ات تملة ،ي:
 أف ضي األطراؼ يف ا صا ة مراعاة للمصا العليا للشعب اللييب ،وأف تتجا ل األطراؼ احمللية أي ضغوطات خارجيةاإلقليمية والدولية ،ويتم التوصل إ تسوية سياسية تؤدي إ انتخاابت جديدة تذ ب بليبيا و نظاـ مؤسسي مد  ،ورغم أن
السي اريو ا فضل واألكثر استجابة لطموحات الشعب اللييب ،إال أف قق على أرض الواقع يبدو مستبعداً ح اآلف وال توجد أية
مؤشرات جادة لوضع ضمن قائمة السي اريو ات احملتملة.
 سيطرة القوى اإلسالمية ا تطرفة على السلطة ،ويتخوؼ اجملتمع الدو خاصة الدوؿ الغربية من حدوث و قق ذا السي اريو،نظراً ا قد يلحق من أضرار اب صا الغربية.
 أف ي جح العسكر بقيادة ا ش خليفة خف يف اس جاع السلطة ت أي مسمى ،و و سي اريو سوؼ رمبا يلقى القبوؿوالرضي من بعض القوى الكربى كروسيا وفرنسا ،هبدؼ ا صوؿ على مزااي جديدة يف العالقات التجارية واالقتصادية.
 أف يؤدي الس قدماً يف االتفاؽ إ انشقاقات جديدة ب القوى واألحزاب السياسية الليبية ،ا سيجعل الوضع اللييب أكثرتعقيداً من ا رحلة السابقة.
يف ظل معطيات الوضع الرا ن ،والتعقيدات القائمة ليا وإقليميا ودوليا ،تبدو فرص السي اريو ات يعها قائمة ومفتوحة،
ويصعب ترجيح فرص اح أي م ها ،مع وجود أفضلية نسبية لصا سي اريو ا ل السياسي ،لكن األمر م وط إبرادة القوى الليبية
ا تصارعة ابلدرجة األو  ،وإبرادة األطراؼ اإلقليمية والدولية الفاعلة يف الصراع اللييب.
ِ
السياسي واالنتقاؿ الد قراطي يف الوطن العريب دراسة يف مؤشرات الد قراطية بعد عاـ  ،2011لة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية ،العدد ،5مارس
 1مراد بن سعيد ،جدلية التغي
 ،2016ص.22
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ا امة:
يف ضوء الشوا د العديدة أتضح ازدواجية ا عاي ال تتعامل هبا الدوؿ الغربية ويف طليعتها الوالايت ا تحدة األمريكية يف
سياساهتا ا ارجية الرامية إ تعزيز الد قراطية يف العامل ،إذ تلقي بكل ثقلها ساندة عمليات االنتقاؿ إ الد قراطية يف بلداف
العامل الثالث ع دما تكوف ذ العملية يف صا ها ،بي ما ارس تلف الضغوط وتستعمل كل الوسائل غ ا شروعة إلعاقة
التحوالت الد قراطية ع دما ال دـ مصا ها أو ع دما تسفر عن اح ب أو تيارات ال تتماشى واعتباراهتا السياسية
وتوجهاهتا ،وأتضح ذلك الء من خالؿ دعم الوالايت ا تحدة ومساندهتا األنظمة غ الد قراطية يف م طقة الشرؽ األوسط على
مدى العقود ا اضية طا ا استمرت ذ ال ظم تتوافق مع مصا ها.
ذا اجملاؿ وذجاً صارخاً للت اقض ب ا طاب السياسي الرمسي وب السياسات العملية ،نظراً لتعاملها مع قضية الد قراطية
ب وع من الرباغماتية واالنتهازية ،مبا يع أهنا ال تتب

ذ القضية إ جانب قضية حقوؽ اإلنساف كرسالة أخالقية عا ية ،بل

تتخذ ا أداة دمة مصا ها وأ داؼ سياستها ا ارجية .أي أف سياسات الوالايت ا تحدة ا ا طقة العربية قامت يف جانب
كب م ها على التضحية مببادئ الد قراطية وحقوؽ اإلنساف من أجل ا صا  ،و و ما ش ّكل كاً وامتحاانً صداقيتها يف توسيع
فضاء الد قراطية يف العامل.
لقد لعب العامل ا ارجي دوراً معيقاً لعملية التحوؿ الد قراطي يف ليبيا ،وذلك من خالؿ أتجيج ا الفات ب مكوانت
الشعب اللييب وزايدة حدة الصراعات القبلية وا اطقية سلبياً من انحية أو  ،و ويل ليبيا إ م طقة مارسة ال فوذ األج يب من
انحية اثنية .عرب جعل دي اميات الفعل الثوري تتم أبايدي لية وعربية ،مبع أف عل كل التيارات والقوى السياسية الليبية تتقاتل
ح يربز تيار أو أكثر ،اجتماعي ػ سياسي يتسيّد ا شهد السياسي أو جزء م  ،تتحاور مع بقصد ضماف عمل سياسي يتسم
ابلشرعية وفقاً ا تعتقد ي ب .
لقد أدى التدخل ا ارجي اإلقليمي والدو إ عسكرة الثورة الليبية ب ال ظاـ وا عارضة ،وإ اهنيار الدولة ا ركزية و وؿ ال زاع
من مطالبات ابإلصالح والد قراطية إ حروب أ لية يصعب يف ظلها ا فاظ على كياف ووحدة الدولة .فالتدخل ا ارجي الذي
وسرع يف إسقاط نظاـ القذايف و نفس الذي انقلب على مكتسبات الثورة الليبية ولكن بطريقة غ مباشرة ،مبع
شارؾ بل ّ
أوضح أن نفذ أج دت االنقالبية أبايد عربية وداخلية ،ل أب الغرب و ديداً الوالايت ا تحدة ب فس عن الظهور بوجه االنقاليب
القبيح ضد إرادة الشعب اللييب ،انطالقاً من مصا الغرب ا رتبطة ابالستبداد وحساسيتها من أي عملية د قراطية تفضي ا
مؤسسات قد تشكل خطراً على أطماعها ،و ذا بدور فتح الباب على مصراعي ل مو وانتشار اعات الع ف والسالح ال
سا ت يف تلغيم الساحة األم ية الليبية ،ووجدت في الت ظيمات ا تطرفة بيئة م اسبة ومرتعاً خصباً أيضاً ،ا أسهم يف تعثر مسار
التحوؿ الد قراطي.
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إف ا رب على اإلر اب جعل الد قراطية ت اجع إ مرتبة أد يف أج دة ا تمامات الدوؿ الغربية والسيما سياسة الوالايت
ا تحدة بشكل رئيسي ا ليبيا ،وأعطيت جهود مكافحة اإلر اب األولوية القصوى وسخرت ابقي القضااي دمتها مبا فيها
الد قراطية نفسها .وقد أتضح أف مكافحة اإلر اب قد انعكست سلباً على دور العامل ا ارجي يف عملية التحوؿ الد قراطي يف
ليبيا ،فكانت األطراؼ ا ارجية تتغاضي عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف والعملية الد قراطية من أجل ا فاظ على الف أوثق مع
ا كومات الليبية ا تعاقبة ما بعد الثورة يف جهود مكافحة اإلر اب.
لذلك فإف التساؤؿ بشأف حقيقية ودوافع التدخل الغريب واألمريكي يبدو أكثر من مشروع .وتصبح التربيرات الد قراطية
وا كاسب ا تحققة ضيئلة وأقل مالئمة للتفس  .ال ي بغي أف نقلل من شأف طبيعة القذايف ونظام االستبدادي ،ومع ذلك فإف ما
قاـ ب اإلعالـ الغريب والعريب ضد نظاـ القذايف وتصوير نظاماً دكتاتورايً ودموايً وم تهكاً لكل األعراؼ والقيم وسبباً يف كل ما
يهدد اإلنسانية .مل يكن سوى حجة وا ية إلسقاط ال ظاـ والتخلص من القذايف يف عمل عسكري أثبتت الشوا د أن أ ر نتائج
عكسية ،حيث قاد التدخل إ إطالة أمد الصراع وضاعف عدد الضحااي ،ليقود يف ال هاية إ تكريس ا زيد من انتهاكات حقوؽ
اإلنساف وا عاانة اإلنسانية والتطرؼ واالنتشار الر يب للسالح يف ليبيا ،وإقليمياً مبا يهدد األمن اإلقليمي والعا ي بدرجة غ
مسبوقة.
ومن ه ا ي بغي التأكيد على التا :
 إف الفعل الثوري ال اجز ب أف يصدر من الداخل .ولكن ا ارج كن أف يقوـ بدور اـ يف دعم ومساندة التطور الد قراطييف دوؿ لديها معطيات وإمكانيات علها أكثر قابلية لالنتقاؿ الد قراطي.
 لقد أكدت الثورات العربية السيما يف تونس ومصر" وخالفاً للق اعات السابقة عكس ذلك لدى الكث ين ،أن كن أف دثالتغي ا ذري من الداخل دوف ا اجة إ ا ارج .كما حاوؿ البعض تربير االستعانة اب ارج للتغي يف العراؽ عاـ  ،2003وليبيا
عاـ  ،2011مثالً .لذلك ،ب أف ال تكوف االستعانة واالستقواء اب ارج إلسقاط نظاـ قمعي عريب سابقة تقتدى هبا معارضات
عربية أخرى ،وال يبدو أف الشعوب تدفع

فوضى ومعاانة ال كن أف مل التغي الثوري كامل وزر ا ،خصوصاً يف ظل

التدخالت ا ارجية اب ظة ا ساابت.
 الرفض ا طلق للتدخل األج يب يف الشؤوف الداخلية للدوؿ العربية الذي د ل فس سوابق يتسلح بتجارهبا ا ريرة ،وما نرا يفالعراؽ بعد احتالل عاـ  ،2003والتدخل العسكري ا ارجي يف ليبيا عاـ  ،2011يربر ذ ا خاوؼ و عل من رفع األصوات
اب ذر والت ب مشروعاً ومطلوابً.
 أف االنتقاؿ السلمي وا ادئ الذى يتم مببادرة من ال خبة ا اكمة ،أو من خالؿ التفاوض ب ال ظاـ وا عارضة ،أو بعدإسقاط ال ظاـ بواسطة انتفاضة أو ثورة شعبية سلمية غالباً ما يكوف مصحوابً بدرجة أعلى من الد قراطية ،وفرص أفضل الستمرار
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وترسخ ال ظاـ الد قراطي ال اشئ ،بعكس االنتقاؿ الع يف الذي يكوف يف الغالب مقروان بدرجات أد من الد قراطية ،وفرص
أقل الستمرارية ال ظاـ الد قراطي واستقرار  ،بل إن تزداد يف مثل ذ ا الة احتماالت حدوث انتكاسة أو االرتداد إ شكل من
أشكاؿ التسلطية ،أو وقوع البالد يف صراع داخلي أو حرب أ لية.
 لقد أكدت ارب ا اضي و ارب ا اضر العريب وغ العريب أف مثل ذا التدخل ح يف حاالت قليلة ،ولك فشل يفحاالت أخرى كث ة ،حيث سا م يف إطالة أمد الصراعات ،ويف تعقيد حلو ا السياسية ،ويف إشعاؿ الفنت ،وزايدة حدة ا خاطر
على وحدة البالد وشعوهبا و تمعاهتا ،وفتح شهية ذا ا ارج على ا زيد من ا يم ة ومن هنب ا وارد وثروات البالد  ...وما ري
يف سواي والعراؽ وليبيا اليوـ ليس ع ا ببعيد.
 يبدو أف صالت ا راحل االنتقالية ال أعقبت الثورات العربية رمبا أعادت صدقية ال ظرايت األكثر تشاؤماً يف مقاربة ا الةالعربية ا عاصرة ،وم ها نظرية االستث اء العريب من عملية التحوؿ الد قراطي وال تف ض أف اجملتمعات العربية غ مهيئة للد قراطية
وغ قابلة لالرتقاء إ مستوى اجملتمعات الوط ية وا واط ية ال يتعايش أب اؤ ا يف ظل نظاـ د قراطي تعددي

ـ في ا رايت

وا قوؽ وتتداوؿ في السلطة السياسية سلمياً.
 مع التسليم أبف مشكلة تدخل ا ارج يف بالدان ال تعود إ أطماع االستعمارية ،فهذ طبيعة الدوؿ الكربى على مر التاريخ.لكن يف ا قابل ،ة عامالف أساسياف ال كن التهوين من دور ا أو من أتث ا يف تشجيع ذا ا ارج على التدخل يف شؤوف
ا طقة العربية ،و ديداً ليبيا ،ويف فتح األبواب وا طارات أماـ ج ود وآليات ومعدات العسكرية.
 استعداد بعض القوى واألطراؼ السياسية الليبية للتعاوف مع ا ارج (الغرب عموماً واألمريكي خصوصاً) وطلب مساعدتواالستقواء ب بذريعة استبداد ال ظاـ الذي تواجه ذ القوى واألحزاب والشخصيات .وبسبب عجز ذ القوى وعدـ قدرهتا
على تغي ال ظاـ بقوا ا الذاتية تلجأ إ التعاوف مع أجهزة استخبارات غربية ،ومع دبلوماسي للت سيق والعمل من أجل إسقاط
ذا ال ظاـ ،فاألزمة الليبية تبدو شديدة التعقيد وعصية على ا ل بسبب ذ التدخل ا ارجي .ويعتقد أصحاب نظرية "التعاوف
مع ا ارج" بسداجة أف الوالايت ا تحدة وحلفائها الغربي سيساعد م على إسقاط ال ظاـ مث رج ويقدـ السلطة للمعارضة ال
استعانت هبا على طبق من فضة ابعتبار أف الغرب ب فعل ا
األخ

ويبحث عن القضااي العادلة لدعمها بال مقابل .فالتدخالت يف

ي حاصل مصا أكثر من كوهنا أعماؿ إنسانية ،إذ ليس يف قاموس السياسة ا ارجية ة أعماؿ خ ية ضة.

 ا سألة الثانية ي عجز ا ظمات اإلقليمية عن حل ا شكالت ال ت شأ يف ذا البلد أو ذاؾ .خصوصاً مع ال اجع الذيأصاب دور ذ ا ظمات ووظيفتها( ،جامعة الدوؿ العربية) وبدالً من أف تشكل ذ ا ظمات مرجعية ل ا شكالت ورأب
الصدع ابتت على العكس مصدراً لالنقسامات البي ية ،ومصدراً إضافياً لالستقواء اب ارج واالنسجاـ مع برا وأ داف السياسية.

جملة العلوم الشياسية والقانون-العدد 01أُغُشْطص - 8102اجمللد – 18تصدر عن املركز الدميقراطي العربي أملانيا-برلني

552

ليبيا واالنتقال الدميقراطي قراءة يف األدوار اإلقلينية والدولية :مشاراتها وماآلتها

د.حمند عبداحلفيظ الشيحْ

قائمة ا راجع
أوالً :الكتب
 .0الصوا  ،يوسف دمحم عة ،ليبيا الثورة و دايت ب اء الدولة ،ط ،1ب وت ،مركز دراسات الوحدة العربية.2013 ،

 .8ا دي توفيق ،وآخروف ،الربيع العريب  ...إ أين؟ أفق جديد للتغي الد قراطي ،رير :عبداإلل بلقزيز ،سلسلة كتب
ا ستقبل العريب ( ،)63ط ،2ب وت ،ي اير.2011

 .2بن حليم ،مصطفي أ د ،ليبيا :إنبعاث أمة ...وسقوط دولة ،كولونيا ،م شورات ا مل.2003 ،
 .4م صوري ند  ،الثورات العربية ب ا طامح وا طامع :قراءة ليلية ،ط ،1ب وت ،م تدى ا عارؼ.2012 ،

اثنياً :الدورايت

 .0إبرا يم ،حس توفيق ،العوامل ا ارجية وأتث اهتا يف التطور الد قراطي يف الوطن العريب ،ا ستقبل العريب ،العدد،395
أيلوؿ/سبتمرب.2013
 .2الشيخ ،دمحم عبدا فيظ ،التدخل الدو اإلنسا لألمم ا تحدة ليبيا وذجاً ،لة دراسات شرؽ أوسطية ،الس ة ،22
العدد ،83ربيع .2018
 .3الشيخ ،دمحم عبدا فيظ ،ا صا ة الوط ية يف ليبيا :التحدايت وآفاؽ ا ستقبل ،لة جيل الدراسات السياسية والعالقات
الدولية ،العدد ،11أكتوبر .2017
 .4الصوا  ،يوسف دمحم ،الوالايت ا تحدة وليبيا :ت اقضات التدخل ومستقبل الكياف اللييب ،ا ستقبل العريب ،العدد،431
كانوف الثا /ي اير .2015
 .5الفاروؽ ،إ اف عمر ،فرنسا عرابة التدخل الدو يف ليبيا ،األ راـ العريب ،العدد 31 ،932ي اير .2015
 .6الكيا  ،عبدا ميد وآخروف ،ا وقف االس اتيجي األمريكي واإلسرائيلي من التحوالت السياسية يف ا طقة العربية ،شهرية
الشرؽ األوسط ( ،)18ط.2011 ،2
ِ
السياسي واالنتقاؿ الد قراطي يف الوطن العريب دراسة يف مؤشرات الد قراطية بعد عاـ
 .7بن سعيد ،مراد ،جدلية التغي
 ،2011لة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية ،العدد ،5مارس .2016
 .8حجاؿ صادؽ ،صراع ال فوذ اإلقليمي الس ػ ػ الس يف ليبيا :إعاقة ب اء الدولة وتقويض أمن دوؿ ا وار اللييب ،ا ا ات
سياسية ،العدد  ،3آذار/مارس .2018
 .9حافظ ،طالب حس  ،العوامل ا ارجية :التغي يف ا طقة العربية وانعكاسات  ،دراسات دولية ،العدد الثامن وا مسوف،
.2014
 .10سوين ،مايكل ،التحدي األمريكي :إدماج الصعود الصي يف ال ظاـ الدو يف القرف ا ادي والعشرين ،السياسة الدولية،
العدد ،188أبريل .2012
 .00عبيد ،م حس  ،أبعاد تغي ال ظاـ السياسي يف ليبيا ،دراسات دولية ،العدد.2012 ،51
 .08كعسيس ،خليدة ،الربيع العريب ب الثورة والفوضى ،ا ستقبل العريب ،الس ة  ،36العدد ،421آذار/مارس،2014

جملة العلوم الشياسية والقانون-العدد 01أُغُشْطص - 8102اجمللد – 18تصدر عن املركز الدميقراطي العربي أملانيا-برلني

555

ليبيا واالنتقال الدميقراطي قراءة يف األدوار اإلقلينية والدولية :مشاراتها وماآلتها

د.حمند عبداحلفيظ الشيحْ

اثلثاً :الرسائل ا امعية:
 .0عبدهللا ،أ د سليم ،دور السياسة األمريكية يف التحوالت الدميقراطية يف ا طقة العربية ( 8110ـ ـ ،)8102رسالة
ماجست م شورة ،جامعة الشرؽ األوسط.2014 ،

رابعاً :مواقع الكرتونية:

 .0التدخل العسكري الغريب ومستقبل ليبيا ،وحدة ليل السياسات ،ا ركز العريب لأل اث ودراسة السياسات 24 ،مارس
 .2011ص.2
http://www.dohainstitute.org/release/998cdfcb-4772-41ac-b1e8-717f8adb694c

 .8ا رماوي ،دمحم ،مسؤولية ا ماية :تقييم التدخل العسكري يف ليبيا ،ا وار ا تمدف.2013/8/28 ،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=375376

 .2يب ،عمر ،ليبيا مركز متقدـ ل شر الفوضى ا القة بعد تعثر طط تدم بالد الشاـ حكاـ ت ظيم داعش ي قلوف ثقل
إ ليبيا لزعزعة الشماؿ األفريقي رأي اليوـ 15 ،مارس .2018
https://www.raialyoum.com/index.php/

جملة العلوم الشياسية والقانون-العدد 01أُغُشْطص - 8102اجمللد – 18تصدر عن املركز الدميقراطي العربي أملانيا-برلني

553

 موسى نورة.د
سوسن جاللي.أ

رحْص االسترياد بني احللول الظرفية والرؤية االستشرافية
رخص االسترياد بني ا لول الظرفية والرؤية االستشرافية

Import licenses between situational solutions and prospective vision
) تبسة (ا زائر، جامعة العريب التبسي، أستاذ حماضر أ، موسى نورة.د
) تبسة (ا زائر، جامعة العريب التبسي، طالبة دكتورا صص قانون عام، سوسن جال.أ
serviceredaction213@gmail.com
:ا لخص
 إ أي مدى كن ل ظام رخص االست اد التخفيف من أاثر األزمة ال فطية على:تطرح ذ الدراسة إشكالية مهمة مفاد ا
ا زائر؟ و ل و نظام دائم أم مؤقت ي تهي بزوال األزمة؟
 أين استهل ذا ا بحث اب ديث، مبحث رخصة االست اد ابعتبار ا قيدا على حرية التجارة:لقد مت ت اول مبحث أساسي مها
عن مبدأ حرية التجارة والص اعة مث تكريس حرية التجارة ال ظام ا زائري وأخ ا ا ديث عن أسباب اللجوء إ نظام رخص
 أما ا بحث الثاين فتم صيص للحديث عن مفهوم الرخصة من خالل تعريفها و ديد أنواعهوأخ ا التطرق اآلاثر ال،االست اد
.أنتجها إعمال نظام الرخص على االقتصاد الوط ا زائري
مت التوصل إ أن اللجوء إ نظام رخص االست اد مل يكن خيارا بقدر ما كان حال وقتيا أملت الوضعية االقتصادية الصعبة للبالد
 وأن حلها ال يكون إال بتضافر جهود االقتصادي والقانوني والسياسي بعيدا عن القرارات،بعد أزمة اخنفاض أسعار الب ول
. االنفرادية واالر الية ال تس االقتصاد الوط
 االزمة، رخص االسترياد، االقتصاد، ا شرع ا زائري:الكلمات ا فتاحية

Abstract:
This study poses an important problem: to what extent can the import licensing system
mitigate the effects of the oil crisis on Algeria? Is it a permanent or temporary system that
ends with the end of the crisis?.
I have dealt with two basic themes, the first: the Import License as a Restriction on Free
Trade, where this topic began by discussing the principle of free trade and industry and liberty
of trade in the Algerian regime to talk about the reasons for using the import licensing system.
The second subject allocated to the concept of the license by defining its types and finally by
attacking the effects of the operation of the licensing system on the Algerian national
economy.
It was concluded that the use of the import licensing system was not an option, as it was
a solution temporally dictated by the difficult economic situation for the country after the
decline of the oil price crisis, and resolved not only through economic and legal and political
efforts away from unilateral and improvised decisions by displacing the national economy.
Key words: Algerian legislator, economy, import licenses, crisis
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د .موسى نورة
أ.سوسن جاللي

رحْص االسترياد بني احللول الظرفية والرؤية االستشرافية
مقدمة

أي دولة ،إال أن التزام ذ األخ ة بتلبية احتياجات مواط يها

لطا ا شكلت التجارة ا ارجية إحدى مظا ر السيادة

من جهة ،وعجز ا عن قيق االكتفاء الذايت من جهة أخرى  ،جعلت من االنفتاح االقتصادي ضرورة البد م ها ،و بذلك
دخلت الدول

عالقات ارية مع أنظمة تلفة ،فادى التداخل فيما بي ها إ عو ة ال شاط التجاري ،فأصبح من غ اإلمكان

عزل القرارات االقتصادية الداخلية عن األزمات ا ارجية ،و تعد اقتصادايت الدول ال امية من أكثر االقتصادايت أتثرا هبذ
الظا رة ،و ذا شاشة ال ظام االقتصادي و اعتماد على عوائد ا باية الب ولية ابلدرجة األو  ،وأمام ذ الوضعية كان لزاما
عليها ا اذ قرارات حامسة بغية إنقاذ اقتصادايهتا  ،و ا زائر مل تشذ عن ذ القاعدة فاألزمة ال فطية األخ ة و ما ترتب ع ها من
اخنفاض العوائد ا بائية ،أدى اب كومة إ التفك مليا

حلول عاجلة من اجل إنقاذ االقتصاد الوط  ،و قد ثل ذا ا ل

تب نظام رخص االست اد  ،األمر الذي يث التساؤل اصة عقب إحداث القطيعة مع ذا ال ظام ابلتخلي هنائيا عن التوج
االش اكي الذي كرس احتكار التجارة ا ارجية من طرف الدولة و تب اقتصاد السوق ا شجع للحرية التجارية.
ويطرح ذا ا وضوع إشكالية مهمة مفاد ا :إ أي مدى كن ل ظام رخص االست اد التخفيف من أاثر األزمة ال فطية
على ا زائر؟ و ل و نظام دائم أم مؤقت ي تهي بزوال األزمة ؟
ومت تقسيم الدراسة إ مبحث نت اول

األول رخصة االست اد ابعتبار ا قيدا على حرية التجارة  ،أين استهل ذا

ا بحث اب ديث عن مبدأ حرية التجارة و الص اعة مث تكريس حرية التجارة

ال ظام ا زائري و أخ ا ا ديث عن أسباب اللجوء

إ نظام رخص االست اد ،أما ا بحث الثاين فتم صيص للحديث عن مفهوم الرخصة من خالل تعريفها و ديد أنواع و أخ ا
التطرق اآلاثر ال أنتجها إعمال نظام الرخص على االقتصاد الوط .
ا بحث األول :رخصة االسترياد كقيد على حرية التجارة ا ارجية
ت تهج الدول نوع متمايزين من السياسات التجارية ،فإما سياسة تعمل من خال ا على رير التجارة ا ارجية ،أين
تسمح بدخول السلع و ا دمات دون قيد أو شرط ،و إما سياسة محائية تعمل من خال ا على وضع قيود على دخول السلع و
ا دمات ،و يعد أسلوب الرخصة أحد أساليب ذ السياسة ،األمر الذي يشكل مساسا بدأ حرية التجارة و الص اعة ،ذا
ا بدأ الذي تب ت ا زائر طى متثاقلة ،و على الرغم من االع اف الدستوري ب  ،إال أن الدولة مل تتخل عن دور ا

محاية

االقتصاد الوط من خالل تكريس نفسها كسلطة ضابطة لألنشطة التجارية.
و على ذا األساس ستتم الدراسة
و الثاين إ التجارة ا ارجية

ذا ا بحث

ثالث مطالب نتطرق

ا زائر ب مرحل االحتكار و التحرير و

األول إ مبدأ حرية التجارة و الص اعة،

الثالث أسباب تب أسلوب الرخصة

التجارة

ا ارجية ا زائري

جملة العلوم الشياسية والقانون-العدد 01أغشطص -آب - 8108اجمللد – 18تصدر عن املركز الدميقراطي العربي أملانيا-برلني

455

د .موسى نورة
أ.سوسن جاللي

رحْص االسترياد بني احللول الظرفية والرؤية االستشرافية
ا طلب األول :مبدأ حرية التجارة و الص اعة

يعود الظهور الت ار ي بدأ حرية التجارة و الص اعة إ الف ة ال أعقبت الثورة الفرنسية مباشرة  ،إذ مل يتضمن إعالن
ا قوق الفرنسي لس ة  1789أية إشارة إ

ذا ا بدأ و اكتفى ابإلشارة إ حق ا لكية الذي بدور مهد لظهور مبدأ حرية

التجارة و الص اعة  ،إذ مت ال ص علي

صراحة وجب قانون  17-02الذي مسي رسوم االرد ( Décret d

 )ALLARDEو بذلك يشكل أول نص مؤسس ذا ا بدأ
اجملتمع الليربا

القانون الوضعي ،و يهدف ذا ا بدأ إ حصر دور الدولة

ال شاطات التقليدية للسلطة العامة و اعتبار حرية ال شاطات ا اصة ي القاعدة العامة ، 1و يع

ذا ا بدأ

السماح لألشخاص مارسة األنشطة التجارية و الص اعية و لي الدولة عن دور ا االحتكاري ، 2و تلف حرية التجارة و
الص اعة من حيث توا ا ابختالف األطراف ،فبال سبة لألشخاص ا اصة ،فإهنا عبارة عن موعة من ا رايت تلف
ابختالف الدور االقتصادي للسلطة العمومية و تضم حرية االستثمار و حرية العمل و حرية االستغالل و التسي و ا رية العقدية
و حرية ا افسة  ،لكن ذ ا رية ا حدود ترتبط اب صلحة العامة و ضرورة ا فاظ على ال ظام العام ،أما ابل سبة لألشخاص
العمومية فهي تع امت اع السلطات العمومية عن القيام ابل شاطات التجارية و الص اعية و ذلك من اجل م ع م افسة ا واص
نشاطاهتم اح اما بدأ حرية ا افسة. 3
و مل تع ف ا زائر هبذا ا بدأ عقب االستقالل ،بل رفضت ابعتبار يكرس الليربالية الوحشية ال تعد امتدادا للفكر
االستعماري الذي عانت م ا زائر ،و صورة من صور استغالل اإلنسان لإلنسان ،و و ما يت ا و مبادئ الثورة ا زائرية ،4إال
أن األزمة االقتصادية ال عانت م ها ا زائر بداية من س ة 1986وضعت ا زائر أمام حتمية تب هنج اقتصادي إيديولوجي
مغاير لسابق  ،يفتح اجملال أمام ا بادرة الفردية

مقابل تراجع الدولة عن ارسة ال شاط االقتصادي ،5و قد واكب ذا التوج

تعديالت قانونية كرست مبدأ حرية التجارة و الص اعة و لو بصورة تشمة بعيدا عن لغة التصريح.6
حرية التجارة والص اعة
إال أن التكريس الدستوري مل يتحقق إ غاية دستور  1996وجب ا ادة  37ال جاء فيها " ّ
مضمونة ،و ارس يف إطار القانون" و يفهم من نص ا ادة ان و برغم اع اف ا ؤسس الدستوري هبذ ا رية ،إال أهنا ليست

 -1انظر وليد بومجل  ،قانون الضبط االقتصادي ا زائر،دون طبعة ،دار بلقيس لل شر ،دون اتريخ نشر،ا زائر ،ص. 114
- 2زوب ارزقي ،محاية ا ستهلك ضل ا افسة ا رة ،مذكرة مقدمة ل يل شهادة ا اجست القانون ،جامعة مولود معمري  ،كلية ا قوق و العلوم السياسية،2011،ص 11
 -3د وعلي عيبوط ،االستثمارات األج بية القانون ا زائري،الطبعة الثانية ،دار ومة  ،2014،ا زائر ،ص189
 -4األمر الذي كرست دسات ا مهورية ا زائرية لس  1963و 1976
-5انظر ذا اإلطار زوب ارزقي ،ا ذكرة السابقة ص  8و ما بعد ا .
 -6يعد قانون ال قد و القرض لس ة  1990من ابرز ال صوص القانونية ال مهدت النسحاب الدولة من القطاع االقتصادي.
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د .موسى نورة
أ.سوسن جاللي

رحْص االسترياد بني احللول الظرفية والرؤية االستشرافية

مطلقة بل ضع للضوابط ا صوص عليها قانوان ،و و نفس التوج الذي كرس تعديل  20161وجب ا ادة 43م و
احتفاظ الدولة بدور ا

ال الضبط االقتصادي.2

ا طلب الثاين :التجارة ا ارجية ا زائرية من االحتكار إ التحرير
مرت السياسة التجارية ا زائرية بعدة مراحل متمايزة عكست التمايز اإليديولوجي

الدولة ،فمن مرحلة الرقابة إ

مرحلة االحتكار مث مرحلة رير التجارة و العودة أخ ا إ الرقابة.
أوال :مرحلة الرقابة على التجارة ا ارجية 0969-0968
يزت ذ ا رحلة بتب سياسة محائية اقتصادية ،و ذا من خالل تب
الرسوم ا مركية و غ ا من التداب  ،و يعد التوج إ

مجلة من التداب كالرقابة على سعر الصرف و

ذا ال وع من السياسات أمرا طبيعيا ،كم حداثة االقتصاد الوط و

تبعيت لالقتصاد الفرنسي  ،و يشكل نظام ا صص إحدى مظا ر ذ السياسة  ،حيث عمدت ا كومة ا زائرية إ فرض نظام
ا صص و إنشاء معات مهيم ة للشراء من خالل مجلة من ال صوص الت ظيمية و كان ا دف من ذا اإلجراء إعادة توجي
الواردات  ،و كبح الواردات الكمالية و ا فاظ على العملة الصعبة و محاية اإلنتاج الوط و س ا يزان التجاري

ظل

احتياطات صرف ضئيلة. 3
اثنيا :مرحلة احتكار التجارة ا ارجية ()0989- 0971
مت إقرار ذ السياسة وجب ا خطط الرابعي األول ( ،4)1973-1970ومل تشهد ذ الف ة صدور تشريع موحد
ي ظم التجارة ا ارجية على الرغم من إنشاء مؤسسات عمومية بصالحية احتكار ا بادالت التجارية ،5و يعد األمر 12-74
الذي دد شروط است اد البضائع أول تشريع يكرس االحتكار الفعلي للدولة على التجارة ا ارجية ،6إال أن س ة  1978محلت
محلت توجها قانونيا صر ا بتب احتكار الدولة للتجارة ا ارجية من خالل القانون  ، 7 02-78و الذي تب ا شرع من خالل

-1القانون  01-16ا ؤرخ

 6مارس  2016يتضمن التعديل الدستوري ،جريدة رمسية 14عدد مؤرخة

 7مارس 2016

2
ارس يف إطار القانون.تعمل الدولة على سني م اخ األعمال،وتشجع على ازدهار
حريّة االستثمار والتجارة معرتف هبا ،و َ
-ت ص ا ادة  43من التعديل الدستوري لس ة  2016على مايلي ّ ":

ا ؤسسات دون ييز خدمة للت مية االقتصادية الوط ية.

تكفل الدولة ضبط السوق .وحيميالقانون حقوق ا ستهلكني.مي ع القانون االحتكار وا افسةغري ال زيهة"
ا زائر خالل الف ة ( ،)2002-1970لة الباحث  ،جامعة ورقلة ،ا زائر ،عدد ،2006 ، 4ص 31

-3صاحل تومي ،عيسى شقبقب ،ال مذجة القياسية لقطاع التجارة ا ارجية
- 4نفس ا رجع السابق ،ص 32
 -5مقران هبلول،عالقة الصادرات ابل مو االقتصادي ،مذكرة مقدمة ل يل شهادة ا اجست العلوم االقتصادية ،جامعة ا زائر ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسي ،2011-2010،ص .41
 -6األمر  12-74ا ؤرخ 30ى ي اير  ، 1974يتعلق بشروط است اد البضائع ،جريدة رمسية عدد  14مؤرخة  15فرباير 1974
 -7القانون  02-78ا ؤرخ

 11فرباير  1978يتعلق ابحتكار الدولة للتجارة ا ارجية ،جريدة رمسية عدد  7مؤرخة

 45فرباير 1974
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د .موسى نورة
أ.سوسن جاللي

رحْص االسترياد بني احللول الظرفية والرؤية االستشرافية
نظام برامج االست اد و ذا بغية التحكم

التدفقات التجارية و إدماجها

إطار التخطيط  ،و در اإلشارة أن ذ السياسة

قد أثبتت فشلها سابقا ورغم ذلك أبدى ا شرع ا زائري آنذاك سك هبا. 1
اثلثا :مرحلة رير التجارة ا ارجية8105- 0989
ا ديونية ،األمر الذي ترك ا زائر أمام خيار وحيد و و

أفرزت األزمة الب ولية لس ة  1986اقتصادا شا و زايدة

رير التجارة ،بفعل ضغط من ا ظمات الدولية ،و قد بدأ ذا التحرير بصورة تشمة

بداية التسعي ات ،2واستمر بوت ة

متصاعدة اصة عقب التكريس الدستوري بدأ حرية الص اعة و التجارة ،3و صدور األمر  04-03ا تعلق ابلقواعد ا تعلقة
العامة ا طبقة على عمليات است اد البضائع و تصدير ا 4حيث نصت ا ادة  2م على ما يلي" :ت جز عمليات استرياد
ا توجات و تصديرها حبرية" و محلت ا ادة استث اءا يتعلق بعمليات است اد و تصدير ا توجات ال

ل ابألمن و ابل ظام العام

و ابألخالق.
رابعا:مرحلة العودة إ الرقابة على التجارة ا ارجية  -8105إ يوم ا هذا
محلت س ة  2014ابل سبة للبلدان ا صدرة لل فط وال تعتمد بصفة شب كلية على عوائد ا باية الب ولية  ،تغ ات
جذرية

أسعار الب ول و اخنفاض غ مسبوق فيها  ،األمر الذي أذن أبزمة اقتصادية عميقة ،ا حذا هبذ الدول إ مسابقة

الزمن للحيلولة دون اآلاثر السلبية على االقتصادايت الوط ية و و حال ا زائر ،ال سارعت إ تعديل األحكام ا طبقة على
است اد البضائع و ذا وجب القانون  155-15و مكرسة بذلك العودة من جديد ل ظام ا صص من خالل تفعيل نظام
رخص االست اد.
ا طلب الثالث  :أسباب اللجوء إ نظام رخص االسترياد
ا الشك في أن التحول من نظام يكرس ا رية ا طلقة

التجارة ا ارجية ما عدا القيود ا تعلقة ابألمن و ال ظام العام

و األخالق العامة ،إ نظام يستلزم اإلذن ا سبق من قبل اإلدارة للقيام بعمليات ا بادالت ا ارجية ،يطرح العديد من التساؤالت
السيما م ها أسباب اللجوء إ مثل ذا اإلجراء و ما ال تائج ا رجوة م ؟ و كن حصر أسباب اللجوء إ رخص االست اد
عامل اث

األول يتمثل

اآلاثر السلبية لإلفراط

االست اد والثاين قيق أ داف ال هوض ابالقتصاد الوط .

أوال  :اآلاثر السلبية لإلفراط يف االسترياد
 -1انظر ذا اإلطار صاحل تومي  /عيسى شقبقب ،ا رجع السابق،ص32
2انظر ذا اإلطار مقران هبلول ،ا ذكرة السابقة ،ص 50
-3انظر ا ادة  37من دستور 1996
-4اآلمر  04-03ا ؤرخ  19يوليو  ،2003يتعلق ابلقواعد العامة ا طبقة على عمليات است اد البضائع و تصدير ا  ،جريدة رمسية عدد  43مؤرخة  20يوليو .2003
-5القانون  15-15ا ؤرخ  19يوليو  2003يعدل و يتمم األمر  04-03و ا تعلق ابلقواعد العامة ا طبقة على عمليات است اد البضائع و تصدير ا .جريدة رمسية عدد  41ا ؤرخة

 29يوليو

.2015
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أ.سوسن جاللي

رحْص االسترياد بني احللول الظرفية والرؤية االستشرافية
أدى االنفتاح ا بالغ في للتجارة ا ارجية ا زائرية إ اإلفراط

االست اد األمر الذي كانت ل نتائج سلبية كن

حصر ا فيما يلي:
 -1تقويض فرص منو الصادرات خارج احملروقات و ت ويع االقتصاد :يسهم اإلفراط
ابلسلع األج بية و من مث عزوف ا ستثمرين االستثمار

االست اد

إغراق السوق ا زائرية

القطاعات ا تجة ،ما يعرقل اإلنتاج الوط و يقلل من فرص ت ويع

االقتصاد الوط بعيدا عن احملروقات و ابلتا عدم إنشاء فرص العمل الكافية كافحة البطالة ا تشرة

البالد السيما ب

الشباب
 -2است زاف احتياطات ال قد األج يب :ي جم عن اإلفراط
ا يسهم

است زافها

االست اد ت امي الطلب على ال قد األج يب لتسوية ذ ا ستوردات

ا دى الطويل ،فكما و معلوم تقوم ا زائر دإدخال العملة الصعبة عن طريق مبيعات احملروقات

فقط ،بي ما السوق و من يقوم دإخراج تلك العمالت إ ا ارج عرب تزايد االست اد.1
 -3اخنفاض القيمة ا ارجية للدي ار :تعترب كثرة ا ستوردات عائقا أمام استقرار القيمة ا ارجية للعملة بسبب الطلب ا ت امي
على ال قد األج يب لتسويتها وذلك لعدم وجود توازن ب العرض و الطلب
قيمتها ،و

ذا السياق فقد شهد سعر صرف الدي ار ا زائري

سوق الصرف ما ي عكس على اخنفاض

الس وات األخ ة اخنفاضا سوسا السيما

مقابل

اليورو.
 -4ت امي ظاهرة االقتصاد ا وازي  :يعترب اإلفراط

االست اد عامال مساعدا

العيش على وامش قطاع التجارة ا ارجية (االستهالكية)

ومو االقتصاد ا وازي من خالل انتشار ثقافة

ظل ارتفاع مستوايت البطالة ب الشباب و مجود سوق العمل

من جهة أخرى .2
اثنيا :أهداف ال هوض ابالقتصاد الوطين
نصت على ذ األ داف ا ادة  6مكرر من القانون  15-15ا عدل و ا تمم لألمر  04-03و ا تعلق ابلقواعد العامة
ا طبقة على عمليات است اد البضائع و تصدير ا بقو ا " كن ا اذ تداب هتدف لوضع قيود السيما لألغراض اآلتية:
 محاية ا وارد الطبيعية القابلة لل فاذ موازاة مع تطبيق ذ القيود ع د اإلنتاج أو االستهالك. ضمان الكميات األساسية من ا واد األولية ا تجة على مستوى السوق الوط للص اعة الوط ية التحويلية وذلك طبقا للمبادئ ا صوص عليها

االتفاقيات الدولية ال تكون ا زائر طرفا فيها.

 -وضع التداب الضرورية القت اء أو توزيع ا توجات حيز الت فيذ سبا للوقوع

ال درة.

 -ا فاظ على التوازن ا ا ا ارجي و توازن السوق

- 1مراد يونس ،عبد ا ميد مرغيت ،مستقبل االنفتاح التجاري ا زائر
افريل  ،2016جامعة الصديق بن ي  ،قسم العلوم االقتصادية  ،ص 7

ضوء ال مو ا فرط للواردات ،مداخلة ألقيت اسبة اليوم الدراسي حول موضوع البدائل التمويلية لالقتصاد ا زائري ،يوم 25

.2مراد يونس ،عبد ا ميد مرغيت  ،ا داخلة السابقة  ،ص 9

جملة العلوم الشياسية والقانون-العدد 01أغشطص -آب - 8108اجمللد – 18تصدر عن املركز الدميقراطي العربي أملانيا-برلني

452

د .موسى نورة
أ.سوسن جاللي

رحْص االسترياد بني احللول الظرفية والرؤية االستشرافية
ا بحث الثاين  :مفهوم رخص االسترياد

التحكم

تشكل رخص االست اد إحدى القيود الواردة على حرية التجارة ا ارجية ،و يعد ذا األسلوب أسلواب قد ا

الواردات اوزت العالقات الدولية ،إال أن ا زائر و بعد مراحل من الرقابة و االحتكار و أخ ا رير التجارة ا ارجية ،وجدت
نفسها ددا

مواجهة تداعيات األزمة ال فطية على اقتصاد ريعي ابلدرجة األو  ،األمر الذي يضعها

اختيار ا لول ا ثلى من اجل اوز ذا الظرف ا ساس ،ومل د ا سئولون حرجا

مف ق الطرق حول

العودة إ أسلوب رخص االست اد و

ال ويج ل على ان ا ل السحري لالزمة ا الية.
ومن ا وجب التطرق

ذا ا طلب إ تعريف رخص االست اد و أساسها القانوين و أنواعها و آاثر ا على االقتصاد الوط .

ا طلب األول :تعريف رخص االسترياد
تعد رخص االست اد إحدى التداب غ التعريفية ا مركية و ال كانت م ظمة االونكتاد 1و م ظمة التجارة العا ية قد
عرفتها على أهنا" تدابري سياسية تلف عن التعريفات ا مركية العادية  ،و ميكن أن يكون ا أتثري اقتصادي على ارة
السلع على الصعيد الدو من حيث تغيري الكميات ا تداولة و أسعارها أو تغيري الكميات و األسعار يف أن واحد" و
تشمل ذ األخ ة نظام ال اخيص و ا صص و تداب ا ظر.2
أما عن ا شرع ا زائري فقد عرفها بقول  " :يقصد إبجراءات رخص االسترياد أو التصدير كل إجراء إداري يفرض
كشرط مسبق ،لتقدمي واثئق مركة البضائع ،زايدة على تلك ا خصصة ألغراض ا مركة"

3

و يالحظ من خالل ذا التعريف ديد ا شرع للطبيعة القانونية لرخص االست اد إذ اعترب ا إجراء إداراي  ،غ أن
استعمال ذ العبارة

تعريف الرخصة يتسم ابلعمومية و عدم التخصيص ،فاإلجراءات اإلدارية عديدة و مت وعة و ال لك

مجيعها نفس األثر.
و يقصد ا ابإلجراء اإلداري القرار اإلداري ،فالرخص اإلدارية تص ف فقها على أهنا قرارات إدارية ،ا خصائص يزة
فهي عبارة عن تصرف قانوين صادر ابإلرادة ا فردة لإلدارة  ،هتدف إ إحداث اثر قانوين إما إنشاء أو تعديال آو إلغاءا
ويتمثل األثر القانوين الذي ت شئ رخص االست اد
أطراف خارجية و فق حصص ددة مسبقا م ما توافرت

4

السماح ألشخاص ددين بذواهتم ابلقيام بادالت ارية مع
ؤالء الشروط ا كرسة قانوان .
االقتصاد العا ي  ،ا وقع الرمسي لالونكتاد:

-1االونكتاد UNCTADي م ظمة األمم ا تحدة للتجارة و الت مية أتسست س ة  1964هتدف إ تعزيز دمج الدول ال امية
 http://unctad.org/en/Pages/aboutus.aspxاتريخ الدخول  17افريل  2017الساعة 16:20
-2مذكرة من إعداد م ظمة االونكتاد ت ع وان  ،تطور ال ظام التجاري الدو و توجهات من م ظور إومائي  ،سبتمرب  ،2012ص 16
 -3انظر ا ادة  6مكرر  1من القانون رقم  15-15السابق الذكر.
-4لالطالع أكثر انظر عبد الرمحان عزاوي ،الرخص اإلدارية

التشريع ا زائري ،أطروحة مقدمة ل يل شهادة دكتورا دولة

القانون ،جامعة ا زائر ،كلية ا قوق2007.
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د .موسى نورة
أ.سوسن جاللي

رحْص االسترياد بني احللول الظرفية والرؤية االستشرافية
و در اإلشارة ا أن ا شرع ا زائري توخى ا يادية
م صفة ، 1يال

م ح الرخص و ذلك بتطبيق اإلجراءات بطريقة عادلة و

ذلك على الت ظيم من أجل ديد شروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص االست اد و من ذلك ما تضم دف

األعباء احملدد لشروط و كيفيات م ح رخص االست اد صة ا وز لس ة  2017أين تضمن  9مواد ،نصت على موعة من
الشروط ال تطبق على كل راغب

االستفادة من الرخصة ،كا ربة ا ه ية

وسائل ال قل و التخزين الالزمة ،و أن يثبت امتالك الستثمارات
ومل يكتف ا شرع دإقرار العدالة و اإلنصاف

ال شاط ال تقل عن  5س وات ،و توفر على

ال إنتاج و تعبئة الفواك .2

م ح الرخصة ،بل تب مبدأ من مبادئ ا كم الراشد و و تبسيط

اإلجراءات من خالل إلزامية اقتصار ا لفات ا ش طة لطلب الرخص أو ديد ا على الواثئق الضرورية للس ا سن ل ظام
الرخص . 3
و األخ

كن تعريف رخص االست اد على أهنا قرارات إدارية قبلية صادرة عن السلطة ا ختصة يسمح وجبها

لصاحبها ابلقيام أبعمال توريد السلع إ ا زائر م ما توافرت في الشروط ا كرسة قانوان  ،و ذلك وفق إجراءات قانونية ددة
مسبقا.
ا طلب الثاين :أنواع رخص االسترياد
أقر ا شرع ا زائري وجب القانون  15-15نوع من الرخص ; رخص تلقائية و رخص غ تلقائية و ذا وجب
ا ادة  6مكرر  4م ال جاء فيها" :تكون رخص االسترياد أو التصدير إما تلقائية أو غري تلقائية"
أوال :رخص االسترياد التلقائية
الرخص التلقائية ي تلك الرخص ال

ح كل ا االت ال يقدم فيها طلب ،و ال ال تدار بطريقة تفرض فيها قيود على

الواردات أو الصادراتو ضع ذ الرخص إ

موعة من األحكام تتمثل :

 تفتح رخص االست اد التلقائية لكل شخص طبيعي أو مع وي استو الشروط القانونية و الت ظيمية ا طلوبةللقيام بعمليات است اد ا توجات ا اضعة للرخص التلقائية.
 تقدم طلبات رخص االست اد التلقائية-

ح الرخص التلقائية

أي يوم عمل قبل مجركة البضائع.

مدة أقصا ا  10أايم.

 -1انظر الفقرة  2من ا ادة  6مكرر  1من القانون 15-15السابق الذكر.
 -2انظر دف األعباء احملدد لشروط و كيفيات م ح رخص االست اد صة ا وز لس ة  ،2017موقع وزارة التجارة ا زائرية  http://www.mincommerce.gov.dzاتريخ االطالع 10
افريل  2017الساعة 15:00
 -3انظر ا ادة  6مكرر  2من القانون  15-15السابق الذكر

جملة العلوم الشياسية والقانون-العدد 01أغشطص -آب - 8108اجمللد – 18تصدر عن املركز الدميقراطي العربي أملانيا-برلني

422

د .موسى نورة
أ.سوسن جاللي

رحْص االسترياد بني احللول الظرفية والرؤية االستشرافية
-

كن اإلبقاء على رخص االست اد التلقائية مادامت الظروف ال استدعت وضعها حيز الت فيذ قائمة.1

 تسلم رخص االست اد التلقائية القطاعات الوزارية ا ع ية ،ب اء على طلب مرفق بواثئق تثبت مطابقة ا توجاتو البضائع حسب طبيعتها  ،و كذا الوضعية القانونية للمتعامل .2
اثنيا :رخص االسترياد غري التلقائية
مل يعرف ا شرع ا زائري رخص االست اد غ التلقائية و إوما اكتفى بتحديد ا ديدا سلبيا ،إذ حسب تعد رخص
است اد غ تلقائية" تلك الرخص اليت ال ي طبق عليها تعريف الرخص التلقائية " 3أي ال يتم تقييد ا مسبقا بقيود حصصية ،
و أشارت ا ادة  5من ا رسوم الت فيذي  306-15إ إمكانية إحداث رخص غ تلقائية لتسي حصص ا توجات و البضائع
ع د االست اد و ضع الرخص غ التلقائية إ األحكام التالية:
 ب أال تفرض إجراءات الرخص غ التلقائية قيودا أو إختالالت على ارة الواردات أو الصادرات إضافة إ تلك ا قررةالقيد.
-تتوافق إجراءات الرخص غ التلقائية

ال تطبيقها  ،و مدهتا مع التدب الذي هتدف لوضع حيز الت فيذ و ال تفرض عبئا

إداراي أثقل ا و اشد ضرورة إلدارة ذا التدب .
 ق لكل متعامل اقتصادي شخص طبيعي أو مع وي استو الشروط ا طابقة للتشريع و الت ظيم الساري ا فعول أن يطلبرخصا ،و أن يؤخذ طلب بع االعتبار و على قدم ا ساواة.
 ح ذ الرخص من طرف الوزير ا كلف ابلتجارة ب اء على اق اح من اللج ة الوزارية الدائمة ال حددت تشكيلتها وجبا ادة  6من ا رسوم الت فيذي .4 306 -15
 ح الرخصة غ التلقائية خالل أجل  30يوما قابلة للتمديد  30يوما. حالة عدم م ح الرخصة ،ب تربير األسباب و تبليغها للمتعامل االقتصادي ا ع . -ب أن تكون مدة صالحية الرخص معقولة ،و ب أال تعيق الواردات ذات ا صدر البعيد إال

ا االت ا اصة ال تكون

فيها الواردات ضرورية لتلبية االحتياجات غ ا توقعة على ا دى القص .1
-1انظر ا ادة  6مكرر  6من القانون  15-15السابق ذكر .
 -2انظر ا ادة  4من ا رسوم الت فيذي  306-15ا ؤرخ  6ديسمرب  2015دد شروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص االست اد أو التصدير للم توجات و البضائع.جريدة رمسية عدد  66مؤرخة
 9ديسمرب.2015
 -3انظر ا ادة  6مكرر  7من القانون  15-15السابق ذكر .
 - 4أخضعت ا ادة  2من ا رسوم الت فيذي  202-17ا ؤرخ  22يونيو  2017الذي يعدل و يتمم ا رسوم الت فيذي  306-15السابق ذكر  ،م ح الرخصة وافقة الوزير األول إال إن ذا
ا رسوم سرعان ما الغي وجب ا رسوم الت فيذي  245-17ا ؤرخ

 22غشت  ،2017جريدة رمسية عدد  50مؤرخة

 27غشت  ،2017ص .11
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د .موسى نورة
أ.سوسن جاللي

رحْص االسترياد بني احللول الظرفية والرؤية االستشرافية
و ا در اإلشارة أن ا شرع قد اخضع نظام ا صص ع د االست اد بواسطة الرخص غ التلقائية إ

موعة من األحكام:

 ت شر كل ا علومات ذات الصلة ا فيها ا جم اإلمجا /أو القيمة اإلمجالية للحصص ال ستطبق وكذا توزيعها على البلدانع د االقتضاء و تواريخ افتتاحها و غلقها  ،و كل تعديل يتعلق بذلك بطريقة تسمح للمتعامل االقتصادي ابالطالع عليها
 ع د م ح الرخص يؤخذ بع االعتبار تلك ال تتوافق مع كمية م توج ذي أمهية اقتصادية. تؤخذ بع االعتبار لدى توزيع الرخص الواردات السابقة ال قام هبا صاحب الطلب  ،و ،تقوم اإلدارة ا كلفة حها بفحص الوضعية حسب ا ربرات ا قدمة مع أخذ ا
 -يتمتع ا اصلون على الرخص رية اختيار مصادر الواردات

حالة عدم استعمال الرخص كليا

ا سبان ع د توزيع جديد للرخص.

حالة ا صص ا اضعة لرخص غ مقسمة ب البلدان ا وردة و

حالة توزيع ا صص ب البلدان ا وردة ب أن يشار إ اسم البلد أو البلدان بوضوح

الرخصة ا م وحة. 2

ا طلب الثالث  :أتثري نظام رخص االسترياد على االقتصاد الوطين
ا ال شك في أن العمل برخص االست اد كان ا دف م إ اد حلول إلنقاذ االقتصاد الوط من تداعيات األزمة
ال فطية ،و لئن كان ال ص القانوين قد حدد ا دف من وراء ذا اإلجراء و ا تمثل أساسا ابل هوض ابالقتصاد الوط من خالل
القضاء على اآلاثر السلبية لإلفراط

االست اد ،فان و بعد س ت

ذ األ داف  ،فمن حيث ال مو االقتصادي ،عرف ذا األخ

من إعمال ذا ال ص آن األوان للحديث عن مدى قيق
اخنفاضا مطردا فمن 8.7 %ا سجلة س ة  ، 2014و%

 6.6ا سجلة س ة  ،2015إ  3.9%س ة  ،20163ليسجل الثالثي األول لس ة  2017نسبة ومو قدر ا . 43.7%
وابلرغم من كون ذا االخنفاض سامهت في عوامل عدة تمعة  ،إال أن ارتفاع نسبة الواردات بصفة مطردة م ذ
 2004كان ا األثر الكب

ذلك ،فقد سجلت الواردات ا زائرية تسارعا حادا م ذ  2008لتصل

هناية  2014إ

 71.4مليار دوالر  ،ما ثل أكثر من ستة أضعاف مستوا ا س ة  11.71( 2000مليار دوالر ) ،5و بعد إقرار نظام رخص
االست اد عرفت فاتورة الواردات تراجعا ملحوظا بداية من س ة  2015حيث بلغت  51.5مليار دوالر ،6ليستمر ذا ال اجع
س ة  2016ا يقدر ب  46.72مليار دوالر ، 7و سجلت األربعة أشهر األو من س ة  2017رقما للواردات يقدر ب
 15.42مليار دوالر مسجال نسبة اخنفاض قدر ا 0.14 %مقارنة ب فس الف ة من س ة  ،8 2016إال أن ذا ال اجع يبقى
 -1انظر ا ادة  6مكرر  7من القانون  15-15السابق ذكر .
-2انظر ا ادة  6مكرر  8من القانون  15-15السابق ذكر .
3
.Office National Des Statistiques,les comptes économiques de 2011 à 2016 N 787, 7107
4
-L’office National Des Statistiques,les comptes nationaux trimestriels 1 er trimestre 2017 N782.2017, P 1
 - 5ب ك ا زائر ،التقرير الس وي  ، 2015التطور االقتصادي و ال قدي للجزائر  ،نوفمرب  ،2016ص59
6
-Direction Général Des Douanes, statistiques du commerce extérieur de l’Algérie: année 2015, p6
7
Direction général des douanes, statistiques du commerce extérieur de l’Algérie: année 2015, p07
8
Direction général des douanes, statistiques du commerce extérieur de l’Algérie: quatre premiers mois 2017, p4
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د .موسى نورة
أ.سوسن جاللي

رحْص االسترياد بني احللول الظرفية والرؤية االستشرافية
امشيا

ضل عجز ميزان ا دفوعات ا زائري بشكل متواصل م ذ س ة  ، 2014مدفوعا ب اجع الصادرات نظ اخنفاض
ثل  %98من صادرات ا زائر ،1و

أسعار احملروقات ال

ضل قلة الصادرات خارج قطاع احملروقات فان ذا العجز يبقى

مستمرا .
و على صعيد اربة است زاف احتياطات ال قد األج يب ،فان و ابلرغم من تكريس إجراء رخص االست اد فان ذا
االست زاف مازال مستمرا ،فقد انتقل احتياطي الصرف من  178.94مليار دوالر
دوالر هناية  ،22015و واصل على ذ الوت ة ليصل إ  121.9مليار دوالر

ديسمرب  2014إ  144.13مليار

سبتمرب  2016و ذا بفعل ال اجع ا ستمر

ا ستمر للصادرات مقارنة ابلواردات .
و

سبيل ترقية الص اعات الوط ية و اصة م ها ص اعة السيارات ،أوقفت ا زائر است اد السيارات و أخضعت مجيع عمليات

االست اد ل ظام الرخص  ،األمر الذي أدى إ تراجع

عدد السيارات ا ستوردة بداية من س ة  ، 2015حيث انتقل عدد

السيارات ا ستوردة من  190688سيارة س ة  2015إ  54640سيارة س ة  2016أي ابخنفاض قدر .3 %71.35
ديسمرب

و على الصعيد االجتماعي فان ارتفاع أسعار ا واد االستهالكية متأثرة ابرتفاع نسبة التضخم الذي وصل

 2016إ  ،% 6.4على الرغم من اخنفاض نسبة التضخم على الصعيد الدو  ،4كان ل األثر البالغ على ا واطن البسيط،
كما أن فرض نظام الرخص سا م بشكل كب رفع أسعار ا واد االستهالكية  ،فقد ارتفعت أسعار ا وز و التفاح مثال جرد
إعالن وزارة التجارة عن إخضاعها ل ظام الرخص  ،ا دعم الرأي الرافض ذ اإلجراءات ال تؤثر بشكل مباشر على القدرة
الشرائية للمواطن و على ثقافت االستهالكية ال تعود عليها

ضل ذروة االست اد

الس وات األخ ة.

ا اة
إن التفك

معا ة انعكاسات األزمة العا ية على ا زائر خلص إ اعتماد نظام رخص االست اد ،وعلى الرغم من

اعتبار ذا األسلوب أحد القيود الواردة على حرية التجارة الذي تب ت بعد أمد زم طويل ،فان ذا ال ظام ما فتئ يلقى ترو ا من
قبل ا كومة،وقد استدعى تب

ذا األسلوب العديد من األسباب من بي ها اإلفراط

االست اد و قيق أ داف ال هوض

ابالقتصاد الوط .
وكان ا شرع ا زائري قد تب نظام الرخصة وميز ب نوعيها التلقائية وغ التلقائية ،ذ األخ ة ال
ا صص وتبت

ضع ل ظام

قرار م حها ة خاصة ،و ذا إعماال بادئ العدل واإلنصاف ب ا ستوردين.

 -1ب ك ا زائر  ،التقرير السابق  ،ص 59
- 2دمحم لوكال ،التطورات ا الية و ال قدية لس ة  2015و توجهات  2016ظرف استمرار الصدمة ا ارجية  ،مداخلة افظ ب ك ا زائر أمام لس األمة  ،افريل  ، 2017ص 9
3
-l’office national des statistiques, les immatriculations des véhicules automobiles premier semestre 2016 N 777 P 1
 -4ب ك ا زائر ،التقرير السابق ،ص 28
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وبقراءة بسيطة لألرقام ال يعكسها االقتصاد الوط وال ت شر ا ا يئات الرمسية ،كن است تاج اآلاثر ا تبة على
كذا إجراءّ  ،فهذ ال تائج وابلرغم من حداثة التجربة تعد ضئيلة اب قارنة مع وعود ا كومة ،كما أهنا ما فتئت تلقى رفضا من
رجال األعمال الذين م من كبار ا ستوردين ،ومل يكن رأي ا واطن البسيط أبفضل حاال بفعل أتثر قدرت الشرائية نتيجة ارتفاع
األسعار وحرمان من م توجات االستهالكية ال تعود عليها

ضل سياسة االست اد غ ا قيد.

ويبدو تذبذب ا شرع ا زائري واضحا فيما ص ذ اآللية ا يعكس عدم الثقة
تضارب ال صوص ،فقد صدرت مخسة نصوص ب قانون و مرسوم

اعة نظام رخص االست اد و

ظرف س ت فقط ،و لعل أكثر ا تعارضا وإاثرة للجدل

مها ا رسومان الت فيذاين  202-17و  ،245-17إذ الغي الثاين األول بعد شهرين فقط من صدور  ،ا يؤكد حساسية
وضعية التجارة ا ارجية

ا زائر و خضوعها ليس فقط للمتغ ات االقتصادية و إوما أيضا للتجاذابت السياسية م ها.

إن مثل ذ الوضعية تعد أكرب دليل على أن اللجوء إ نظام رخص االست اد مل يكن خيارا بقدر ما كان حال وقتيا
أملت الوضعية االقتصادية الصعبة للبالد بعد أزمة اخنفاض أسعار الب ول ،وأن حلها ال يكون إال بتضافر جهود االقتصادي
والقانوني والسياسي بعيدا عن القرارات االنفرادية واالر الية ال تس االقتصاد الوط .

قائمة ا راجع:
أوال :الكتب
 .1د وعلي عيبوط ،االستثمارات األج بية القانون ا زائري،الطبعة الثانية ،دار ومة  ،2014،ا زائر
 .2وليد بومجل  ،قانون الضبط االقتصادي ا زائر،دون طبعة ،دار بلقيس لل شر ،دون اتريخ نشر،ا زائر.

اثنيا :ا ذكرات:
.0
.8
.3
.4

القانون ،جامعة مولود معمري

زوب ارزقي ،محاية ا ستهلك ضل ا افسة ا رة ،مذكرة مقدمة ل يل شهادة ا اجست
 ،كلية ا قوق و العلوم السياسية2011،
عبد الرمحان عزاوي ،الرخص اإلدارية التشريع ا زائري ،أطروحة مقدمة ل يل شهادة دكتورا دولة القانون ،جامعة
ا زائر ،كلية ا قوق2007.
مذكرة من إعداد م ظمة االونكتاد ت ع وان  ،تطور ال ظام التجاري الدو و توجهات من م ظور إومائي  ،سبتمرب
2012
مقران هبلول،عالقة الصادرات ابل مو االقتصادي ،مذكرة مقدمة ل يل شهادة ا اجست العلوم االقتصادية ،جامعة
ا زائر ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسي 2011-2010،

اثلثا :اجملالت

 .0صاحل تومي ،عيسى شقبقب ،ال مذجة القياسية لقطاع التجارة ا ارجية
الباحث ،جامعة ورقلة ،ا زائر  ،عدد 2006 ، 4

ا زائر خالل الف ة ( ،)2002-1970لة
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د .موسى نورة
أ.سوسن جاللي

رابعا :ا داخالت:
 .0دمحم لوكال ،التطورات ا الية و ال قدية لس ة  2015و توجهات  2016ظرف استمرار الصدمة ا ارجية  ،مداخلة
افظ ب ك ا زائر أمام لس األمة  ،افريل 2017
 .8مراد يونس ،عبد ا ميد مرغيت ،مستقبل االنفتاح التجاري ا زائر ضوء ال مو ا فرط للواردات ،مداخلة ألقيت
اسبة اليوم الدراسي حول موضوع البدائل التمويلية لالقتصاد ا زائري ،يوم  25افريل  ،2016جامعة الصديق بن ي
 ،قسم العلوم االقتصادية
خامسا :ا ريدة الرمسية
 .0األمر  12-74ا ؤرخ 30ى ي اير  ، 1974يتعلق بشروط است اد البضائع ،جريدة رمسية عدد  14مؤرخة 15
فرباير 1974
 .8القانون  02-78ا ؤرخ  11فرباير  1978يتعلق ابحتكار الدولة للتجارة ا ارجية ،جريدة رمسية عدد  7مؤرخة
 45فرباير 1974
 .3اآلمر  04-03ا ؤرخ  19يوليو  ،2003يتعلق ابلقواعد العامة ا طبقة على عمليات است اد البضائع و تصدير ا ،
جريدة رمسية عدد  43مؤرخة  20يوليو .2003
 .4القانون  15-15ا ؤرخ  19يوليو  2003يعدل و يتمم األمر  04-03و ا تعلق ابلقواعد العامة ا طبقة على
عمليات است اد البضائع و تصدير ا .جريدة رمسية عدد  41ا ؤرخة  29يوليو .2015
 .5ا رسوم الت فيذي  306-15ا ؤرخ  6ديسمرب  2015دد شروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص االست اد أو
التصدير للم توجات و البضائع.جريدة رمسية عدد  66مؤرخة  9ديسمرب.2015
 .6القانون  01-16ا ؤرخ  6مارس  2016يتضمن التعديل الدستوري ،جريدة رمسية 14عدد مؤرخة  7مارس
2016

سادسا:التقارير:

 .0ب ك ا زائر ،التقرير الس وي  ، 2015التطور االقتصادي و ال قدي للجزائر  ،نوفمرب 2016
سابعا :واثئق من االنرتنت
 .0االونكتاد ، UNCTADا وقع الرمسي لالونكتادhttp://unctad.org/en/Pages/aboutus.aspx :
اتريخ الدخول  17افريل  2017الساعة 16:20
 .8دف األعباء احملدد لشروط و كيفيات م ح رخص االست اد صة ا وز لس ة  ،2017موقع وزارة التجارة ا زائرية
 http://www.mincommerce.gov.dzاتريخ االطالع  10افريل  2017الساعة 15:00
اثم ا :واثئق ابللغة الفرنسية:

1. Direction Général Des Douanes, statistiques du commerce extérieur de l’Algérie:
année 2015
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2. Direction général des douanes, statistiques du commerce extérieur de l’Algérie: année
2015
3. Direction général des douanes, statistiques du commerce extérieur de l’Algérie:
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4. Office National Des Statistiques, les comptes économiques de 2011 à 2016 N 787,
7107
5. Office National Des Statistiques, les comptes nationaux trimestriels 1 er trimestre
2017 N782.2017
6. Office National Des Statistiques, les immatriculations des véhicules automobiles
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