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قراءة في التحول الدستوري في فلسطين

“The concept of provisional constitution”: An analysis of constitutional
transition in Palestine

الملخص:

جوني عاصي
عميد كلية القانون جامعة النجاح الوطنية

غالبا ما يتم استخدام مفهوم "الدستور املؤقت" لإلشارة اىل القانون اساساس الفلطييي وذلك ألنه ُس ّن ليغي مرحلة انتقالية ختص الطلية الفلطيينية -اليت كانت من
املفروض ان تنته مع هناية اتفاقيات اوسلو يف العام  ،9111ولكنها ما زالت مطتمرة حىت يومنا هذا بطبب تيور الصراع اساسرائيل الفلطييي -ولكن،سا جيوز حصر
هذا اساستخدام للدستور املؤقت يف القانون اساساس فقط ،ذلك لوجود نصوص اخرى كالدساتري املقرتحة على يد مؤسطات منظمة التحرير الفلطيينية يف العامني 3002
و 3092حيث ختضع هذه النصوص ملنيق زمي خمتلف عن املنيق الزمي للقانون اساساس الفلطييي .وبالتايل ،سا بد من تناول موضوع البعد الزمي ملفهوم الدستور
املؤقت او جدلية اساستمرارية والقييعة بني النصوص املختلفة.
تقودنا جدلية اساستمرارية والقييعة اىل التطاؤل اذا كانت النصوص اليت صدرت حتت الطلية الفلطيينية حتمل يف طيااها دستورية جديدة "جنينية" :دستورية مبعىن الرتكيز
على طبيعة ودميقراطية املعايري وليس هرميتها ،وجنينية مبعىن اهنا وليدة النصوص وليس هلا اي عالقة مبا سبقها من جتارب .يف احلالة الفلطيينية ترتبط الدستورية اجلنينية حبركة
اساصالح الدستوري اليت انيلقت من اجلدل حول صياغة القانون اساساس حتت قيادة اجمللس التشريع الفلطييي يف الفرتة  .3002-9112كما سأوضح ساحقا فان
الدستورية يف احلالة الفلطيينية سا ميكنها ان تكون جنينية فقط وذلك بطبب جذور تارخيية على اسارض الفلطيينية ،جذور عثمانية وجذور ترتبط بالتجربة النضالية
الفلطيينية ضد الكولونيالية اساستييانية وما حتمله من حداثة مبعىن املعايري الدميقراطية والعلمانية على مر الطنني.
اخريا ،سأنتقل من اساهتمام بدستورية النصوص و"قواها التحولية" اىل تطخري هذه النصوص على يد القوى الطياسية والذي يشار اليه مبصيلح "التحول الدستوري" ،وهنا
سنخوض يف دينامية القوى اساجتماعية والطياسية وتأثريها على املؤسطات والنصوص وسنطتفيد يف هذا الطياق من ادبيات التحول الدميقراط مثل مفهوم "النظام
املختلط" وترمجته لدى الدستوريني مبفهوم "النظام الدستوري الطليوي" لوصف التغيري الذي عرفته احلالة الفلطيينية من اساصالح الدستوري اىل سييرة النزعة الرئاسية
الطليوية يف النظام الطياس الفلطييي.
كلمات مفتاحية:
دستور مؤقت ،الدستورية ،نظام خمتلط ،الدستورية الطليوية ،اسالم غري طائف  ،الطلية الفلطيينية ،وثيقة اساستقالل.
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Executive summary:
The term "provisional constitution" is often used to refer to the Palestinian Basic Law because it was enacted
to cover a transition period for the Palestinian Authority - which was supposed to end with Oslo Accords in
1999, but which continues to this day because of the evolution of the Israeli-Palestinian conflict. However,
the use of this concept may not be limited to the Basic Law only, since there are other texts such as the
constitutions proposed by the PLO institutions in 2003 and 2016, which are subject to a different temporal
logic than the Palestinian Basic Law. Therefore, it is necessary to address the issue of the temporal dimension
of the concept of the provisional constitution or the controversy of continuity and rupture between the
various texts.
The dialectic of continuity and discontinuity leads us to wonder whether the texts issued under the
Palestinian Authority carry a new "embryonic" constitutionalism: constitutionalism in the sense of focusing
on the nature and democracy of the rules rather than their hierarchy, and embryonic in the sense that they
are the result of texts and have nothing to do with previous experiences. In the Palestinian case, the
embryonic constitutionalism is linked to the constitutional reform movement that started from the debate
over the drafting of the Basic Law under the leadership of the Palestinian Legislative Council in 1996-2006.
As I will explain later, the constitutionalism in Palestinian situation cannot be only embryonic because of its
historical origins on the Palestinian land, which are associated with the Ottoman period and with the
Palestinian struggle against settler colonialism and the modernity it vehicle in the sense of democratic and
secular norms over the years. Finally, I will move from the constitutionality of the texts and their
"transformational power" to the "constitutional transformation" in the sense of the use of these texts by the
political forces. Here we will engage in the dynamics of social and political forces and their impact on
institutions and texts. The "hybridregime" and its translation into "authoritarian constitutional regime" are
appropriate to describe the change that the Palestinian situation has undergone from constitutional reform to
the domination of authoritarian presidentialism in the Palestinian political system.
Key words:
Provisional Constitution, Constitutionalism, Hybrid regime, Authoritarian constitutionalism, nonconfessional Islam, Palestinian Authority, Palestinian Declaration of Independence.
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مقدمة:
ينيوي الدستور على أمهية بالغة باعتباره قانونا أعلى يتضمن جمموعة من املبادئ تقوم على حتديد القواعد األساسية لشكل الدولة،
ونظام حكمها ،مبا يف ذلك شكل احلكومة ،وتنظيم الطليات العامة ،وحقوق احلكام واحملكومني يف الدولة على الطواء ،وبالنظر إىل
هذا التوجه ومبا ميثله من أمهية كون الدستور قيمة معيارية يضبط منط حياة شرحية معينة من املواطنني وحيتوي على جانب جزائ  ،فإن
القانون األساس الفلطييي هو منوذج لدستور مؤقت لطلية فلطيينية أنشأت ضمن اتفاقيات أوسلو اليت كان من املفروض أن تنته
يف العام  .9111وعليه ليس غريبا أن يويل بعض الباحثني أمهية للقانون األساس الفلطييي يف دراسة النظام الطياس الفلطييي.9
لكن أرى أن املطألة الدستورية تتجاوز القانون األساس الفلطييي لتشمل نصوصا أخرى ،فمثال تتحدث سيلف ديالكروا ( Sylvie
 )Delacroixعن القوة الكامنة للمشاريع الدستورية اليت طرحت ضمن هيئات منظمة التحرير الفلطيينية وتبعااها على الدولة
الفلطيينية .3كذلك تبنّت احملكمة الدستورية الفلطيينية يف قرارها  3092/5بتاريخ  3092/02/93وعلى غرار اجمللس الدستوري
الفرنط مصيلح "منظومة دستورية" واليت تشمل القانون األساس الفلطييي املعدل  3002ووثيقة اساستقالل  .9122وسا بد من
إضافة مادة  22من قانون البيئة  9111إىل هذه املنظومة بطبب موضوعها ،وبذلك تصبح "املعاهدات واساتفاقيات اليت تكون
فلطيني طرفا فيها سارية املفعول داخل األراض الفلطيينية وفقا ألحكام القانون ،كما تعد املعاهدات واساتفاقيات الدولية واإلقليمية
وأحكام اهليئات الدولية اليت تكون فلطيني طرفا فيها أو أي قوانني أخرى متعلقة بالبيئة سارية املفعول يف األراض الفلطيينية جزءا
مكمال هلذا القانون".
يف رأي سا ميكن حصر املطألة الدستورية يف القانون اساساس الفلطييي ،ألهنا تطتند إىل عدة نصوص حبيث سا تتعارض بوجودها
ومفهوم "الدستور املؤقت" الذي وبالعكس يطمح لنا بالتعاط مع اختالف مصادرها وأزمنتها .فهذا املفهوم سا يشري فقط إىل قانون
دستوري وضع لفرتة زمنية معينة كما هو احلال مع القانون األساس الفلطييي بل إىل أزمنة خمتلفة .ويف هذا الطياق جند أنه حتت
الطلية الفلطيينية قد أُصدرت عدة نصوص ختضع ألكثر من منيق زمي .من جهة جند القانون األساس الفلطييي  3003الذي
ُعدل يف العام  3002والعام  3005من قبل اجمللس التشريع الفلطييي ،ويهدف إىل ضبط الفرتة اسانتقالية اليت متثلها اتفاقيات
أوسلو .ومن جهة اخرى أصدرت مؤسطات منظمة التحرير الفلطيينية دستورا يف العام  ،3009حيث متّ تعديله مرتني :األوىل يف
العام  ،3002واألخرى يف العام  ،3092وإصدار هذا الدستور كان يأيت عشية مفاوضات حول الوضع النهائ أو احتمال املباشرة
هبا.
ويبدو أ ّن البعد الزمي مبا يعنيه منأزمنة خمتلفة كانف صلب مفهوم الدستور املؤقت .وسا شك أ ّن احلديث عن أزمنة خمتلفة يتيلب
احلديث عن اسا ستمرارية والقييعة بني نصوص منظمة التحرير الفلطيينية والطلية الفلطيينية ،باإلضافة إىل التفكري يف الدستور
1

Asem Khalil, « Beyond the written constitution: Constitutional crisis of, and the institutional deadlock in, the Palestinian
)political system as entrenched in the basic law », I•CON Vol. 1 No. 1, pp. 34–73 (2013
2
Sylvie Delacroix, “From constitutional words to statehood? The Palestinian case”, Cambridge Journal of International and
)Comparative Law (3) 4 : 1-18 (2014
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املطتقبل الفلطييي الذي سا يعي "هروبا لألمام" ،فدراسة التجربة الدستورية الفلطيينية احلالية مهمة ملا متنحه من شرعية فيما خيص
اإلجراء الدستوري.
ويظهر أ ّن استخدام مفهوم "الدساتري املؤقتة" هو لإلشارة إىل جتربة دستورية انتقالية حصلت فصوهلا بعد احلرب العاملية األوىل يف بولندا

وبعد احلرب العاملية الثانية يف فرنطا .إسا أ ّن إميانويل كارتييه ()Emmanuel Cartierالذي مييز بني "الدساتري املؤقتة" و"الدساتري

الصغرية" على أساس أن األوىل أمشل وتتضمن دساتري مؤقتة أخرى غري الدساتري الصغرية ،مثل تلك اليت توضع يف حاسات استثنائية

كما يف احلرب واساحتالل ،يعود ليذكر حالة العراق حتت اساحتالل األمريك وحالة نظام فيش يف فرنطا حتت اساحتالل النازي
 9199-9190كنماذج للدساتري الصغرية،9األمر الذي يقلل من أمهية التمييز بني الدساتري الصغرية والدساتري املؤقتة .هذا ما يبدو يل
وهو يتما هى مع رأي باحثة أخرى يف القانون الدستوري ،نيقوليتا بريلو ) ،)Nicolleta Perloاليت متيل ساستخدام مفهوم
"الدساتري املؤقتة"،كونه يشري اىل اليابع "الوجودي" املؤقت هلذه الدساتري اليت وضعت لك تُدمر فيما بعد حطب تعبريها .ويف نظرها،

ُوضعت الدساتري املؤقتة هبدف التحضري للدساتري الدائمة اليت سا تلتزم هبا بالضرورة ،وما مييزها هو "رابيها الشرع وليس القانوين" مع
الدساتري الدائمة ،3إذخيص الرابط الشرع اسامتداد املوضوع لقاعدة قانونية وإذا كانت تعكس اخلصائص الفعلية للمجتمع .وأما

بالنطبة للرابط القانوين ،فال يوجد رابط من هذا النوع أل ّن الدستور الدائم هو ذايت املرجعية،مبعىن أنه يعرب عن إرادة حرة للطلية
الدستورية اساصيلة ( ،)Le Pouvoir constituantيف حني أ ّن الدستور املؤقت هو نتاج غري إرادي لتوترات وتوازنات قوى

سياسية داخل اجملتمع يف حلظة تارخيية معينة توصف بأهنا انتقالية .وإ ّن نقية اسانيالق يف الدستور الدائم تكون من "ما جيب ان
يكون" ،رغم أ ّن اهلدف من الدستور املؤقت هو منح شرعية ملمارسة الطلية العامة يف الفرتة اسانتقالية ،هذا باإلضافة إىل تنظيم اإلجراء

الدستوري الذي يتيلب تأهيل صاحب الطلية الدستورية اساصيلة.

وبالرغم من أ ّن اجلديد يبىن من خالل ما هو متوافر من أدوات وممارسات إسا أ ّن الدستور الدائم (الدستور الفلطييي املطتقبل ) هو
تعبري عن سلية دستورية أصيلة ،أي إنه ذايت املرجعية مبعىن أ ّن الدستور يشري إىل "أصل يُروى منه تاريخ جمموعة معينة" ،2ويشكل
"نقية الصفر" 9وتكون الدستورية اليموح او املشروع الذي حيمله هذا الدستور يف طياته .5وهذا يشري إىل أنه ليس بالضرورة أن يرتبط
الدستور الفلطييي املطتقبل (الدستور الدائم) قانونيا هبذه املشاريع وبالقانون األساس الفلطييي إذا أخذنا يف اساعتبار اإلرادة

1

Emmanuel Cartier, “Les petites Constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel transitoire », La Revue Française
du Droit Constitutionnel, (N0. 74) p.513-534, 2007/03, p.515 et p.526-527
2
”Nicoletta Perlo, “Les Constitutions provisoires, une catégorie normative au cœur des transitions constitutionnelles
http://www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLF/F-perlo_T2.pdf
3
Bernard Lacroix cité par Bastien François, Naissance d’une constitution, la cinquième République 1958-1962, Paris, Presses de
la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1996, pp : 13-14
ن قية الصفر ه ما تيرحه بعض اسادبيات حول اسانتقال اىل الدمقراطية يف املانيا واليابان بعد احلرب العاملية الثانية حيث مت الرتكيز على الدستور ومعايريه وليس على التجربة التارخيية الطابقة .هذا ما تتضمنه
نظرية "ما بعد القومية" Post-Nationality
5
Albert H.Y. Chen, “The Achievement of Constitutionalism in Asia: Moving Beyond “Constitutions without Constitutionalism””.
In Chen, AHY (Ed.), Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century, p. 132. Cambridge : Cambridge University
Press, 2014. http://hdl.handle.net/10722/201920
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الطيادية واحلرة للطلية الدستورية األصيلة .وهذا يدفعنا اىل اساهتمام مبطألة الشرعية أو الدستورية واليت تشري اىل مشاركة املواطنني يف
صياغة الدستور ومبعىن اسالتزام جتاه املطاواة القانونية اليت ه يف صلب الدميقراطية والعلمانية.
إن دراسة التجربة الفلطيينية تتيلب اسانتقال مما حتمله النصوص من دستورية إىل الواقع املعاش وما يعكطه هذا الواقع من حتول
دستوري .ويف عالقة ذات صلة يشري كارل لوفنشتاين ( )Karl Loewensteinإىل التمييز بني ممارسة الطلية ضمن املعايري اليت
ينص عليها الدستور وتطخري الطلية للدستور للدفاع عن مصاحلها .9إذ يف حالة التحول الدستوري ،يصبح هذا التمييز غري واضح،
حيث جند حماوسات ملمارسة الطلية ضمن املعايري وأيضا حماوسات لتطخري الطلية للدستور هبدف الدفاع عن مصاحلها.
وإ ّن ما أقرتحه من حتليل للتجربة الفلطيينية سريتكز على الدستور املؤقت "كدستور حتويل" مبعىن "الدستورية" (ما حيمله من حتول ومن
مشروع مطتقبل ) ،لكن أيضا"كتحول دستوري"مبعىن ما يعكطه من توازن بني القوى الطياسية واساجتماعية وديناميتها ،ولذلك
سأقطم هذه الورقة إىل ثالثة حماور :جدلية اساستمرارية والقييعة اليت توضح األزمنة املختلفة للنصوص الفلطيينية ،اسالتزام بالدستورية
واليت أعرفها على أهنا اسالتزام مببدأ املطاواة وضرورة موضعة التجربة الفلطيينية احلالية تارخييا انيالقا من هذا املبدأ ،واخريا تيوير مفهوم
الدستور املؤقت من خالل اساستعانة مبفهوم النظام املختلط اخلاص بالعلوم الطياسية لتوضيح دينامية القوى اساجتماعية والطياسية حتت
الطلية الفلطيينية ،حيث إهنا أخذت يف مرحلة ما اجتاها اصالحيا ودستوريا لتعود منذ  3002اىل اجتاه سليوي وغري دميقراط .
وبالنطبة للمنهج الذي سأتبعه يف هذه الورقة هو منهج "دراسة حالة" ،حيث سيتم ترحيل مفاهيم مت تيويرها يف جتارب دستورية أخرى
اىل احلالة الفلطيينية.
 -1األزمنة المختلفة للمعايير القانونية الفلسطينية
ييرح الدستور املؤقت مطألة استيعاب القدمي يف اجلديد أو استمراريته ،وهذا ينعكس يف احلالة الفلطيينية على أكثر من صعيد .أوسا،
يف القرارات القضائية يوجد تأكيد على اساستمرارية ،ويف الوقت ذاته توجد إشارة إىل أزمنة خمتلفة للمعايري القانونية .مثال مت رفض اعتبار
فوقية ودستورية القانون األساس نطبة إىل قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلطيينية وقانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري
ملنظمة التحرير  .9121وقد ظهر ذلكف قرار طعن دستوري رقم  9لعام ( 3099سام زبيدات ضد رئيس الطلية الفلطيينية) ،قرار
 ،3093/09/29خيص باخليانة واملس بأمن الدولة ،اعترب "ان املشهد التشريع والقضائ الذي عايشه الشعب الفلطييي مل يقتصر
فقط على هذه املرحلة اليت تعرض هلا الياعن ،ومل تنحصر عملية التشريع وإصدار القوانني يف تلك املرحلة فقط إمنا كان هناك مرحلة
سبقتها قبل أن تتوىل الطلية الفلطيينية إدارة األراض الفلطيينية هناية سنة  ،9119تلك املرحلة كانت فيها منظمة التحرير
الفلطيينية باعتبارها املمثل الشرع للشعب الفلطييي تدير األمور والشؤون املتعلقة حبياة الشعب الفلطييي يف خمتلف اجملاسات مبا يف

1

Karl Loewenstein, « Réflexions sur la valeur des Constitutions dans une époque révolutionnaire. Esquisse d'une ontologie des
Constitutions ». Revue Française De Science Politique, 2e année, n°1, 1952. pp. 5-23
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) " وسا جند يف أي من القوانني الصادرة بشأن العمل القضائ ما يشري إىل إلغاء أو تعديل أي من القوانني...( " ذلك اجملال التشريع
.9"امليعون يف دستوريتهما مبوجب هذا اليعن
، شبل مالط، يرى الباحث اللبناين، فيما خيص نظرية الدولة الفلطيينية وما حتمله من تداعيات على متثيل الشعب الفلطييي،ثانيا
 فقد.91223 أن إعالن املبادئ بني إسرائيل ومنظمة التحرير سبقه وجود نظرية للدولة الفلطيينية اليت وضعت يف وثيقة اساستقالل
 وقد اعترب الدكتور سالم فياض أ ّن مجيع اخليوات اليت اختذاها حكومته منذ. دول بدولة فلطيني909 تبع هذه الوثيقة اعرتاف
 ويظهر أنه يف نظر سالم فياض تعرب وثيقة اساستقالل. يف التحضري للدولة مؤسطاتيا ومعياريا تشكل وثيقة اساستقالل مرجعتيها3001
إن مرجعية وثيقة اساستقالل.29192  قرار التقطيم929  وذلك بقبوهلم بالشرعية الدولية وبقرار،عن تنازل مؤمل من قبل الفلطيينيني
 يف حني تع ّد الطلية إحدى،تعود إىل شرعية منظمة التحرير الفلطيينية اليت تطتمدها من كوهنا متثل كل أطياف الشعب الفلطييي
.99122 ص األراض احملتلة الفلطيينية منذ
ّ مشاريع منظمة التحرير فيما خي

حبركة اإلصالح الدستوري اليت2 وناتان براون5 استياعت وثيقة اساستقالل أن تؤسس "دستورية" معينة يشري إليها أنيس القاسم،ثالثا
 القانون األساس الفلطييي ذاته والذي صوت عليه اجمللس.3002  واستمرت حىت عام9122 انيلقت من وثيقة اساستقالل
ص مت طرحه بداية على يد الدكتور أنيس القاسم يف بداية التطعينات وشارك
ّ  ميثل نطخة ثامنة لن9112 التشريع الفلطييي يف العام

 ويبدو أ ّن هذه الدستورية متثلت يف حركة اإلصالح.يف إعادة صياغته وتعديله أطياف اجملتمع الطياس واملدين الفلطييي بالكامل
ظل ظروف أخرى
ّ  وترافق هذا معحالة من التنافس يف،الدستوري اليت وقف وراء نشاطها يف املرتبة األوىل اجملتمع املدين الفلطييي نفطه
 وهذا سا،3003 خارجية قادت إىل توقيع الرئيس عرفات على القانون األساس الفلطييي يبعد مخطة أعوام من صدوره أي يف العام
91-92  ص50-95  ديوان الفتوى والتشريع ص991  العدد3092/02/31 الوقائع الفلطيينية
In September 1993, when the Israeli Prime Minister and the leader of the Palestine Liberation Organization (PLO)-as the
umbrella organization of Palestinian nationalism-initialed a first agreement in Washington, there already existed in theory a
Palestinian state, which had been proclaimed in November 1988 and officially recognised by over one hundred governments in
the world. (…)The Palestinian "entity" lacked the formal attributes of a normal state until it came into some "territorial"
being.(...)This meant in terms of constitutional law a complex picture of a state-in-formation with the hallmarks of a transitory and
frail authority where institutions cannot be recognized as similar to those of any other normal state. The Oslo Accords altered the
picture, transforming the 1988 Palestine state into a more real hope, but its reality, a decade later, was still elusive”.Chibli Mallat,
“On the Specificity of Middle Eastern Constitutionalism”, 38 Case W. Res. J. Int'l L.13 (2006) Available at:
http://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol38/iss1/3
3
Entretien avec le Premier ministre palestinien, Salam Fayyad, Journal d’Etudes Palestiniennes N0. 79, Eté 2009, pp : 5-20
4
« Within the constitutional structure of the PLO and the governance of the Occupied Palestinian Territory, therefore, the
Palestinian Authority is a subsidiary body, competent only to exercise those powers conferred on it by the Palestinian National
Council. By definition, it does not have the capacity to assume greater powers, to ‘dissolve’ its parent body, or otherwise to
establish itself independently of the Palestinian National Council and the PLO. Moreover, it is the PLO and the Palestinian
National Council which derive their legitimacy from the fact that they represent all sectors of the displaced Palestinian people, no
matter where they presently live or have refuge. » Guy S. Goodwin-Gill, « Opinion Re: The Palestine Liberation Organization, the
future State of Palestine, and the question of popular » The following legal opinion on the Palestine statehood bid was issued by
Guy S. Goodwin-Gill on August 10, 2011. http://www.jadaliyya.com/pages/index/2530/guy-s.-goodwin-gill-legal-opinion-onpalestinian-s
،3002 ، حماضرة ألقيت يف ندوة يف بريوت عن الدساتري العربية، الدستورية يف فلطيني،انيس القاسم
http://anisalqasem.com/?p=17
6
Nathan J. Brown, « Evaluating Palestinian Reform » Carnegie Papers, Middle East Series, Democracy and Rule of Law Project,
N0.59 2005. http://carnegieendowment.org/files/CP59.brown.FINAL.pdf
2
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عالقة له بالتقطيم املؤسطايت ملنظمة التحرير /الطلية الفلطيينية ،وإمنا برفض الرئيس عرفات لتيبيق مبدأ فصل الطليات .9كذلك مت
أخذ عدة خيوات للح ّد من صالحيات الرئيس خالل الفرتة  ،3002-3002منها استحداث منصب رئيس الوزراء (تعديل القانون

اساساس  )3002وإصدار قانون  3002خبصوص احملكمة الدستورية والذي سبقته مادة  902من القانون األساس خبصوص ضرورة
إنشاء هذه احملكمة .باإلضافة إىل حتديد فرتة وساية الرئيس إىل أربع سنوات حبيث تكون قابلة للتجديد مرة واحدة فقط (القانون
األساس الفلطييي املعدل .)3005
يف املقابل ترى أدريان كاترين وينغ ()Adrien Katherine Wingأ ّن القانون األساس الفلطييي ش ّكل "دستورية جنينية"
التوجه
) (embryonic constitutionalismمبعىن أنه مثل وسادة التزام من قبل الفلطيينيني جتاه حقوقهم وحريااهم ،وأنه هبذا ّ

أصبح قابال للمقارنة مع دساتري جنوب أفريقيا .3وبالفعل ،مثل القانون األساس دستورية جديدة من ناحية حتضريه ومشاركة املواطنني

يف صياغته وتعديله.
يف حتليالاهم للنظم القانونية ،يعتمد متخصصو دول اجلنوب ،مبا يف ذلك الشرق األوسط ،2التمييز بني الدستور والدستورية .فباإلمكان
أن متلك دولة ما دستورا دون دستورية ،مبعىن ،أساّ يعرب هذا الدستور عن التزام جتاه حقوق اسانطان وجتاه مشاركة املواطنني يف إعداده

وصياغته .ويف نظر أستاذ القانون الدستوري يف جامعة ييل ،الكس ستون سويت ( ،)Alex Stone Sweetيشري الدستور إىل
هرمية املعايري القانونية يف الوقت الذي تعي الدستورية اسالتزام من قبل جمموعة معينة جتاه قيم حقوق اسانطان .9وعليه تشري الدستورية
إىل جزء مهم من الدميقراطية .مثّ إ ّن التمييز بني الدستور والدستورية يطمح لنا ،يف احلالة الفلطيينية ،التمييز بني دساتري فرضت على
الشعب الفلطييي من اخلارج ومن سلية أجنبية ،حيث مل يؤخذ باساعتبار مصاحله وطموحاته ،وكذلك النصوص اليت تعكس التزام
هذا الشعب جتاه حقوق أفراده وحرياته،وهذا يعي أن البحث عن الدستورية يرتبط بالصراع ضد الكولونيالية اليت خيضع هلا الشعب
الفلطييي منذ  9130وبتشكل اهلوية الفلطيينية ضمن هذا الصراع.
إ ّن الدستورية الفلطيينية اليت تتحدث عنها أدريان كاترين وينغ تعود جذورها يف نظري إىل سريورة الصراع ضد الكولونيالية اساستييانية

) ،(Settler Colonialismحيث تفرض هذه الكولونيالية عملية حترر وطي صعبة نطبة للنظام الكولونيايل العادي .5غري أن

النظام الكولونيايل اساستيياين يف فلطيني هو من نوع خاص يطميه سكوت أرتان ( " (Scott Artanكولونيالية استبدالية"
1

)Adrien Katherine Wing,The Palestinian Basic Law: Embryonic Constitutionalism, 31Case W. Res. J. Int'l L.383 (1999
Available at: http://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol31/iss2/4 p: 404
2
Adrien Katherine Wing, Idem, p :404
3
« It is naive in the extreme, however, to believe that constitutionalism can be engendered by the mere drafting of a document in
a country where the political institutions necessary for constitutionalism are lacking. » (Feisal Amin Istrabadi, "A Constitution
without Constitutionalism: Reflections on Iraq's Failed Constitutional Process" (2009). Articles by Maurer Faculty.Paper 2362.
http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/2362). Asem Khalil, « From Constitutions to Constitutionalism in Arab States:
Beyond Paradox to Opportunity » (2010) 1(3) Transnational Legal Theory 421–451. Gertie Hesseling, « La réception du droit
constitutionnel en Afrique trente ans après : quoi de neuf ? »1996
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/9357/ASC_1247243_137.pdf?sequence=1
4
Alec Stone Sweet, "Constitutionalism, Legal Pluralism, and International Regimes" (2009).Faculty Scholarship Series. Paper
1295. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1295
5
Veracini, L. 2007, 'Settler colonialism and decolonization', Borderlands e-journal, vol. 6, no. 2.
http://ro.uow.edu.au/lhapapers/1337
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( )surrogate colonizationألن املنيق الكولونيايل كان يصب يف مصلحة بناء بيت قوم لليهود يف فلطيني .9ويظهر ّأهنف
هذا النظام تأخذ الطييرة على األراض أمهية قصوى،حيث يذكر سكوت أرتان ( )Scott Artanأنه خالل سنوات العشرينات
استخدمت معظم األراض يف القرى الفلطيينية على أساس "املشاع" ،وهذه خصوصية فلطيينية ملا يطميه إتيني لو روا ( Etienne
 )Le Royباملشرتك ( .)Le Communsوقد اعترب املشاع الشر امليلق ( )Unmitigated evilواعترب إلغاؤه شرطا اوليا
لتطجيل األرض ،ومن مث الطييرة عليها،وهلذا الغرض متت إقامة جلنة خاصة باملشاع يف العام Mesha’a Land ( 9132
 .)Committeeوإ ّن ما ييرحه سكوت أرتان هنا يتالءم مع طروحات إتيني لو روا ،مبعىن أن تعمل امللكية اخلاصة ضد املشرتك
واملشاع الذي ميثل قانونية أخرى ( .3)juridicitéوقد استخدم القانونكأداة للطييرة على األراض منذ فرتة اسانتداب
الربيياين،ولذلك مل يكن غريباأن توصف هذه الفرتة بفرتة "احلضارة القانونية" يف فلطيني على يد مؤرخ القانون اساسرائيل .2
ويرى الباحث الفرنط يف القانون الدستوري ،جون نويل فريييه ( )Jean Noël Ferriéأن التحديث سا يتم كعملية تقليد وحلاق
ِ
للمطتعمر ،بل كعملية معقدة ترتبط بالصراع ضد النظام الكولونيايل ،فعملية التحديث ه ذات أهداف خمتلفة،
من قبل املطتعمر
لكن ينتج عنها دون قصد بروز هوية وطنية تأيت بامليالبة باحلقوق الطياسية وبالدميقراطية.
" التحديث هو ،وللدقة ،نتاج مثمر وغري مرغوب لفعل مت القيام به ألهداف أخرى )...( .يف اثارة الوطنية ،أي فكرة سيادة األمة
باساستناد على مشروع مطتقل ،عدلت النزعة الكولونيالية ،وبشكل عميق ،هوية الشعوب املطتعمرة :هؤساء ،يف ميالبتهم باساعرتاف

حبقوقهم الطياسية سا يطتييعون إسا امليالبة أيضا بالدميقراطية ،ألن احلقوق الطياسية ترتسخ يف املثالية الدمقراطية".9

"احلداثة الدستورية" اليت عربت عنها وثيقة اساستقالل من خالل اسالتزام جتاه مبدأ املطاواة سا ميكن فصلها عن نضال الفلطيينيني ضد
النظام الكولونيايل اساستيياين من خالل معارضتهم لبيع األراض لليهود حتت اسانتداب الربيياين،باإلضافة إىل ميالبتهم باحلقوق
الطياسية واليت ه يف صلب املثالية الدميقراطية.5

1

Scott Artan, “The surrogate colonization of Palestine, 1917-1939”, Centre de Recherche Français de Jerusalem and Hebrew
University. https://hal.archives-ouvertes.fr/ijn_00000568/document
2
Etienne Le Roy, « Des communs « à double révolution » », Droit et Société, 2016/3 (N0.94) pp.603-624
3
Eliazar Malhi, « Legal History in Israel », Edition Dinim, 1962 (In Hebrew). See also, Assaf Likhovski, “Law and identity in
Mandate Palestine” (Studies in legal history), University of North Carolina Press, 2014.
4
« La modernisation a plus exactement été la conséquence bénéfique et involontaire d’une action conduite à d’autres fins. (…) en
suscitant le nationalisme, c’est-à-dire l’idée de souveraineté de la nation portée par un projet autonome, la colonisation modifia
profondément l’identité des peuples colonisés : ceux-ci en revendiquant la reconnaissance de leurs droits politiques ne pouvaient
manquer de revendiquer la démocratie puisque l’idée même des droits politiques s’enracine dans l’idéal démocratique ».Jean Noël
Ferrié,La place de la colonisation européenne dans la transformation du politique en Afrique du Nord. Constitutionnalisme,
démocratie et autoritarisme au Maroc et en Egypte
https://halshs.archives-ouvertes.fr
التعديالت اليت ادخلها اسانتداب الربيياين على النظام القانوين الذي ورثناه من الفرتة العثمانية هدفت اىل تطهيل هجرة اليهود اىل فلطيني وشرائهم لألراض  ،وذلك تيبيقا لوعد بلفور  .9192ما نالحظه
هو استخدام القانون هبدف تكريس الطييرة الكولونيالية الربييانية ومن مث اإلسرائيلية .ميكننا القول إن نضال الشعب الفلطييي من أجل اساعرتاف هبويته الطياسية وحبقوقه الطياسية ارتبط أوسا مبطألة الطييرة
اسامربيالية على سوريا والعامل العريب .يف نظر املؤرخ جورج انيونيوس عاشت الشعوب العربية تقطيم سوريا وفلطيني كحالة نكبة .هذا املصيلح سيطتخدم فيما بعد لإلشارة اىل التهجري القطري ألكثر من سبعة
مائة ومخطني ألف فلطييي من ديارهم وتشردهم يف بقاع األرض يف العام  .9192لقد كانت النكبة سورية قبل ان تكون فلطيينية .يف املؤمتر الفلطييي األول والذي عقد بني  01/03/-09/32من العام
 9191مببادرة من مجعية مطلم ومطيح فلطيني مت رفض بيع األراض لليهود واعتبار األقلية اليهودية جزءا من اسامة الطورية اليت تشمل فلطيني .مل يتم نشر قرارات هذا املؤمتر الذي تزامن مع مؤمتر فرساي
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 -2الدستور المؤقت من ناحية االلتزام بمبدأ المساواة (الطابع التحولي او الدستورية)
يتجاوز الدستور املؤقت القانون األساس الفلطييي وتعديالته إىل مشاريع دستور وإىل قوانني مثل قانون احملكمة الدستورية .3002
يف هذا الدستور املؤقت جند اعرتافا باحلقوق لكن بشرط أن متارس ضمن القانون كما هو احلال مع احلق يف اإلضراب(مادة  ،)35أو
شك أ ّن اساعرتاف هنا باحلقوق
أن متارس ضمن احرتام النظام العام واألخالق العامة كما يف حرية الفكر والعقيدة(مادة  .)92وسا ّ
مهم ،هذا باإلضافة إىل استيعاهبا مبعىن أن تنال الشرعية داخل اجملتمع،فهذه احلقوق جيب أساّ تتناقض مع النظام العام واألخالق العامة.
وبالنطبة ملا جيري على األرض الفلطيينية من توجه ليربايل جتاه حقوق اسانطان ومبدأ املطاواة فإننا جند له جذورا عثمانية ،فهو يعود
إىل فرتة التنظيمات ،وه فرتة تارخيية ( )9222-9221سييرت فيها حركة إصالح قاداها "الشبيبة العثمانية" ،جنحت يف إصدار
جمموعة من النصوص ،منها قانون امللكية العقارية واألراض  ،9252وقانون املواطنة  ،9221وبالييع القانون األساس  .9222من
خالل هذه النصوص التزم الطليان مببدأ حكومة حمدودة أقرت حبقوق مواطنيها ،سواء كانوا مطلمني أو غري مطلمني" ،يف احلياة،
وامللكية ،والكرامة" .9يف نظر املؤرخ الفرنط  ،فرانطوا جورجون ( ،)Francois Georgeonهدفت النصوص إىل منح األقاليم
اخلاضعة لإلمرباطورية العثمانية املؤسطات اليت تضمن إدارة سليمة .3هذا يربر التعاط املختلف مع التجربة العثمانية كما نرى مع نادين
بيكودو ( )Nadine Picaudouبأنه توجد يف العامل العريب وفلطيني تقاليد دستورية تعود إىل فرتة التنظيمات وإىل اسالتزام مببدأ

يف باريس حيث منعت سليات اسانتداب الربيياين أي متثيل فلطييي يف هذا املؤمتر .سيتبع هذا املؤمتر ستة مؤمترات أخرى يف فرتة  9132-9191يف مدن مثل القدس ،ودمشق ،ونابلس ويافا وذلك للميالبة
بوحدة الوطن الطوري وباحلقوق الطياسية للفلطيينيني .مثال آخر هو املؤمتر الذي عقد يف حيفا يف تاريخ 9130/93/91-92بعد عزل فلطيني عن سوريا ،شارك يف هذا املؤمتر وفود من مجيع البلدات واملدن
الفلطيينية ،لكن مل يعرتف املندوب الطام بتمثيله للشعب الفلطييي وعمل على تدمري نتائجه.
يف نظر لوران بانكو  ، Lauren Bankoما عرضه الربييانيون على الفلطيينيني يف فرتة اسانتداب هو مواطنة غري سياسية" .يف البداية ،مت اقرتاح جملس تشريع ،وجمالس حملية ،وسجالت مصوتني وخيوات
أخرى باجتاه اساستقاللية .بعد املصادقة على اسانتداب ،توصل الربييانيون اىل أن اخليوات الدميوقراطية املقرتحة تتناقض مع أساس الطياسة الربييانية يف فلطيني-إقامة وطن قوم لليهود بواسية هجرة غري
حمدودة وشراء األراض كما جاء يف إعالن بلفور .إذن ،املواطنة الفلطيينية جيب أن تبىن بشكل مينع التمتع باحلقوق املدنية والطياسية واساجتماعية" انظر:
–Lauren Banko “The creation of Palestinian citizenship under an international mandate: legislation, discourses and practices, 1918
1925”, Citizenship Studies, 16:5-6, 641-655, (2012) DOI: 10.1080/13621025.2012.698487
صعود العهد اللربايل الدستوري يف اإلمرباطورية العثمانية ،فطره البعض بالعودة إىل نظرية التحديث واليت حطبها ينظر إىل النموذج الغريب بأنه منوذج أفضل ،وأنه ميثل احلضارة القانونية .من هؤساء جند سطيل
أكغان (ٍ )Secil Akgünالذي اعترب أن تراجع اإلمرباطورية العثمانية واخرتاق العقلية الغربية هلا من خالل حركة التنظيمات أدى إىل التيورات الدستورية يف القرن التاسع عشر ،واليت عكطت تغريا يف العقلية
من "أنا أؤمن أنا موجود" إىل " أنا أفكر أنا موجود" .انظر:
Seçil Akgün, “The emergence of Tanzimat in the Ottoman empire”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/834/10541.pdf . Voir
aussi: Zafer Toprak, “From Plurality to Unity: Codification and Jurisprudence in the Late Ottoman Empire”, and Nadir Özbek,
“The politics of poor relief in the late ottomon empire (1876-1914)”, New Perspectives on Turkey, Fall 1999, 21, pp :1-33
سارعت النخبة العثمانية إىل إدخال إصالحات وتعديالت على أساس املطاواة بني مجيع املواطنني ملنع تدخل القوى األوروبية الغربية يف الشؤون الداخلية حبجة الدفاع عن مصاحل األقليات .يف رأي  ،صعود
التوجه اللربايل هو نتاج دينامية داخليةترتكز على سببية خارجية وجيوسياسية هذا ما يدعمه املفكر والعامل اساجتماع  ،راندال كولينز ( ،)Randall Collinsيف قراءته للنظرية اساجتماعية ملاكس ويرب،
فشرعية النظام الداخل مهما كان نوعها تقليدي كاريزما يت أو معياري قانوين ،فإن مصدر الشرعية يكون دائما جيوسياسيا أو خارجيا .انظر:
Erdem Sönmez, “From kanun-ı kadim (ancient law) to umumun kuvveti (force of people): historical context of the Ottoman
constitutionalism”, Middle Eastern Studies, 52:1, 2016, 116-134
Ronald Collins, “Weberian sociological theory”, Cambridge University Press, 1986.
2
François Georgeon, « Empire ottoman : le vent des idées libérales », L’Histoire collection 52 juillet-septembre 2011.
http://www.lhistoire.fr/empire-ottoman-le-vent-des-id%C3%A9es-lib%C3%A9rales
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املطاواة .9كذلك ،مييز اخلبري الدستوري الفلطييي ،أنيس القاسم ،الفرتة العثمانية من النفوذ األجنيب يف فلطيني ،ألن املواطنة
العثمانية مشلت الفلطيينيني الذين شاركوا يف مؤسطات الدولة العثمانية.3
ويالحظ يف النصوص اليت جاءت بعد وثيقة اساستقالل التزام واضح جتاه اهلوية الدينية للدولة ،ويف الوقت ذاته جند التزام جتاه القيم
الدولية يف جمال حقوق اإلنطان ،وكأنه سا يوجد هناك تناقض بني اسالتزامني.
ما طرح أعاله ميكن تصوره على أنه سا يتجاوز منوذج "التطامح" ،مبعىن أنه مت منح امتياز معني لإلسالم نطبة لطائر األديان الطماوية،
مما سا بد أن ينتج عنه موقف تطامح من قبل األغلبية اليت تعتنق اإلسالم جتاه األقليات الدينية .هذا املوقف سا يأخذ بعني اساعتبار
تيور التجربة األوروبية خالل القرن الطادس عشر والطابع عشر ،حيث إن موقف غري طائف تيور من اجلدل داخل املطيحية وشكل
األرضية لربوز الليربالية يف احليز العام .2املهم هو تيور اإلسالم حنو إسالم غري طائف منفتح على اآلخر ،فاإلسالم ليس نقيضا
للدستورية ،فباإلمكان أن يتيور إسالم دستوري ،وهذا ما تشري إليه التجربة التونطية بعد الربيع العريب اليت ما زالت حتتاج إىل تثبيت

واستقرار .هذا اإلسالم الدستوري يطتند إىل تيار فكري داخل اإلسالم يقبل بالليربالية ويعرتف حبقوق اسانطان.9

يف احلالة الفلطيينية ،وبعد املوقف العلماين الذي تتميز به وثيقة اساستقالل عدنا اىل تأكيد اهلوية اإلسالمية للدولة ،وإىل اعتبار
خيص اسالتزام جتاه املطاواة .ويف نظري ما تيرحه
الشريعة املصدر األساس يف عملية التشريع ،وكأننا مل خنرج من الرباديغم العثماين فيما ّ
وثيقة اساستقالل من علمانية ميكن ترمجته إىل علمانية الدولة اليت يدعمها باحثون كبار يف الفكر اإلسالم  ،مثل عبد اهلل النعيم،

وحممد جابر اسانصاري.
وبالنطبة للمطاواة باملفهوم اساقتصادي واساجتماع فقد ضمن القانون األساس الفلطييي احلقوق اساقتصادية واساجتماعية دون
التيرق للحماية يف حالة فقدان العمل مثال ،أو يف حالة عدم اساستقرار الوظيف  .كما أنه أشار إىل حق الفلطيينيني يف الرفاه واحلماية
أي تقدم فيما خيص عمالة األطفال يف األراض
الكاملة لكن دون توضيح ذلك .هناك بعض التقارير تشري إىل أنه مل حيصل ّ
الفلطيينية احملتلة ،إذ سا بد من توفري احلماية لليفل الفلطييي وحماربة الفقر من خالل ترسيخ احلقوق اساقتصادية واساجتماعية ،هذا
باإلضافة إىل تبي تعددية النقابات وحقها يف التظاهر واساحتجاج من أجل أن تنال حقوقها .وإن ممارسة هذا احلق "ضمن القانون" ه
مقيدة إذا أخذنا بعني اساعتبار قانون  9112 93مادة  2الذي يعي الشرطة احلق يف تفرقة املتظاهرين إذا قدرت أن املظاهرة أو
اساحتجاج قد خرجا عن أهدافهما.

1

Nadine Picaudou, « La tradition constitutionnelle arabe : un héritage méconnu », Égypte/Monde arabe, Troisième série, 2 | 2005,
mis en ligne le 08 juillet 2008, consulté le 15 janvier 2017. URL : http://ema.revues.org/1050.
انيس القاسم ، 002 ،مرجع سابق
3

Regardez Leszek Kolakowski, « Chrétiens sans Eglise. La conscience religieuse et le lien confessionnel au XVIIe siècle ».
Traduit du Polonais par Anna Posner. Paris Gallimard 1969.
4
Raja Bahlul, « Is Constitutionalism compatible with Islam ? » in : P. Costa and D. Zolo (eds.), (2007) The Rule of Law: History,
Theory and Criticism, Ch. 15. PP : 515–542.
Azizay Y. al-Hibri, « Islamic Constitutionalism and the Concept of Democracy », 24 Case W. Res. J. Int'l L. 28 (1992).
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هذا يقودنا اىل املطاواة الطياسية اليت سنتناوهلا ضمن احلديث عن الدستور املؤقت والدستورية الطليوية.
 -3الدستور المؤقت والدستورية السلطوية
ترى نيقوليتا بريلو ( )Nicolleta Perloأن الدستور املؤقت سا يعكس نظاما قانونيا "ذايت-املرجعية" ،أي ،إنه ليطمرجعية ذاته
لذاته ،بل ل عالقات القوة اليت تشغل فضاء جمموعة معينة يف فرتة تارخيية انتقالية .وهذا سا يعي أن الدستور الدائم سا يعكس عالقات
القوة ،لكن يف الدستور الدائم ننيلق من "ما هو مرغوب" إىل "ما هو موجود" ،بينما يف الدستور املؤقت اهلدف هو منح الشرعية ل
"ما هو موجود" .ويف رأي  ،أن ما ييرح حول الدستور املؤقت ميكن توسيعه وتوضيحه من خالل اساستعانة مبفهوم "النظام املختلط"

9

الذي مت تيويره يف نظريات الدمقرطة ،ومتت ترمجته يف الدراسات الدستورية النقدية مبفهوم آخر ،وهو مفهوم "الدستورية الطليوية".3
هنا ،ننتقل من دستور مؤقت "حتويل" اىل "حتول دستوري".
ويف هذا الطياق أبرز الدكتور أنيس القاسم "الدستورية" (حركة اإلصالح) اليت انبثقت عن وثيقة اساستقالل  ،9122واعترب اجمللس
التشريع املؤسطة األساسية فيما أمساه مبعركة الدستورية ،وه معركة بني اجمللس التشريع ورئيس الطلية الفلطيينية ،حيث جنح
اجمللس يف ممارسة حقه يف املبادرة التشريعية ،مبعىن أسا تكون فقط حكرا على احلكومة ،كما أنه مارس الرقابة على احلكومة واإلدارة فيما
خيص انتهاكات إدارية ومالية ،باإلضافة إىل حماربة سياسة الرئيس فيما يتعلق مبحكمة أمن الدولة اليت اعتربت بأهنا حمكمة غري حيادية
ومتس باحلقوق واحلريات .إن تغيّب "مؤسطة دستورية" مثل اجمللس التشريع مسح للرئاسة ممارسة تشريعية بشكل واسع حتت مادة 92
من القانون األساس  ،واليت متنح الرئيس صالحية إصدار قرار بقانون يف وقت الضرورة.

جتمع احلالة الفلطيينية يف الوقت ذاته مطألة حترر ومطألة حرية ،بكلمات أخرى ،جتمع بني احلرية باملعىن احلديث والليربايل واحلرية
باملعىن الكالسيك  ،أي إن الفرد حر يف جمتمع حر،2وهذا يعي أن مطألة الدمقرطة ه يف الوقت ذاته مطألة وطنية وليربالية .ويف
رأي  ،يأيت اجلدل حول مناقشة الدستور والنظام الفلطييي كجزء من عملية الدمقرطة اليت سا بد وأن تشمل اجلانب الوطي ،إلن
إحدى املعاين األساسية للدميوقراطية ه الطيادة الشعبية وحق تقرير املصري .مل تعد احلالة الفلطيينية استثنائية أو غريبة أو حىت شاذة
يف التصاقها باألحداث العربية وما شهدته من حتوسات ،فه حاسات انتقالية تتضمن اساهتمام مبؤسطات "دولة فعالة" ،باإلضافة إىل
اإلصالح الدستوري الذي يتمحور حول مفهوم "حكومة حمدودة" من خالل اساعرتاف حبقوق املواطنني ومنحهم حيزا سا حيق للدولة
التدخل فيه.
يف حالة انتقالية تشري الدراسات إىل صعود نظام خمتلط ،لكن ليس مبعىن شبه رئاس (نظام ميلك مسات النظام الربملاين والنظام
الرئاس ) بل مبعىن أنه ميلك مسات نظام دستوري ليربايل ونظام سليوي .ويف نظري ،جيب تناول النزعة الرئاسية يف النظام الفلطييي
1

Francisco Weffort, “What is a new democracy”, International Social Science Journal, May 1993 N0.136, pp.245-256, p : 248.
Mark Tushnet, Authoritarian Constitutionalism, Cornell Law Review ,Vol. 100 2015 pp:391-362, pp : 251 Idem pp :448-449
مييز املفكر كاننت سكينر بني احلرية احلديثة اللربالية الفردية واحلرية لدى القدماء يف التجربة اليونانية والرومانية ،حيث إن الفرد حر ألنه ينتم إىل جمموعة حرة ،جمموعة املواطنني او جمموعة العبيدQuentin .
Skinner, La liberté avant le liberalisme, Seuil, 2006.
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ضمن اسانتقال إىل الدميقراطية،وهذا ما يشري إليه مفهوم "النظام الدستوري الطليوي" وفق مارك تيشنيت (. )Mark Tushnet
باليبع ،يوجد تناقض بني الدستورية الليربالية وبني النظام الطليوي والذي يوصف عادة بالقانونية غري الليربالية ،أي إن القانون هو يف
خدمة النخبة احلاكمة وليس يف خدمة املواطنني .هذا التناقض سا جيب أن يلغ تبي املفهوم،إمنا هو ضروري لوصف دينامية النظام
الطياس الذي قد تشغله حركة إصالح قوية تعزز من دستوريته ،أو بالعكس توجه سليوي يعرقل اإلصالح الدستوري .يف وصف
النظام الدستوري الطليوي يذكر مارك تيشنيت ( )Marc Tuchnetالنقاط التالية:
 -9هيمنة احلزب الواحد.
 -3يرتدد النظام يف ممارسة التعطف والقمع لكنه يطتخدم وسائل عقابية أخرى.
 -2يقبل بالنقد ،لكن إىل حد معني وبقدر حمدود.
 -9يظهر احلزب حطاسية جتاه الرأي العام.
 -5يقبل النظام بإجراء انتخابات.
 -2يوجد جهاز قضائ مطتقل ،لكن القضاة ميارسون التقيد الذايت.

3

تنيبق هذا النقاط على احلالة الفلطيينية ،فالنصوص وإن صدرت عن مؤسطات خمتلفة (سلية فلطيينية ،منظمة التحرير
الفلطيينية)،إسا أهنا حتمل ذات الرؤية حبكم أن هذه املؤسطات ختضع لطييرة احلزب الواحد وهو حركة فتح .تربز هذه الطييرة يف
أدبيات بعض املراقبني يف الفرتة األخرية ،مثل جون فرانطوا لوغران ( )Jean Francois Legrainيف حديثه عن "الربيع
الفلطييي" والذي يتمثل يف فوز حركة محاس يف انتخابات اجمللس التشريع  ،23002ومثل حطني آغا ،وأمحد سامح خالدي يف

حديثهم عن هناية املشروع الوطي الفلطييي بعد حكم الرئيس حممود عباس.9

إن النزعة الرئيطة للنظام الفلطييي تربز من خالل مركزية الرئاسة يف القانون األساس الفلطييي ،حيث مت اعتبار الرئاسة يف الباب
الثالث قبل اجمللس التشريع  .وفق هذا القانون ،يعترب الرئيس قائدا أعلى للقوات األمنية (مادة  .)21كما أنه هو الذي خيتار رئيس
الوزراء وله أن يقيله أو يقبل استقالته ،وله احلق بدعوة جملس الوزراء إىل اسانعقاد (مادة .)95كما يطاعد جملس الوزراء الرئيس يف أداء
مهامه (مادة  .)92ويكون رئيس الوزراء مطؤوسا أيضا أمام الرئيس (مادة .)29وفيما يتعلق بالطلية التشريعية ،ميلك الرئيس صالحية
إعادة نص تشريع للمناقشة من جديد على يد اجمللس التشريع (مادة  ،)99كما حيق له اختاذ قرارات بقانون يف حاسات الضرورة اليت
1

Mark Tushnet, idem pp:391-362.
Idem pp :448-449
3
http://www.univ-lyon2.fr/actualite/archives/cycle-conferences-debats-les-voyages-des-savoirs-2011-2012446938.kjsp?RH=WWW
4
Hussein Agha and Ahmad Samih Khalidi, “The end of this road: The decline of the Palestinian national movement”, The New
Yorker, August 06, 2017.
2
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سا حتتمل التأخري يف غري أدوار انعقاد اجمللس التشريع (مادة  .)92وجتاه القضاء ،ميلك الرئيس صالحية تعيني املدع العام ،وأي قرار
باإلعدام يتيلب موافقة الرئيس .وسا بد من اإلشارة هنا إىل أنه سا توجد أي رقابة أو مراجعة للرئيس ،وإن اجمللس التشريع سا ميلك
صالحيات يف جمال تعيني القضاة ،أو سا ميلك صالحيات يف حماكمة الرئيس.
وقد قاد اسانقطام األيديولوج واجلغرايف بني محاس وفتح إىل تعزيز النزعة الرئاسية وإىل اهديد املشروع الوطي الفلطييي بأكمله .وإذ
ذاك سا ميكن أن يكون هناك حتول دستوري دون إمجاع "ما قبل الطياس " على حكومة وطنية .وإن اسانقطام الطياس يعيدنا إىل
الوراء أيضا يف جمال التعددية ،حيث إنه أسهم يف التياول على احلقوق واحلريات ،وأضعف التعددية حىت داخل فتح ذااها اليت افتخر
أعضاؤها بأهنا حركة الشعب الفلطييي ،مبعىن أهنا تضم كل اختالفاته ،فهناك احملافظون واملتدينون وهناك اليطاريون داخل حركة فتح.
ويف رأي  ،ميثل هذا اسانقطام عامال غري دميقراطي حيث إنه أسهم يف تقوية النزعة الرئاسية للطلية الفلطيينية اليت وان وجودها منذ
بدايتها سافتا،إسا أنه مع اسانقطام مت كبت الضغوطات الداخلية واألصوات املختلفة يف ظل اساستقياب الطياس واأليديولوج .
وبالنطبة حلماية احلقوق واحلريات ،فإن النظام الفلطييي منح متطعا للحريات واحلقوق ،لكن بشكل حمدود كما يشري تقرير هيئة
حقوق اسانطان الفلطيينية لطنة  .3092وفق هذا التقرير يوجد  225شكوى تتعلق باملعاملة القاسية والتعذيب ،و 9529شكوى
تتعلق بانتهاك احلق يف احلرية ،و 92شكوى تتعلق حبرية الرأي والتعبري ،و 39شكوى تتعلق بانتهاك احلق يف التجمع الطلم  .9ويشري
التقرير يف أكثر من موقع إىل عدم أخذ خيوات وقرارات تنفيذية حلماية هذه احلقوق اليت جندها يف القانون األساس الفلطييي.3
كذلك ،سا ميكن جتاهل ما حدث يوم اساربعاء املوافق  3092/02/92ضد املظاهرة الطلمية اليت نظمتها مؤسطات احلملة الشعبية
لرفع العقوبات اليت فرضتها الطلية على غزة منذ نيطان  3092يف دوار املنارة يف رام اهلل .فقد انتهكت األجهزة اسامنية الفلطيينية
املادة  29من القانون اساساس املتعلقة بالتجمع الطلم  ،وقامت مبمارسة القمع واساعتداء على املتظاهرين ،ومل ترتدد يف ممارسة
اساعتقال التعطف على خلفية ممارسة حقهم يف التعبري والتضامن .هذا باليبع يتجاوز النقية الثانية اليت يتحدث عنها مارك تشنيت
فيما خيص تردد النظام الفلطييي يف ممارسة القمع التعطف .
فيما يتعلق حبطاسية النظام جتاه الرأي العام ،فذلك يربز مع األحداث يف القدس حول تفتيش املصلني قبل دخوهلم املطجد األقصى،
حيث أعلنت حركة فتح عن "يوم غضب" وتضامن مع اهل القدس واملصلني .2ويف موضوع اسانتخابات ،عرفت األراض الفلطيينية
انتخابات رئاسية ( ،)3005 ،9112انتخابات برملانية ( )3002 ،9112وانتخابات حملية ( )3005/3009يف الضفة وغزة (
 3093و 3092يف الضفة فقط).
أخريا ،فيما خيص القضاة فالنصوص تؤكد استقالليتهم ،لكن يف املمارسة ما يربز هو التقيد الذايت وبالتحديد يف موقف احملكمة
الدستورية اليت تعمل منذ العام  .3092يف البداية مت توجيه اعرتاض إلنشاء احملكمة الدستورية من قبل جهات خمتلفة داخل اجملتمع
اهليئة املطتقلة حلقوق اسانطان "ديوان املظامل" ،وضع حقوق اإلنطان يف فلطيني ،التقرير الطنوي رقم  3092 33ص ،52ص ،22ص19
املرجع الطابق ص  22وص19
3

Haaretz, 17/07/2017.
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الطياس واملدين الفلطييي ،ألن تغيب مؤسطات مثل اجمللس التشريع حيول دون إمكانية وجود إمجاع على أعضاء هذه احملكمة .9يف
القرار التفطريي رقم  2لعام  3092الصادر عن احملكمة الدستورية من أجل تفطري قرار بقانون رقم  9لعام  3099خبصوص احلصانة،
اعتربت احملكمة أن هذا القرار الرئاس سا ميس مببدأ فصل الطليات كما جاء يف قرار للمحكمة العليا الفلطيينية اليت اجتمعت
كمحكمة دستورية عليا.لقد أدخل هذا القرار نوعا من عدم التجانس داخل النظام القانوين الفلطييي من ناحية العقيدة القانونية
بطبب تناقضه مع قرار احملكمة العليا يف املوضوع ذاته(احملكمة العليا يف اجتماعها كمحكمة دستورية ه يف املكانة القانونية ذااها
للمحكمة الدستورية ،أي سا توجد هرمية بني احملكمتني) .وما يربز يف قرارات احملكمة الدستورية هو التزامها بتفطري الرئيس للنصوص
الدستورية .وتربير ذلك يكمن يف اعتبار مؤسطة الرئاسة بأهنا املؤسطة الطيادية األخرية أمام إعادة احتالل كامل لألراض الفلطيينية.
هذا التربير يطتند على فكرة انه "سا بد من أن يتوىل أحد ما املطؤولية" »  .« someone has to be in chargeالتخوف
هنا هو اسانزساق باجتاه جتربة عربية سابقة ،حيث إنه باسم الطيادة يتم التياول على مؤسطات أخرى والتنازل عن املبادئ الدميقراطية.
ويف األحوال كلها  ،ما رغبت قوله هنا هو أن هذه التجربة ه جتربة حتول دستوري تعي شرعية ملمارسة الطلية يف الفرتة اسانتقالية،
وهذه املمارسة هلا تبعات على الدستورية ،مبعىن اسالتزام باملطاواة القانونية والطياسية .وضمن هذا الطياق ميكن أن نقرأ عن هذه التجربة
وتبعااها بعض الكتابات النقدية اليت تشري إىل أن الدميقراطية الفلطيينية غري ممكنة حتت النظام الكولونيايل اإلسرائيل 3أو أن سييرة
الرئاسة يف النظام الفلطييي ه نتاج لطلخ اجملتمع املدين الفلطييي عن امتداده التارخي .2

االستنتاجات:
مما سبق أرى أ ّن اسالتزام جتاه املطاواة مل خيرج بعد من اإلرث الدستوري العثماين ،وبالتحديد فيما خيص اهلوية الدينية للدولة .هذا
اإلرث ما ي زال حاضرا معنا يف دساتري الدول العربية اليت تعترب اإلسالم هو دين الدولة والشريعة املصدر األساس للتشريع .مقابل هذا
اإلرث جند يف احلالة الفلطيينية ما متخض عن الصراع ضد الكولونيالية اساستييانية كاجتاه وطي ودميقراط يأخذ معه مبدأ املطاواة
طابعا أكثر راديكالية مقارنة بالصراع مع الكولونيالية العادية .هذا اساجتاه عربت عنه نصوص منظمة التحرير الفلطيينية ،مثل امليثاق
الوطي الفلطييي  9129ووثيقة اساستقالل  .9122وإن ما حيصل يف تونس اليوم من حماولة لتعزيز علمانية الدولة ميكن ان يطتند يف
احلالة الفلطيينية إىل وثيقة اساستقالل وما تعكطه من نفس حترري .وما حاولت قوله هو أن علمانية الدولة سا ميكن أن تنتج او تولد
إسا من تيور "إسالم غري طائف ".

املرجع الطابق ص 35
Emilio Dabed, Constitutionalism in colonial context: The Palestinian Basic Law as a metaphoric representation of Palestinian
politics (1993-2007). In: Stephanie Latte Abdallah and Cedric Parizot, Israelis and Palestinians in the shadows of the wall,
Surrey, Ashgate, 2015
3
Tariq Da’na, Disconnecting Civil Society from Its Historical Extension: NGOs and Neoliberalism in Palestine, Ch.7, pp:117138. In: Saul Takahashi, Human Rights, Human Security, and State Security: The Intersection, Praeger, 2014.
2
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باليبع ،من املمكن أن تتكرر لدينا جتربة دول العامل الثالث ،مبعىن أسا يقود التحرر(الدولة املطتقلة) إىل احلرية(النظام الدميقراط
الليربايل) ،لكن اجلهد الدستوري الفلطييي سا ميكن أن يُبذل مبعزل عن التجربة النضالية الفلطيينية ضد الكولونيالية اساستييانية ،وما
حتمله من التزام جتاه مبدأ املطاواة ،والذي هو يف صلب الدميقراطية والعلمانية والذي تؤكده وثيقة اساستقالل.

وبالنظر إىل أن التجربة الفلطيينية ه يف جوهرها انتقالية فقد رأيت من املناسب أن أستعني بالدراسات اخلاصة بالدساتري املؤقتة
وبنظريات التحول الدميقراط وباألساس فيما خيص "النظام املختلط" :من جهة ،ما هو التحول والتغيري الذي حيمله يف طياته الدستور
املؤقت (إىل اي درجة هو حتويل؟) ،ومن جهة أخرى كيف يعكس هذا الدستور املؤقت التحول والتغري يف القوى اساجتماعية
والطياسية .وخبالف موقف املدرسة املعيارية اليت تركز على القانونية واليت ميثلها هانس كلطن ،يعكس الدستور املؤقت موازين القوى
داخل اجملتمع وهذا ما يشار اليه بالشرعية .هذا التوجه يطمح لنا أن نأخذ باساعتبار دينامية القوى الطياسية واساجتماعية اليت دعمت
يف مرحلة ما ترمجة الدستورية اليت مثلتها وثيقة اساستقالل ،إسا أنه فيما بعد سييرت النزعة الطليوية (الرئاسية) على هذه الدينامية اليت
مل يعد ما يوازيها ويكبحها من مؤسطات "دستورية" ،مثل اجمللس التشريع واحملاكم ،كما أن هذه النزعة قويت جذواها مع تيور
الصراع الداخل  .هذا الصراع مييزه اجتاه منيق "لعبة الصفر" أي إن ما خيطره طرف يرحبه اليرف اآلخر ،على الرغم من كل األحاديث
عن تشكيل حكومة وفاق وطي وعن إجراء عملية مصاحلة.

قائمة المراجع باللغة العربية:
 -9أنيس القاسم ،الدستورية يف فلطيني ،حماضرة ألقيت يف ندوة يف بريوت عن الدساتري العربية،3002 ،
http://anisalqasem.com/?p=17
 -3اهليئة املطتقلة حلقوق اسانطان "ديوان املظامل" ،وضع حقوق اسانطان يف فلطيني ،التقرير الطنوي رقم (3092 )33

قائمة المراجع باللغات االجنبية :
Hussein Agha and Ahmad Samih Khalidi, “The end of this road: The decline of the
Palestinian national movement”, The New Yorker, August 06, 2017.
Seçil Akgün, “The emergence of Tanzimat in the Ottoman empire”,
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/834/10541.pdf
Scott Artan, “The surrogate colonization of Palestine, 1917-1939”, Centre de
Recherche Français de Jerusalem and Hebrew University. https://hal.archivesouvertes.fr/ijn_00000568/document
Raja Bahlul, « Is Constitutionalism compatible with Islam ? » in : P. Costa and D.
–Zolo (eds.), (2007) The Rule of Law: History, Theory and Criticism, Ch. 15. PP : 515
542.
مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 11أيلول -سبتمبر- 8112المجلد – 18تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

123-

4-

15

جوني عاصي

مفهوم ""الدساتير المؤقتة" قراءة في التحول الدستوري في فلسطين

5-

Lauren Banko )2012) “The creation of Palestinian citizenship under an international
mandate: legislation, discourses and practices, 1918–1925”, Citizenship Studies, 16:5-6,
641-655, DOI: 10.1080/13621025.2012.698487

6-

Nathan J. Brown, « Evaluating Palestinian Reform » Carnegie Papers, Middle East
Series,
Democracy
and
Rule
of
Law
Project,
N0.59
2005.
http://carnegieendowment.org/files/CP59.brown.FINAL.pdf

7-

8-

9-

Emmanuel Cartier, “Les petites Constitutions : contribution à l’analyse du droit
constitutionnel transitoire », La Revue Française du Droit Constitutionnel, 2007/03 )N0.
74) p.513-534, p.515 et p.526-527
Albert H.Y. Chen, “The Achievement of Constitutionalism in Asia: Moving
Beyond “Constitutions without Constitutionalism””. In Chen, AHY )Ed.),
Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century, p. 132. Cambridge :
Cambridge University Press, 2014. http://hdl.handle.net/10722/201920
1986.

Ronald Collins, “Weberian sociological theory”, Cambridge University Press,

10Emilio Dabed, Constitutionalism in colonial context: The Palestinian Basic
Law as a metaphoric representation of Palestinian politics (1993-2007). In: Stephanie Latte
Abdallah and Cedric Parizot, Israelis and Palestinians in the shadows of the wall, Surrey,
Ashgate, 2015
11Tariq Da’na, Disconnecting Civil Society from Its Historical Extension:
NGOs and Neoliberalism in Palestine, Ch.7, pp:117-138. In: Saul Takahashi, Human
Rights, Human Security, and State Security: The Intersection, Praeger, 2014.
12Sylvie Delacroix, “From constitutional words to statehood? The Palestinian
case”, Cambridge Journal of International and Comparative Law )3) 4 : 1-18 (2014)
13Bastien François, Naissance d’une constitution, la cinquième République
1958-1962, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1996, pp : 1314
14François Georgeon, « Empire ottoman : le vent des idées libérales »,
L’Histoire collection 52 juillet-septembre 2011. http://www.lhistoire.fr/empire-ottomanle-vent-des-id%C3%A9es-lib%C3%A9rales

15Guy S. Goodwin-Gill, « Opinion Re: The Palestine Liberation
Organization, the future State of Palestine, and the question of popular » The following
legal opinion on the Palestine statehood bid was issued by Guy S. Goodwin-Gill on August
10, 2011. http://www.jadaliyya.com/pages/index/2530/guy-s.-goodwin-gill-legal-opinionon-palestinian-s
16

برلين- – تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا18المجلد- 8112 سبتمبر- أيلول11العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون

جوني عاصي

مفهوم ""الدساتير المؤقتة" قراءة في التحول الدستوري في فلسطين

16Asem Khalil, « Beyond the written constitution: Constitutional crisis of, and
the institutional deadlock in, the Palestinian political system as entrenched in the basic
law », I•CON )2013), Vol. 11 No. 1, 34–73 doi:10.1093/icon/mos022
----------- « From Constitutions to Constitutionalism in Arab States: Beyond
Paradox to Opportunity » )2010) 1)3) Transnational Legal Theory 421–451.
17Leszek Kolakowski, « Chrétiens sans Eglise. La conscience religieuse et le
lien confessionnel au XVIIe siècle ». Traduit du Polonais par Anna Posner. Paris Gallimard
1969.
18Azizay Y. al-Hibri, « Islamic Constitutionalism and the Concept of
Democracy », 24 Case W. Res. J. Int'l L. 28 )1992).

19Gertie Hesseling, « La réception du droit constitutionnel en Afrique trente
ans
après
:
quoi
de
neuf
?
»1996,
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/9357/ASC_1247243_137.pdf?seque
nce=1

20Feisal Amin Istrabadi, "A Constitution without Constitutionalism:
Reflections on Iraq's Failed Constitutional Process" (2009). Articles by Maurer Faculty.
Paper 2362. http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/2362).
21-

Etienne Le Roy, « Des communs « à double révolution » », Droit et Société,

2016/3 (N0.94) pp.603-624

22Assaf Likhovski, “Law and identity in Mandate Palestine” )Studies in legal
history), University of North Carolina Press, 2014.

23Karl Loewenstein, « Réflexions sur la valeur des Constitutions dans une
époque révolutionnaire. Esquisse d'une ontologie des Constitutions ». Revue Française De
Science Politique, 2e année, n°1, 1952. pp. 5-23

24Chibli Mallat, “On the Specificity of Middle Eastern Constitutionalism”, 38
Case
W.
Res.
J.
Int'l
L.13
(2006)
Available
at:
http://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol38/iss1/3
25-

Eliazar Malhi, « Legal History in Israel », Edition Dinim, 1962 )In Hebrew)

26Nadir Özbek, “The politics of poor relief in the late ottomon empire )18761914)”, New Perspectives on Turkey, Fall 1999, 21, pp :1-33
27Nicoletta Perlo, “Les Constitutions provisoires, une catégorie normative au
cœur
des
transitions
constitutionnelles”
http://www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLF/F-perlo_T2.pdf

17

برلين- – تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا18المجلد- 8112 سبتمبر- أيلول11العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون

جوني عاصي

مفهوم ""الدساتير المؤقتة" قراءة في التحول الدستوري في فلسطين

28Nadine Picaudou, « La tradition constitutionnelle arabe : un héritage
méconnu », Égypte/Monde arabe, Troisième série, 2 | 2005, mis en ligne le 08 juillet 2008,
consulté le 15 janvier 2017. URL : http://ema.revues.org/1050.
29Erdem Sönmez, “From kanun-ı kadim )ancient law) to umumun kuvveti
)force of people): historical context of the Ottoman constitutionalism”, Middle Eastern
Studies, 52:1, 2016, 116-134
30Alec Stone Sweet, "Constitutionalism, Legal Pluralism, and International
Regimes"
(2009).Faculty
Scholarship
Series.
Paper
1295.
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1295
31Mark Tushnet, Authoritarian Constitutionalism, Cornell Law Review ,Vol.
100 2015 pp:391-362, pp : 251 Idem pp :448-449

32Veracini, L. 2007, 'Settler colonialism and decolonization', Borderlands ejournal, vol. 6, no. 2. http://ro.uow.edu.au/lhapapers/1337
33Francisco Weffort, “What is a new democracy”, International Social Science
Journal, May 1993 N0.136, pp.245-256,
34Adrien Katherine Wing,The Palestinian Basic Law: Embryonic
Constitutionalism, 31Case W. Res. J. Int'l L.383 (1999) Available at:
http://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol31/iss2/4

18

برلين- – تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا18المجلد- 8112 سبتمبر- أيلول11العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون

دور حمكمة العدل الدولية واحملكمة الدولية لقانون البحار يف حل منازعات احلدود البحرية

سارة رزق اهلل و شرقي حممود

دور محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار في حل منازعات الحدود البحرية
Role Of The International Court Of Justice And The International
Tribunal For The Sea In The Settlement Of Dispute Related To Maritime
Frontiers
سارة رزق اهلل
الوظيفة والدرجة العلمية :طالبة دكتوراه سنة ثالثة
التخصص :القانون الدويل والعالقات الدولية
املؤسسة  :جامعة لونيسي علي كلية احلقوق والعلوم السياسية  ،البليدة .20
الدكتور  :شرقي حممود أستاذ التعليم العايل جبامعة لونيسي علي البليدة  ، 20كلية احلقوق والعلوم السياسية.

امللخص :

أصبحت منازعات احلدود البحرية تشكل اجلزء األكرب من املنازعات الدولية يف وقتنا املعاصر اليت تسهم يف توتر العالقات بني
وحدات اجملتمع الدويل  ،وهتدد أمنها وسلمها الدوليني  ،خصوصا بعد التطورات واملتغريات اليت يشهدها اجملتمع الدويل  ،ويف
مثل هذه املنازعات تلجأ األطراف املتنازعة إىل تقدمي إدعاءات متناقضة  ،وتدعيم كل طرف موقفه مبجموعة من األدلة تثبت
حقه ،وتؤكد سيادته على إقليمه ،عن طريق اللجوء إىل وسائل قضائية للحصول على حل سلمي وهنائي وملزم .
ولعب القضاء الدويل العام "حمكمة العدل الدولية " واملتخصص " احملكمة الدولية لقانون البحار " دورا هاما يف حل العديد من
منازعات احلدود البحرية  ،من خالل مسامهته يف ترسيخ عدد من املبادىء واألسس أو القواعد القانونية اليت صار متعارفا عليها ،
ومرجعا أساسيا للفصل يف أي نزاع حدودي حبري .
Abstract :

Maritime boundary disputes constitute the major part of international conflicts in modern times,
contributing to strained relations between units of the international community, and
threatening international security, especially after the developments and changes observed by
the international community.
In these disputes The parties submit contradictory conclusions, Each Party adopts a body of
evidence to establish its right and assert its sovereignty in its territory by resorting to judicial
means for a peaceful, final and binding solution.
It is noted that international justice "the International Court of Justice" and the "International
Tribunal for the Law of the Sea," has played a very important role in the resolution of many
conflicts of the maritime boundary, by its contribution to the consolidation of a number of
principles and foundations of the legal rules that have become an essential reference for the
settlement of any boundary dispute Sea.
Keywords: Maritime boundary disputes - international justice Court - International Tribunal
for the Law of the Sea.
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مقدمة
يثري وجود الدول كوحدات متمايزة كثريا من املشاكل والتعقيدات اليت ختتلف صورها و أشكاهلا الختالف الظروف واألحوال ،
ومن بني هذه املشاكل والتعقيدات مشكلة احلدود البحرية اليت أصبحت تتسم بأمهية بالغة باعتبارها من العوامل اليت هتدد سيادة
الدولة على إقليمها من جهة وهتدد السلم واألمن الدوليني من جهة أخرى  ،وذلك بسبب املوقع االسرتاتيجي واالقتصادي
والعسكري هلذه احلدود.
وللبحار دورا هاما وفعاال يف حياة اإلنسان منذ القدم ألهنا تغطي أكثر من  %02من سطح األرض ،كما تعد معربا
للتواصل بني خمتلف شعوب العامل يف خمتلف اجملاالت االقتصادية و الثقافية و االجتماعية ..........وغري ذلك .
ومع بداية القرن العشرين شهد العامل تطورا كبريا يف النواحي العلمية و اإلسرتاتيجية و االقتصادية ،
وجتلت أمهية البحار بصورة مل يسبق هلا مثيال خاصة بعد اكتشاف و استخرا املعادن املوجودة بالقرب من السواحل  ،باإلاافة
الستخرا البرتول من قاع البحار و احمليطات والذي يعد أهم مصادر الطاقة اليت تعتمد عليها صناعات إسرتاتيجية بالغة األمهية
بالنسبة جلميع الدول  ،كما ساهم التقدم العلمي يف استغالل البحار لتوليد الطاقة و إجراء البحوث العلمية البحرية و إقامة اجلزر
االصطناعية واملنشآت ) (  ،وكل هذا أدى إىل توسع مطامع الدول الكربى لالستيالء على هذه الثروات  ،ومن مث أصبحت احلدود
البحرية الشغل الشاغل للعديد من دول العامل و باألخص دول العامل الثالث الفتقارها اإلمكانيات التكنولوجية ملواكبة هذا التطور
احلاصل يف جمال البحار .
وهلذه األسباب وغريها تعد منازعات احلدود بصفة عامة ومنازعات احلدود البحرية بصفة خاصة من أخطر املنازعات و أكثرها
انتشارا يف اآلونة األخرية  ،و استمرار مثل هذه املنازعات ال يؤثر فقط على العالقات بني الدول املتجاورة  ،بل ميكن أن يتحول
إىل مواجهة عسكرية تؤدي حتما إىل هتديد السلم واألمن الدوليني  ،ومع تصاعد وترية هذه املنازعات وما تلحقه من أارار بات
أمر تسويتها بطرق سلمية أمرا اروريا  ،وهذا ما نصت عليه املادة  33من ميثاق األمم املتحدة .
ومن أبرز هذه الوسائل جند الوسائل القضائية املتمثلة يف حمكمة العدل الدولية واحملكمة الدولية لقانون البحار  ،حيث تعترب
حمكمة العدل الدولية أهم هيأة قضائية على الصعيد الدويل اليت سامهت وبشكل فعال يف حل العديد من قضايا احلدود البحرية ،
أما احملكمة الدولية ل قانون البحار فهي أحد مستحدثات اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار سنة  890م  ،والغرض من إنشائها
هو أن املنازعات املتعلقة بالبحار تستلزم خربة خاصة مبجال البحار .

1

 حسين موسى حممد راوان  ،دور التحكيم والقضاء الدوليني يف تسوية منازعات احلدود البحرية  -دراسة حتليلية ألهم أحكام التحكيم والقضاء الدوليني الصادرة يف منازعات احلدود  ، -ط ،املنصورة  :دار الفكر والقانون  ، 02 3 ،ص . 33 -33
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الكلمات المفتاحية :
منازعات احلدود البحرية – حمكمة العدل الدولية – احملكمة الدولية لقانون البحار .

أسباب اختيار موضوع الدراسة :
يرجع السبب يف اختيار املواوع إىل أسباب ذاتية و أخرى مواوعية نسردها كما يلي :
●

تعترب قضايا احلدود من أكرب املعضالت اليت تواجهها الدول احلديثة يف عالقتها مع الدول اجملاورة هلا  ،بسبب
اختالف رؤية كل طرف ملفهوم السيادة على املنطقة املتنازع عليها.

● أمهية مواوع الدراسة حبد ذاته  ،فاحلدود البحرية شكلت وال تزال تشكل مصدر قلق وختوف لدى العديد من الدول
خاصة الدول العربية "معظمها دول ساحلية " ،نظرا ملوقعها اإلسرتاتيجي و االقتصادي و العسكري هلذه احلدود .
● الفضول العلمي وامليل الشخصي هلذا النوع من املواايع احليوية واملهمة يف جمال العالقات الدولية .
● ندرة الدراسات العربية اليت حبثت يف هذا املواوع خاصة على املستوى الوطين  ،غالبية الدراسات نصبت االهتمام على
مواوع احلدود الربية دون التطرق إىل احلدود البحرية اليت أصبحت من أهم القضايا املطروحة على الساحة الدولية ،
وهلذا ارتأينا التعرف على خمتلف جوانبه خاصة يف جمال التسوية السلمية عن طريق القضاء العام واملتخصص " حمكمة
العدل الدولية واحملكمة الدولية لقانون البحار ".

أهمية البحث :
●

تظهر أمهية الدراسة يف كونه يعاجل أحد املواايع املعقدة و الشائكة اليت زادت وتصاعدت بعد التقدم
التكنولوجي الذي جعل البشرية تنتبهّ إىل ما حتتويه البحار من مصادر وثروات حية ومعدنية اليت تعترب يف
وقتنا املعاصر البديل األمثل لوفاء موارد اليابس باحتياجات الشعوب واحلكومات  ،وتكمن أمهية الدراسة يف
جانبني مها :
اجلانب النظري :ي تمثل يف حتديد مفهوم منازعات احلدود الدولية البحرية و الكشف عن طبيعة هذه منازعات
وأسباب نشوهبا .
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الجانب النظري :
●

التسوية السلمية ملنازعات للحدود البحرية عن طريق حمكمة العدل الدولية واحملكمة الدولية لقانون البحار،
باعتبارمها الوسيلتني األكثر بروزا واألجنع يف حتقيق املبادئ واألهداف اليت يتطلع إليها اجملتمع الدويل أمهها
حتقيق السلم واألمن الدوليني.

●

حتليل القضايا اليت مت الفصل فيها من قبل حمكمة العدل الدولية واحملكمة الدولية لقانون البحار ومدى فعالية
هذه الوسائل يف حل منازعات احلدود البحرية  ،وكذلك مدى إلزامية األحكام اليت يتوصل إليها من قبل
هاتني احملكمتني يف هذه القضايا.

أهداف الدراسة :
الغاية األساسية من هذا املواوع هو :
● حتديد معىن منازعات احلدود البحرية وبيان طبيعتها القانونية  ،و أهم األسباب اليت تؤدي إىل نشوهبا و استمرارها .
● توايح الدور الذي تلع به كل من حمكمة العدل الدولية واحملكمة الدولية لقانون البحار يف حل منازعات احلدود
البحرية  ،اليت تلجأ األطراف املتنازعة إليهما من أجل احلصول على تسوية سلمية بدال من اللجوء إىل استخدام القوة
.
● التعرف على مدى إلزامية األحكام الصادرة عن هاتني احملكمتني ،وتقيد األطراف املتنازعة بتنفيذها .

فرضيات الدراسة :
● أن منازعات احلدود البحرية هلا خصوصياهتا من حيث النشأة و أسباهبا وطرق تسويتها ألهنا منازعات يغلب عليها
الطابع السياسي أكثر من الطابع القانوين بسبب طبيعة النزاع .
● إن تسوية منازعات احلدود البحرية وهتدئتها دون التوصل إىل حل هنائي  ،جيعل من جتددها أمر جتددها حمتمال يف
املستقبل .
● أن حمكمة العدل الدولية كجهة قضائية خمتصة يف الفصل يف مجيع املنازعات الواردة يف املادة  33من النظام األساسي
للمحكمة .
● باعتبار احملكمة الدولية لقانون البحار اجلهة القضائية الدولية املختصة بالفصل يف مجيع املنازعات اليت تكون
مواوعها قانون الدويل للبحار أجنع يف الفصل يف منازعات احلدود البحرية .
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المنهج المتبع في الدراسة :
اقتضى التعرض هلذا املواوع إتباع املنهج الوصفي والذي على أساسه سوف نقوم بوصف منازعات احلدود البحرية  ،وحتديد
طبيعتها ال قانونية  ،وكذلك املنهج التحليلي حيث قمنا بعرض وحتليل أهم األحكام الصادرة عن حمكمة العدل الدولية واحملكمة
الدولية لقانون البحار أثناء الفصل يف منازعات احلدود البحرية .

إشكالية الدراسة :
إن تزايد وتوسع دائرة منازعات احلدود البحرية يف العديد من دول العامل "الساحلية وغري الساحلية "  ،جعل من حل هذه
املنازعات بطرق سلمية أمرا يكتسي أمهية متزايدة يف عاملنا املعاصر وهنا نطرح اإلشكالية األساسية كاآليت :
فيما تتجلى فاعلية وجناعة الدور الذي تلعبه كل من حمكمة العدل الدولية واحملكمة الدولية لقانون البحر يف جمال حل
منازعات احلدود البحرية ؟ وما هي أهم إسهامات هاتني احملكمتني يف حل هذه املنازعات ؟

األسئلة الفرعية:
 ما املقصود مبنازعات احلدود البحرية ؟ وما هي طبيعتها القانونية ؟ ما هي أهم األسباب وراء نشأة منازعات احلدود البحرية ؟ ما هي أهم اإلاافات اليت جاءت هبا احملكمة الدولية لقانون البحار ؟ كيف سيؤثر دور احملكمة الدولية لقانون البحار كآلية فعالة ومتخصصة يف حل منازعات احلدود البحرية على دورحمكمة العدل الدولية ؟

المبحث األول  :مفهوم منازعات الحدود البحرية
إن احلدود الدولية مبفهومها املعاصر هي ذلك احليز اجلغرايف الذي متارس عليه الدولة سيادهتا وسلطاهتا املتنوعة  ،وتنقسم احلدود
إىل برية وجوية وحبرية  ،وحتدد هذه األخرية نطاق الوالية البحرية للدول الساحلية  ،بدءا من خط األساس الذي منه يبدأ قياس
كل من البحر اإلقليمي واحلافة القارية واملنطقة االقتصادية.
وأاحت احلدود البحرية تشكل مصدرا رئيسيا يف نشوب معظم منازعات احلدود الدولية الراهنة نظرا ملوقعها االسرتاتيجي
واالقتصادي واألمين  ،وسنقسم هذا املبحث إىل :

 -1سعد اهلل عمر  ،احلدود الدولية النظرية والتطبيق  ،د ط  ،اجلزائر  :دار اهلومة للنشر والتوزيع  ،0220 ،ص . 03
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المطلب األول  :تعريف منازعات الحدود البحرية
عند احلديث عن تعريف منازعات احلدود البحرية البد أن نتطرق أوال إىل تعريف منازعات احلدود الدولية بصفة عامة سواء على
صعيد الفقه أو على صعيد القضاء  ،ونذكر منها على سبيل املثال :

الفرع األول  :تعريف منازعات الحدود الدولية
أوال  :المقصود بمنازعات الحدود الدولية
 الفقه  :عرف بعض الفقهاء منازعات احلدود بأهنا " اخلالف الذي يثور بني دولتني أو أكثر بشأن حتديد املسار الصحيحخلط احلدود املشرتكة  ،وذلك يف اوء السند أو الصك القانوين الذي مت مبوجبه تعيني هذا اخلط  ،سواء كان هذا السند
اتفاقا دوليا أو إقرارا صادرا عن هيئة حتكيم دولية أو حكما قضائيا أو إقرارا صادرا من منظمة دولية".
يونيو  889بشأن

 -0القضاء الدويل  :تضمنت حمكمة العدل الدولية تعريفا للنزاع من خالل احلكم الصادر يف

الدفوع االبتدائية اليت قدمتها نيجرييا يف القضية املتعلقة بتعيني احلدود البحرية والربية بني الكامريون ونيجرييا أنه ذلك "
اخلالف الذي يكون حول نقطة قانونية أو واقعية أو تعارض وجهات النظر أو املصاحل بني طرفني ".

0

وأكدت على نفس التعريف يف احلكم الصادر  29أكتوبر  0220حول النزاع املتعلق بتعيني احلدود
البحرية بني نيكاراجوا وهندوراس يف البحر الكارييب  ،ونفس األمر بالنسبة للمحكمة الدولية لقانون البحار اليت تبنت نفس
تعريف سابقتها 3وذلك من خالل األمر الصادر عنها يف قضايا مسك التونة سنة . 888،

3

ويتضح لنا من خالل التعريفات اليت وردت يف أحكام القضاء الدويل خبصوص منازعات احلدود أهنا تسري على سائر أنواع
منازعات احلدود سواء كانت برية أو حبرية أو جوية  ،ألن كالمها حتدد النطاق اجلغرايف الذي متارس عليه الدولة سيادهتا وسلطاهتا
املختلفة  ،وتتمثل غالبا منازعات احلدود البحرية يف اخلالف الذي ينشأ بني الدول املتجاورة – متقابلة أو متالصقة – حول صحة
امللكية القانونية خلط احلدود الذي يدعيه أحد األطراف  ،أو اخلالف حول تفسري صك قانوين معني يتصل بتعيني خط احلدود
بني األطراف املعنية .
ثانيا  :خصائص منازعات الحدود الدولية
1

 -حسين موسى حممد راوان  ،مرجع سابق  ،ص . 53

 انظر حكم حمكمة العدل الدولية: ICJ :Report 1988 , p 314-315 ?Para 87 .8

 انظر حكم حمكمة العدل الدولية: ICJ : Report 2007 , p 38, para 130.- Southem Bluefin Tuna Casses ( New Zealand V Japan ; Australia V Japan ) ( Provisional Measures ) ITLOS Case Nos .3& 4
Order Of 27 August 1999, Para 13.
4
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إن منازعات احلدود شأهنا شأن أي نزاع دويل آخر  ،تتمتع مبجموعة من اخلصائص اليت البد من توفرها حىت ميكن القول بوجود
منازعات حدودية دولية  ،وميكن حتديدها كاآليت :
 أن منازعات احلدود تقتضي وجود إدعاءات متعاراة بشأن السيادة على املناطق اجلغرافية الواقعة على جانيب خطاحلدود  ،أو بشأن املسار الصحيح خلط احلدود  ،أي أن املعيار األساس يف هذا اجملال هو املواقف واإلدعاءات
املتعاراة لألطراف املتنازعة  ،و معىن ذلك أنه أي إدعاء من قبل أحد األطراف جيب أن يقابل أو يواجه مبعاراة
إجيابية من الطرف اآلخر .
 -0أن مسألة وج ود النزاع احلدودي هي مسألة واقع جيب حتديدها من الناحية املواوعية من طرف احملكمة نفسها " ال
تكتفي احملكمة بتأكيدات أي من أطراف النزاع "  ،فهي خمتصة بالفصل يف حقيقة وجود النزاع .
 -3جيب أن منيز بني النزاع احلدودي وبني األسباب أو املواقف املؤدية إليه  ،فاملوقف الدويل يشري إىل واع سياسي تتشابك
فيه مصاحل دول عديدة  ،وقد يهم اجملتمع الدويل ككل وعادة فإن نشأة النزاع تكون تالية ملوقف دويل  ،والذي يتفق إىل
حد كبري مع ما يسمى بالتوتر الدويل.
وهبذا اخلصوص أشارت املادة  00من ميثاق األمم املتحدة يف هناية فقرهتا الثالثة على وجوب امتناع من كان من أعضاء
جملس األمن طرفا يف النزاع عن التصويت يف القرارات اليت قد تتخذها ألحكام الفصل السادس  ،0بينما تضمن نص املادة  33من
نفس امليثاق على أن جمللس األمن أن يفحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي إىل احتكاك دويل ، 3ويتضح من خالل فهم هذين
النصني أن الدولة تلتزم باالمتناع إذا كانت طرفا يف موقف دويل يؤدي إىل احتكاك دويل  ،ومن هنا تبدأ مسألة التمييز بني النزاع
واملوقف على درجة بالغة األمهية .

3

الفرع الثاني  :الطبيعة القانونية لمنازعات الحدود البحرية
مبا أن منازعات احلدود البحرية هي منازعات دولية "أطرافها دول " اتفق فقهاء القانون الدويل على تصنيفها إىل صنفني رئيسيني ،
ومها املنازعات القانونية واملنازعات السياسية  ،وإن كان قد ظهر مؤخرا نوعا ثالثا من املنازعات عرف باملنازعات الفنية .
وعلى هذا األساس اجته معظم فقهاء اليوم إىل اعتبار أن هذا التمييز يعتمد على مواقف األطراف املتنازعة نفسها  ،فإذا كان
هؤالء يريدون فقط حقوقهم اليت يتمتعون هبا مبوجب أحكام القانون  ،فاملنازعات هنا قانونية  ،أما إذا طالب أحد األطراف

1

 صدام حسني وادي  ،دور حمكمة العدل الدولية يف تسوية منازعات احلدود  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة بغداد  ،0225 ،ص .98
 الفقرة  23من املادة  ، 00ميثاق األمم املتحدة . 835 ، املادة  ، 33ميثاق األمم املتحدة . 835 ، أفكريين حمسن  ،قانون املنظمات الدولية  -النظرية العامة لألمم املتحدة  ،املنظمات أو الوكاالت الدولية املتخصصة املرتبطة هبا املنظمات الدولية اإلقليمية  ،-د ط  ،القاهرة  :دار النهضة العربية ، ،02 2ص .03
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املتنازعة أو مجيعهم بتحقيق مصلحة خاصة باإلاافة إىل حقوقهم القانونية حىت لو تطلب ذلك تغيريا يف الواع القانوين القائم
فاملنازعات هنا سياسية .
واملنازعات القانونية هي اخلالف الذي يثور حول نقطة قانونية  ،أي يكون فيها األطراف خمتلفني على تطبيق أو تفسري قانون
قائم ، 0ويتم تسويتها عن طريق الوسائل القضائية لينزل فيها حكم القانون ، 3وحصر النظام األساسي حملكمة العدل الدولية
املنازعات القانونية يف الفقرة  20من املادة  33يف املسائل التالية :
 تفسري معاهدة من املعاهدات . -0أية مسألة من مسائل القانون الدويل.

3

 -3حتقيق واقعة من وقائع اليت إذا ثبت أهنا خرق لاللتزام الدويل .
 -3نوع التعويض املرتتب على خرق االلتزام الدويل ومدى التعويض .

5

أما املنازعات السياسية فهي اليت تستند إىل اعتبارات سياسية حمضة  ،حيث يكون االختالف بني مصاحل دولتني ،3وبالتايل
ال تصلح التسوية عن طريق القضاء أو التحكيم الدوليني ، 0،ألن القااي له دور تطبيق القانون وليس واعه ويتم تسوية هذه
املنازعات عن طريق الوسائل السياسية  ، 9ومع ذلك جند من ناحية التطبيق العملي أن الدول غالبا ما تضفي الصفة القانونية على
منازعاهتا السياسية مع الدول األخرى لكي تضفي على مطالبها الصفة الشرعية.

8

وما ميكن قوله أن التفرقة بني املنازعات القانونية واملنازعات السياسية نسبية خصوصا يف جمال تسويتها ويرجع هذا
التصنيف إىل أن الدول كانت ال حترم احلروب واللجوء إىل القوة يف الفرتات السابقة  ،أما بعد احلرب العاملية الثانية وظهور منظمة
األمم املتحدة أصبح هذا التصنيف تقليديا  ،وأصبحت إرادة الدول هي الفصل يف حتديد نوعية منازعات سياسية أو قانونية  ،كما
ال ميكن التسليم بوجود منازعات حدودية ال تقبل التسوية القضائية بسبب طابعها السياسي  ،ألن أغلب منازعات احلدود
تتضمن بعض االعتبارات السياسية  ،ومن أمثلة ذلك النزاع ذات الطابع السياسي بني اهلند وباكستان حول إقليم كشمري الذي مت
تسويته عن طريق التحكيم الدويل سنة . 839
1

 صدام حسني وادي  ،مرجع سابق  ،ص .8
 أبو زيد عبد الناصر  ،منازعات احلدود الدولية – دراسة تطبيقية  ، -ط ، 0القاهرة  :دار النهضة العربية  ، 0220 ،ص .00 عبد اهلل حسن عادل  ،التسوية القضائية ملنازعات احلدود الدولية  ،د ط  ،القاهرة  ، 880 ،ص.00 حيي الشاعري صاحل  ،تسوية النزاعات الدولية سلميا  ،ط  ،القاهرة  :مكتبة مدبويل  ، 0223 ،ص .03 -علوان عبد الكرمي  ،الوسيط يف القانون الدويل العام  ، 0 ،عمان  :مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  ، 880 ،ص .000

 -حممد مجيل حممد ناجي  ،احلدود الدولية وطرق تسوية نزاعاهتا  -دراسة للنزاع احلدودي اليمين السعودي والنزاع اليمين العماين  ، -رسالة دكتوراه  ،جامعة أسيوط كلية احلقوق  ،اليمن ،0223،ص

.00
2

 -منار سامل تربان  ،تنفيذ األحكام القضائية الدولية  ،رسالة ماجستري  ،جامعة األزهر غزة  ،02 2 ،ص . 0

 جاد اهلل احلوشي فتحي فتحي  ،التفرقة بني النزاع السياسي والقانوين يف القانون الدويل  -دراسة حتليلية لنظريات الفقه وتطبيقات القضاء  ، -ط  ،3القاهرة  :دار النهضة العربية ، 02 9 ،ص .3
 -مصلح حسن عبد العزيز  ،مبادئ القانون الدويل اإلنساين  ،د ط ،عمان  :دار احلامد للنشر والتوزيع  ،02 3 ،ص .39
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المطلب الثاني  :أسباب منازعات الحدود الدولية
إذا كنا قد تعرانا يف املطلب األول من هذا املبحث ملفهوم منازعات احلدود البحرية وحتديد طبيعتها القانونية  ،فسيكون من
املناسب معرفة أهم األسباب اليت تؤدي إىل إثارة هذه املنازعات  ،وتتعدد هذه األسباب وتتغري حسب طبيعة الظروف لكل دولة
أي أهنا ليست ثابتة مما يصعب حصر هذه األسباب .
أوال  :االستعمار كأحد األسباب الرئيسية لمنازعات الحدود
غال با ما تلجأ الدول القوية إىل التوسع اإلقليمي بدون أي اعتبار للحدود وال ملبدأ ثبات احلدود الدولية الذي تتصف به  ،ولقد
كان للثورة الصناعية اليت شهدهتا أوروبا يف القرن التاسع عشر دور كبري يف تقوية املنافسة بني الدول و ازدياد النشاط االستعماري
حبثا عن املوارد ا ألولية ومن مث األسواق  ،وبالتايل أصبحت اهلجمات اخلارجية مظهرا مميزا لألمم األوروبية سواء كانت صغرية أم
كبرية .
ونتيجة للتوسعات األوروبية  ،فقد غزت الدول األوروبية معظم دول العامل تقريبا  ،وكانت أكثر صور بشاعة  ،االستعمار
األورويب يف إفريقيا وأمريكا اجلنوبية وآسيا  ،كما ميكن اإلاافة إىل أن أغلبية الدول العربية مت استعمارها سواء كان من قبل الدولة
العثمانية حتت راية اإلسالم .
وعليه يعد عصر هناية االستعمار أكثر األسباب واوحا  ، 0فبعد حصول أغلبية الدول يف أمريكا اجلنوبية والدول اإلفريقية والعربية
والعربية على استقالهلا  ،وجدت هذه الدول نفسها أمام أوااع غري طبيعية  ،وأاحت هذه األوااع سببا رئيسيا لكثري من
املنازعات احلدودية.
ونتيجة للرتكة املثقلة اليت تركها االستعمار األورويب يف إفريقيا  ،فقد اختذت الدول اإلفريقية قرارا صائبا يف منظمة الوحدة اإلفريقية
يف القاهرة سنة  ، 833وهو عدم املساس باحلدود املوروثة اليت تركها االستعمار.

3

ثانيا  :األهمية االقتصادية واإلستراتيجية للمناطق المتنازع عليها
تشكل األمهية االقتصادية واإلسرتاتيجية أحد األسباب الرئيسية لنشأة العديد من املنازعات حول استكشاف و استغالل قاع
البحار وما يكمن يف باطنه من ثروات وموارد طبيعية  ،وذلك بسبب التطور العلمي والتكنولوجي .
وتنشأ غالبا املنازعات احلدودية بسبب األمهية االقتصادية بني الدول املتجاورة  ،ومثال ذلك إذا كانت إحدى الدول غنية يف
مواردها االقتصادية مثل حقول البرتول والثروة املعدنية  ،وتزداد املشكلة إذا كانت الدولة اجملاورة هلا فقرية يف مواردها فتسعى هذه
األخرية لتنفيذ مطامعها وحدوث بعض املشاكل احلدودية  ،وخاصة إذا كانت هذه الثروة قريبة من مناطق احلدود .

3

1

 حممد مجيل حممد ناجي  ،مرجع سابق  ،ص .93- 90-038
 أبو زيد عبد الناصر  ،مرجع سابق  ،ص .09 حممد مجيل حممد ناجي مرجع سابق  ،ص .93 -شريف عبد احلميد حسن رمضان  ،احلدود الدولية  :أمهيتها  ،أنواعها  ،أسباب املنازعات  ،أسس وطرق تسويتها  ،د ط  ،القاهرة  :دار النهضة العربية  ، 02 3 ،ص.55
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وأيضا األمهية اإل سرتاتيجية لقارة إفريقيا كانت حمل أطماع االستعمار منذ القدم ومثال ذلك النزاع األرتريي األثيويب سنة 889
ويعود سبب هذا النزاع إىل استقالل ارترييا  883اليت أصبحت متثل دولة مطلة على البحر األمحر وموانئه  ،ومانعا أمام التجارة
األثيوبية للوصول إليه كما كانت عليه من قبل .
ثالثا :األسباب المتصلة بالوظيفة األمنية للحد
إىل جانب األمهية االقتصادية واإلسرتاتيجية للحدود البحرية تتمتع هذه احلدود أيضا بأمهية أمنية واليت تكون مصدرا ملنازعات
احلدود البحرية نظرا للتغيريات اليت شهدها وال يزال يشهدها العامل يف خمتلف النواحي االقتصادية واإليديولوجية واجلغرافية
والتكنولوجية.

0

وتتمثل املصاحل األمنية للدولة يف :
 رغبة الدولة الساحلية يف السيطرة على األنشطة االقتصادية والعلمية  ،اليت تقوم هبا الدول األخرى يف املنطقةاالقتصادية و االمتداد القاري للدولة الساحلية خشية أن تشكل تلك األنشطة هتديدا لألمن االقتصادي أو القومي.
 رغبة الدول الساحلية يف امان أن تتم أنشطتها اخلاصة يف مناطقها البحرية دون صعوبات أو هتديدات من دولأخرى جماورة  ،ورغبتها يف محاية حقوق املالحة والطريان فوق تلك االمتدادات .
والدولة الساحلية يف ممارستها لسيادهتا وواليتها على مناطقها البحرية تقوم بفرض عددا من القواعد واللوائح املتعلقة باجلمارك
والصحة و إقامة املنشآت.

3

رابعا  :األسباب السياسية
تتمثل األسباب السياسية فيما يلي :
 اختالف النظم السياسية بني الدول املتجاورة مثال أن تكون دولتني مشرتكتني يف احلدود إحدامها ذات نظام دميقراطيواألخرى نظام ديكتاتوري .
 -0اختالف الدول املتجاورة من حيث األفكار العقائدية  ،أي تلجأ الدول املختلفة عقائديا إىل الضغط على الدول اجملاورة هلا
من أجل تغيري سياستها بشكل ينسجم مع مصاحلها.

3

خامسا  :عدم الدقة في إنشاء الحدود الدولية
متر عملية إنشاء احلدود الدولية مبرحلتني مرحلة التعيني" "la Délimitationواليت تتم بوسائل متعددة منها املعاهدات  ،القرارات
التحكيمية القضائية اليت تصدر عن احملاكم الدولية وغريها من الوسائل األخرى مث تبدأ مرحلة الرتسيم أو التخطيط " la

 " Démarcationوهي إنزال خط احلدود الذي أتفق عليه أثناء مرحلة التعيني على الطبيعة .
1

 عمورة رابح  ،النزاعات احلدودية يف إفريقيا و طرق تسويتها  ،رسالة ماجستري  ،جامعة اجلزائر كلية احلقوق  ، 022 ،ص .39 ،308
 السيد مصطفى أمحد أبو اخلري  ،القانون الدويل ملنازعات احلدود  -دراسة تطبيقية على احلدود العربية واإلسالمية  ، -ط  ،القاهرة  :إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع  ،02 2 ،ص. 3 لطفي حممد حممود  ،تسوية منازعات احلدود البحرية  ،د ط  ،القاهرة  :دار النهضة العربية  ، 0220 ،ص .053 -055 -صدام حسني وادي  ،مرجع سابق  ،ص .09
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ورغم أمهية الدور الذي تلعبه كل من عملية تعيني وترسيم احلدود إال أهنا تشكل مصدرا للعديد من املنازعات احلدود البحرية
بسبب :
 عدم دقة املعلومات اخلاصة باحلدود البحرية مرور فرتة زمنية طويلة بني عملييت التحديد و الرتسيم " أن تقوم دولة بتحديد حدودها مبوجب معاهدة أو أي سندقانوين آخر ".
 االختالف حول تفسري السند القانوين املنشئ للحدود بسبب عدم الدقة يف الصياغة أو التعاريف  ،ويكون األمرأكثر صعوبة يف الدول اليت نالت استقالهلا حديثا  ،حيث ال تتيسر يف حصوهلا على اخلرائط والوثائق.

0

 عدم وجود خرائط مضبوطة  ،أو تقوم الدول املعنية مبفردها بتخطيط احلدود . جتاوز جلنة التخطيط لصالحيتها الصرحية أو الضمنية  ،ومعناه غياب نص صريح أو امين قد ينشأ خالفات حولنتائج أعمال جلنة التخطيط ففي حتكيم احلدود بني الشيلي واألرجنتني سنة  833أثار جدال فنيا وقانونيا دقيقا
حول ما إذا كانت جلنة احلدود املشرتكة املكونة لسنة  855متلك صالحية إصدار قرارات ملزمة أم جمرد
توصيات .

3

وهناك أسباب أخرى قائمة منذ القدم إىل وقتنا احلايل هو مشكل األقليات  ،وذلك بسبب قيام الدول الكربى بتقسيم العامل
إىل مستعمرات و ترسيم حدود هذه املستعمرات دون مراعاة للرتكيبة اإلثنية والقبلية لتلك الشعوب مما أدى إىل تشتت القبائل بني
أكثر من دولة خاصة يف إفريقيا .
ويلعب مشكل األقليات دورا هاما يف عدم استقرار الدولة وثبات حدودها  ،مبطالبتها باالنفصال عن طريق االستفتاء  ،3وهذا
ما حدث مؤخرا يف إقليم كردستان " العراق "يف  05سبتمرب 02 0م وهو استفتاء يدعم فكرة انفصال األكراد عن العراق
وتأسيس دولة حيلمون بإقامتها منذ عقود  ،وكذلك االستفتاء اليت مت حول إقليم كتالونيا عن إسبانيا يف أكتوبر 02 0م.
ومما تقدم يتضح لنا أن احلدود البحرية حبد ذاهتا تشكل مصدرا للمنازعات ألهنا حتدد سيادة الدولة على إقليمها من جهة وأعايل
البحار من جهة أخرى  ،ويستحيل ذكر كل األسباب ويعود ذلك إىل الظروف احمليطة بكل نزاع .

1

 صدام الفتالوي  ،عمران عبد اهلل " ،عملية ترسيم احلدود الدولية واملنازعات النامجة عنها " ،جملة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية  ،اجمللد  ، 9العدد  ، 0228 ، ،العراق  ،ص .038
 النداوي حقي  ،النزاعات الدولية للمياه املشرتكة يف بالد مابني النهرين  ،د ط  ،بريوت  :منشورات زين احلقوقية  ،02 3 ،ص .50 شريف عبد احلميد حسن رمضان  ،مرجع سابق  ،ص .38 - 39 االستفتاء  :هو استشارة الشعب عن طريق التصويت املباشر حول تقرير مصريه  ،و هذا ما أكدت عليه اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة يف قرارها رقم  330الصادر سنة  ، 850وتناولت املادةاألوىل من العهدين الدوليني اللذين أصدرهتما اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة يف قرارها رقم  0022سنة  833واللذين أﹸعتمدا من قبل جلنة حقوق اإلنسان ما يلي " متلك مجيع الشعوب حق تقرير
مصريها  ،ومتلك مبقتضى هذا احلق حرية تقرير مركزها السياسي وحرية تأمني منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف "  ،إذ أن مبدأ حق تقرير املصري للشعوب وبدون استثناء أصبح مبدأ ثابتا يف القوانني
واملواثيق الدولية  .أنظر جناح هوفك « ،االستفتاء وحق تقرير املصري »  ،بتاريخ  ، 02 0- 23 – 00تاريخ التصفح  ، 02 9/25/ 5 :ساعة التصفح  2:32 :سا  ،منشور على املوقع :
www.kdp.info
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المبحث الثاني  :فعالية محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار في حل منازعات الحدود
البحرية
يستند النظام القانوين الدويل املعاصر إىل قاعدة أساسية آمرة تقضي مبنع اللجوء إىل استخدام القوة أو التهديد هبا يف جمال
العالقات الدولية  ،وتسوية ما قد ينشأ من منازعات بني الدول بالوسائل السلمية طبقا ملا ورد يف ميثاق األمم املتحدة .
ولعل من أهم املنازعات اليت تواجهها الدول اليوم تلك اليت تتعلق باحلدود البحرية  ،وإلجياد حل هلذه املنازعات تلجأ عادة األطراف
املتنازعة بإرادهتا إىل طرق قانونية ومنطقية تكفل حقوقها وفق مبادئ دولية يتم اإلمجاع عليها  ،ومعرفتها سلفا لكل الدول ،
وتندر هذه ا لطرق امن الطرق القضائية حلل منازعات احلدود البحرية  ،ومن بينها حمكمة العدل الدولية و احملكمة الدولية
لقانون البحار كهيأة قضائية متخصصة يف اجملال .

المطلب األول  :دور محكمة العدل الدولية في حل منازعات الحدود البحرية
نصت املادة  80من ميثاق األمم املتحدة على أن حمكمة العدل الدولية هي األداة القضائية الرئيسية لألمم املتحدة  ،وتقوم
بعملها وفق نظامها األساسي امللحق هبذا امليثاق  ،0ومن الطبيعي أن يسعى ميثاق األمم املتحدة إىل إقامة مثل هذه السلطة
القضائية  ،ألن من أهداف األمم املتحدة العمل على حل املنازعات الدولية بصفة عامة بالوسائل السلمية وفقا ملبادئ القانون
الدويل .

3

و لعبت حمكمة العدل الدولية كوسيلة سلمية دور بالغ األمهية يف حل العديد من منازعات احلدود البحرية  ،3حيث أسهمت يف
تطوير قواعد قانون البحار  ،و أرست العديد من املبادئ املهمة اليت صار متعارفا عليها يف العمل الدويل ومرجعا للعديد من
املنازعات البحرية .
الفرع األول  :دور محكمة العدل الدولية في تعيين المجاالت البحرية
أوال  :دور محكمة العدل الدولية في تحديد المضايق الدولية
عرفت حمكمة العدل الدولية املضيق الدويل من خالل قضية قناة كورفو بني " ألبانيا واململكة املتحدة سنة  838م" بأنه املمر
املائي الذي يوصل جزأين من أعايل البحار  ،واملستخدم ألغراض املالحة الدولية  ،ومعىن ذلك أن حمكمة العدل الدولية* أخذت

1
8

 فايزة مداخر  ،التسوية السلمية يف إطار إتفاق األمم املتحدة لقانون البحار  ،رسالة ماجستري  ،جامعة اجلزائر  ، 022 ،ص . 2 أبو اخلري أمحد عطية  ،القانون الدويل العام  ،ط  ،القاهرة  :دار النهضة العربية  ، 880،ص .099 احلصينان عامر سامل  ،تسوية املنازعات الدولية يف ظل القانون الدويل للبحار  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة الزقازيق كلية احلقوق  ،02 2 ،ص .33 -يعترب القضاء الدويل وسيلة حلسم املنازعات بني شخصني أو أكثر من أشخاص القانون الدويل بواسطة حكم قانوين صادر عن هيأة دائمة تضم قضاة مستقلني جرى اختيارهم مسبقا  .أنظر دليل

العازمي استقالل  ،تسوية النزاع احلدودي بني الكويت والعراق يف اوء أحكام القانون الدويل  -دراسة حالة ميناء مبارك الكبري  ، -د ط  ،مصر  :دار النهضة العربية  ، 02 9 ،ص .03
* تعد حمكمة العدل الدولية األداة القضائية الرئيسية لألمم املتحدة  ،وميثل نظامها األساسي جزءا من امليثاق وبدأت احملكمة عملها يف  9أفريل  ، 883حيث متارس نوعني من االختصاص األول
قضائي والثاين إفتائي  .أنظر احلفصي فرحايت عمر وآخرون  ،آليات احلماية الدولية حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية  -دراسة يف أجهزة احلماية العاملية واإلقليمية و إجراءاهتا  -د ط  ،األردن  :دار

الثقافة للنشر والتوزيع  ، 02 0 ،ص .30
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بعاملني أساسيني مها الواع اجلغرايف للمضيق كموصل جلزأين من أعايل البحار و استخدامه للمالحة الدولية  ،واستبعدت من
تعريف املضايق الدولية
تلك اليت توصل حبرا عاليا ببحر إقليمي وفضلت العامل اجلغرايف على العامل الوظيفي يف واع التعريف .
ثانيا  :دور محكمة العدل الدولية في تحديد المنطقة االقتصادية الخالصة
سامهت حمكمة العدل الدولية يف حتديد مفهوم للمنطقة االقتصادية اخلالصة من خالل حكميها الصادرين سنة  803م يف
قضييت الوالية على مصائد األمساك " بني اململكة املتحدة ومجهورية أملانيا االحتادية من جهة و إيسلندا من جهة أخرى " ،حيث
أكدت حمكمة العدل الدولية على أن مسألة عرض البحر اإلقليمي و امتداد والية الدولة الساحلية على مصائد األمساك تركت من
دون تسوية يف مؤمتر جنيف سنة  859و  832م  ،وأاافت مفهومني قد برزا من توافق اآلراء العامة ميكن التوصل إليهما يف
مؤمتر جنيف . 832
املفهوم األول  :هو وجود منطقة مصائد األمساك تقع بني البحر اإلقليمي و أعايل البحار  ،ويكون للدولة الساحلية والية خالصة
على هذه املصائد  ،على أن المتتد إىل أبعد من  0ميال حبريا من خطوط األساس للبحر اإلقليمي .
املفهوم الثاين  :هو مفهوم حقوق الصيد التفصيلية ملصلحة الدولة الساحلية اليت تكون يف حالة اعتماد خاص على مصائد
األمساك .
وقضت حمكمة العدل الدولية يف هاتني القضيتني بأن األنظمة اإليسلندية لسنة  800م اليت تشكل توسعا من جانب واحد
حلقوق الصيد اخلالصة إليسلندا إىل  52ميال حبريا من خطوط األساس  ،وال جيوز إليسلندا أن متنع سفن الصيد التابعة هلذه
الدول من دخول املناطق الواقعة بني مدى  0و 5ميال  ،و أن تقوم إيسلندا بالدخول مع األطراف املعنية يف مفاواات إلجياد
حل منصف خلالفاهتما  ،وذلك من خالل مراعاة احلقوق التفضيلية إليسلندا واحلقوق الثانية ألملانيا االحتادية واململكة املتحدة ،
وأيضا مصاحل الدول األخرى  ،كما أكدت حمكمة العدل الدولية هبذا اخلصوص على أن حقوق الدول الساحلية اليت يقوم
اقتصادها على أساس التبعية اخلالصة على مصائدها  ،ينبغي أن يكون هلا منطقة صيد تفضيلية.
ثالثا  :دور محكمة العدل الدولية في تحديد المياه والخلجان التاريخية
ورد تعريف للمياه التارخيية يف حكم حمكمة العدل الدولية الصادر سنة  85م 0يف قضية مصائد السمك بأهنا املياه اليت تعترب
مياها داخلية ال ألهنا كذلك  ،بل بسبب واعها التارخيي  ،ونصت أيضا على تعريف للخلجان 3وهي اليت تقع يف دولة ساحلية
واحدة تدخل حتت سيادهتا سواء كانت بدواعي الدفاع أو االستقالل الوطين أو االقتصادي  ،وأكدت حمكمة العدل الدولية يف
القضية ذاهتا أن التحديد االنفرادي للدولة ال يكون ساريا يف مواجهة باقي الدول إال يف حال اتفاقه مع قواعد القانون الدويل .

3

- Fisheries Jurisdiction Cases (Fedekal Republic Of Germany rt. Iceland) , ICJ :Report 1972, P8 ? para 15.
- Affaire Des pecheries Arrêt du 18 Décembre , ICJ : Report 1951 ,P 15.

1
2

 -فاطمة حسن شييب  ،دور حمكمة العدل الدولية يف تسوية منازعات احلدود البحرية  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة بغداد  ،0229 ،ص .35 -33

 -صالح الدين عامر  ،القانون الدويل للبحار  -دراسة ألهم إتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  ،- 890ط ، 0القاهرة  :دار النهضة العربية  ،0222 ،ص . 33- 30
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دور حمكمة العدل الدولية واحملكمة الدولية لقانون البحار يف حل منازعات احلدود البحرية

الفرع الثاني  :دور محكمة العدل الدولية في إرساء مبادئ أساسية في مجال حل منازعات الحدود البحرية
عملت حمكمة العدل الدولية على تطبيق وإرساء جمموعة من املبادئ األساسية احلاكمة حلل منازعات احلدود البحرية وأمهها
● مبادئ العدالة اليت طبقتها حمكمة العدل الدولية يف النزاع على احلدود البحرية خلليج مني «  » Maineبني كندا
والواليات املتحدة  ،قررت الغرفة يف حكمها النهائي سنة  893م أن تعيني احلد البحري جيب أن يتم عن طريق
تطبيق معايري عادلة  ،واستخدام طرق عملية تراعي الشكل اجلغرايف والظروف األخرى وثيقة الصلة بتحديد احلد
لضمان الوصول إىل نتيجة عادلة  ،فقد طبقت حمكمة العدل الدولية يف هذه القضية مبدأين من مبادئ العدالة ومها:
مبدأ االحرتام الواجب لكل الظروف اخلاصة  ،مبدأ عدم إعادة تشكيل الطبيعة كال أو جزءا أو تصحيح عدم املساواة اليت
قررهتا الطبيعة .
●

مبدأ الظروف اخلاصة :اليت نصت حمكمة العدل الدولية يف قضية حبر الشمال سنة  838م على أن مناطق

قاع البحر للجرف القاري تعترب جزءا من اإلقليم فهو يعد امتدادا طبيعيا لإلقليم األراي ،0واعتربت حمكمة العدل الدولية
أن العوامل اجلغرافية تعترب ظرفا خاصا.
●

3

مبدأ االمتداد الطبيعي  :اعتربت حمكمة العدل الدولية يف حكميها الصادرين على جرفها القاري لبحر

الشمال سنة  838م  ،بأن حقوق الدولة الساحلية على جرفها القاري حقوق أصلية وطبيعية ومكتسبة  ،وأن احلق الذي
يعطيه القانون للدولة الساحلية على جرفها القاري امتدادا طبيعيا إلقليمها حتت البحر.

3

ومما سبق يتضح لنا أن حمكمة العدل الدولية سامهت وال تزال تساهم يف حل العديد من منازعات احلدود البحرية  ،وهذا ما
حدث مؤخرا من خالل حكمها الصادر بتاريخ  00جانفي  5 02 3يف النزاع البحري بني البريو والشيلي  ،الذي نص على
منح البريو م نطقة حبرية خااعة لسيادة تشيلي  ،وأعطت احلق جزئيا لليما يف هذا النزاع البحري املوروث من حرب احمليط اهلادي
يف القرن التاسع عشر.

3

المطلب الثاني  :دور المحكمة الدولية لقانون البحار في حل منازعات الحدود البحرية
1

 أبو الوفا أمحد  ،القانون الدويل للبحار  ،د ط  ،القاهرة  :دار النهضة العربية  ، 0220 ،ص .3508
 صاحي الشمري نايف أمحد  ،دور حمكمة العدل الدولية يف تطوير وظيفة منظمة األمم املتحدة  ،ط  ،لبنان  :منشورات احلليب احلقوقية  ، 02 5 ،ص .023 يف هذا الصدد تقول حمكمة العدل الدولية :*So Far As Known Or Readily Ascertainable , The Physical And Geological Structure , And Natural Ressources , Of The
Continental Shelf Areas Involved * ICJ:Report 1969 , p54 ,para 101 (d).
 انظر حكم حمكمة العدل الدولية: ICJ :Report 1969 , P18 -19-20? Para 6 -14 ?.5

- Don Auton , The Maritime Dispute Between Pernand Chile , 18 Mars 2014 , On Website : www.eir.info.
 انظر حكم حمكمة العدل الدولية : ICJ :Report2014 , p206 ? para 14.* يعود هذا اخلالف إىل القرن  8ويف حرب " احمليط اهلادي  993- 908بني شيلي وبريو وبوليفيا  ،واليت تدور حول السيطرة املوارد النرتات يف صحراء أتاكاما  ،وقبل البث يف النزاع تطلعت
حمكمة العدل الدولية إىل سلسلة من اإلتفاقات بني الطرفني مبا يف ذلك إعالنات سنة  ، 830وإعالن سنة  850بشأن سانتياغو  ،وكذا اإلتفاقات املربمة بني سنيت  850و . 853أنظر Mtja
Gerbec & Manko Pavliha , The Internatinal Court Of Justice And The Pero – Chili Maritime case , 21-04- 2014 , On Website
: www.eir.info
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تعترب احملكمة الدولية لقانون البحار أحد املستجدات اليت جاءت هبا اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار  ،كهيئة قضائية
مستقلة تساهم يف إجياد تسوية سلمية للمنازعات املتعلقة بتطبيق أو تفسري أحكام هذه االتفاقية  ،ومن بينها منازعات احلدود
البحرية .
وحىت يتسىن للمحكمة الدولية لقانون البحار ممارسة اختصاصاهتا بالفاعلية اليت متكنها من حتقيق أهدافها ومقاصدها  ،يلزم
االعرتاف هلا وملن تستعني هبم عند القيام مبهامها من قضاة وموظفني وخرباء  .......إخل .
الفرع األول  :المبادئ األساسية التي تحكم عمل المحكمة
تتعلق هذه املبادئ بأحكام اتفاقية قانون البحار  ،وهي اليت متيزها وتواح الغرض من إنشائها  ،وهي كاآليت :
-

اإلشراف اجلاد على حرية اختيار الدول أطراف اتفاقية  890م لوسيلة فض منازعاهتم املتعلقة هبا  ،و اتفاق طريف النزاع على
تلك الوسيلة .

-0

امان اختيار أطراف النزاع على تلك الوسيلة .

-3

سرعة الفصل يف املنازعات وسهولة اإلجراءات لتتناسب مع طبيعة منازعات قانون البحار  ،اليت تتطلب مثل هذه املرونة
والسرعة يف مباشرة إجراءات الدعوى والفصل فيها .

-3

التكلفة املادية ويقصد هبا تكلفة إجراءات رفع الدعاوى  ،والسري يف مراحل التقااي كوهنا أقل من نظريهتا أمام حمكمة العدل
الدولية .

0

الفرع الثاني  :نماذج عن حل منازعات الحدود البحرية في إطار المحكمة الدولية لقانون البحار
فصلت احملكمة الدولية لقانون البحار حوايل  00نزاعا حبريا خمتلفا  ،ومن خالل هذا الفرع سوف نتطرق إىل أبرز نزاعني
فصلت احملكمة الدولية لقانون البحار مؤخرا ومها :

1

 -صايف يوسف حممد  ،احملكمة الدولية بقانون البحار  :دراسة حتليلية للجوانب التنظيمية والوظيفية للمحكمة وألهم األحكام القضائية الصادرة عنها  ،د ط  ،القاهرة  :دار النهضة العربية ،

 ، 0223ص . 03
8
 -حممد حممود لطفي  ،تسوية منازعات احلدود البحرية  ،د ط  ،القاهرة  :دار النهضة العربية  ، 0220 ،ص .309 -300

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 11أيلول-سبتمبر- 8112المجلد – 18تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

33

دور حمكمة العدل الدولية واحملكمة الدولية لقانون البحار يف حل منازعات احلدود البحرية

سارة رزق اهلل و شرقي حممود

أوال  :النزاع البحري بين بنغالديش وماينمار
يعد النزاع بني بنغالدش وميامنار أول نزاع حدودي حبري عرض على احملكمة الدولية لقانون البحار  ،ويعود سبب النزاع بني
الطرفني سنة  839حني أصدرت ميامنار قانون حددت فيه حبرها اإلقليمي ب  0ميل حبري ميتد من خطوط األساس
املستقيمة اليت قامت برمسها  ،مث أصدرت قانون حددت فيه املنطقة املتامخة ب  03ميل حبري من خطوط األساس السابق حتديها
سنة  ، 839إال أن بنغالديش اعرتات على حتديد ماينمار حدودها البحرية دون احرتام املادة  0من اتفاقية األمم املتحدة
لقانون البحار أول حكم يف جمال حتديد احلدود البحرية يف النزاع القائم بني بنغالديش وميامنار يف خليج البنغال .
وبتاريخ  3مارس 02 0م أصدرت احملكمة الدولية لقانون البحار حكمها يف هذا النزاع الذي دام أكثر من  32سنة  ،فبعد أن
قررت احملكمة باإلمجاع اختصاصها يف حتديد احلدود البحرية بني الطرفني يف البحر اإلقليمي "املنطقة االقتصادية اخلالصة  ،اجلرف
القاري "  ،انتقلت إىل حتديد احلدود البحرية بني الدولتني كاآليت :
● حتديد البحر اإلقليمي
قررت احملكمة الدولية لقانون البحار بأغلبية  0صوت مقابل صوت حتديد البحر اإلقليمي لكل من بنغالديش وماينمار ب 0
ميل حبري  ،فخط األساس الذي يقاس منه البحر اإلقليمي لكل من بنغالديش وماينمار هو خط مشرتك يتجسد يف خط الوسط
الذي تشكل من ربط النقاط املتساوية األبعاد بني جزيرة سانت مارتن وماينمار .
حتديد املنطقة االقتصادية اخلالصة

●

ميتد خط احلدود املشرتك بني ماينمار وبنغالديش يف مجيع االجتاهات إىل غاية الوصول إىل  022ميل حبري مقيسة من خطوط
األساس اليت يقاس منها عرض البحر اإلقليمي لدولة بنغالديش  ،حمددة بذلك خط احلدود املشرتك بني الدولتني اليت تتحدد
مبوجبه املنطقة االقتصادية اخلالصة لكل من الطرفني يف حدود  022ميل حبري .
وأكدت احملكمة يف حكمها الصادر يف هذه القضية أن الطريقة اليت جيب إتباعها لرسم خط األساس لتحديد احلدود البحرية بني
الطرفني  ،البد أن يتم اختيارها طبقا للظروف اخلاصة بكل نزاع  ،والوصول إىل حل عادل ومنصف .
●

حتديد اجلرف القاري

قررت احملكمة الدولية لقانون البحار بأغلبية  8صوت مقابل 3أصوات أن اجلرف القاري بني كل من بنغالديش وماينمار ميتد
إىل مسافة تتجاوز  022ميل حبري.
ويتضح لنا أن احملكمة الدولية لقانون البحار كرست مبدأ التسوية السلمية الذي كرسته اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار من
جزئها اخلامس عشر.

0

1

- Tribunal International Du Droit De La mer Affaire No . 16 , Différend relatif à La Délimitation De La Frontière Maritime
Entre Le Bangladesh Et Le Myanmar Dans Le Golfe Du Bengale ( Arrêt ), 14 Mars 2012 . P 21 ? Sur Le Site : www.itlos.org
8

 -أمساء مالكي  ،التسوية السلمية لنزاعات احلدود البحرية يف إطار القضاء الدويل  ،ط  ،القاهرة  :دار النهضة العربية  ، 02 9 ،ص .02 - 02 2 - 028
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ثانيا  :النزاع البحري بين غانا والساحل العاج
أصدرت احملكمة الدولية لقانون البحار بتاريخ  03سبتمرب  02 0حكم لصاحل غانا  ،يقر بأهنا مل تتعدى على احلدود السيادية
لدولة ساحل العا  ،خالل قيامها بأعمال تنقيب حبثا عن النفط يف املياه اإلقليمية املتنازع عليها بني البلدين  ،وأاافت احملكمة
أن غانا أبدت حسن النية بتوقيف االستغالل يف املتنازع عليها منذ سنة  02 5إىل حني صدور احلكم فيها .

الخاتمة
ويف هناية املطاف ميكن أن نقدم بعض النتائج واالقرتاحات اليت تساعد يف اعتقادنا على جتسيد وتكريس مبدأ تسوية حل
منازعات احلدود الدولية بصفة عامة ومنازعات احلدود البحرية بصفة خاصة بطرق سلمية  ،عن طريق اللجوء إىل القضاء الدائم
"العام واملتخصص " للحصول على حكم هنائي وملزم .

أوال  :النتائج
●

كانت منازعات احلدود مقصورة منذ مدة طويلة على احلدود الربية ومل تظهر يف احلدود املائية إال منذ عهد قريب بعد
ظهور الثروات الطبيعية يف أعماق البحار .

●

تعترب منازعات احلدود البحرية من أعقد وأدق املنازعات اليت تؤثر على العالقات بني الدول  ،وأكثرها تداوال أمام
القضاء الدويل بسبب األمهية األمنية واإلسرتاتيجية واالقتصادية هلذه احلدود من جهة  ،وصعوبة حتديدها على الواقع من
جهة أخرى .

●

أن ميثاق األمم املتحدة مل يتضمن نصوصا وااحة ميكن اإلستعانة هبا إلزالة الغموض حول حتديد الفرق بني النزاع
الدويل واملوقف الدويل  ،وصحيح أن النزاع يفرتض وجود بعض الوقائع أو املواقف السابقة  ،ولكن هذا اليلزم بالضرورة
أن يكون النزاع الناشىء مرتبطا بتلك الوقائع أو املواقع .

●

أن منازعات كانت تشب يف املااي ألسباب سياسية وأمنية  ،أما حاليا فهي تثور لعدة أسباب خاصة األسباب
االقتصادية واليت تعترب يف إعتقادنا مصدر رئيسي لنشوب أغلب منازعات احلدود البحرية

الراهنة بسبب استنفاذ

أغلب ثروات الرب واستقالل غالبية الدول  ،وكذا التطور التكنولوجي والعلمي يف جمال استكشاف واستغالل الثروات
البحرية واكتشاف البرتول يف أعماق البحار واحمليطات مما أدى إىل توسع مطامع الدول الكربى .
●

ساهم وال يزال يساهم القضاء الدويل الدائم يف تكريس مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية يف جمال احلدود
البحرية  ،ويتجسد ذلك من خالل دوركل من حمكمة العدل الدولية يف إرساء العديد من املبادئ القانونية و تطوير
قواعد القانون البحار خاصة تلك اليت تتعلق بتعيني احلدود البحرية ،و حل العديد من منازعات احلدود البحرية يف إطار
احملكمة الدولية لقانون البحار مل يؤثر على عمل حمكمة العدل الدولية  ،ألهنا تعد إاافة لوسائل التسوية السلمية
ملنازعات البحار .
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ثانيا  :االقتراحات
نتيجة للدراسة اليت قمنا هبا واإلطالع على العديد من املراجع املتعلقة مبنازعات احلدود البحرية وتسويتها عن طريق القضاء ،
استطعنا التوصل إىل بعض املقرتحات اليت قد تسهم يف جتنب املنازعات احلدودية البحرية  ،واختيار الوسيلة السلمية األنسب واليت
تتالءم مع الطبيعة اخلاصة ملنازعات احلدود البحرية .
●

جيب على الدول املتنازعة بسبب احلدود البحرية أن تفهم أن اللجوء للوسائل السلمية لتسوية منازعاهتا قاعدة ملزمة ال
ميكن خمالفتها  ،خاصة الوسائل القضائية اليت تضمن احلصول على حكم هنائي وملزم لكال الطرفني .

●

ارورة تفعيل دور آليات التنفيذ يف جمال مراقبة تنفيذ األحكام القضائية الدولية الصادرة عن حمكمة العدل الدولية أو
احملكمة الدولية لقانون البحار  ،لضمان حل هنائي للنزاع .

●

جيب أن تتقيد األطراف املتنازعة بتنفيذ احلكم الصادر بعد مدة زمنية قصرية  ،لضمان نزاهة وفاعلية الوسائل القضائية
الدائمة .

●

جيب إنشاء حمكمة دولية عربية تابعة جلامعة الدول العربية  ،تضم خرباء متخصصني يف جمال احلدود البحرية  ،وذلك
لتسهيل تسوية املنازعات احلدودية بني الدول العربية  ،وامان احلصول على حكم عادل ومنصف .

●

تشجيع الدراسات والبحوث العلمية املتعلقة مبنازعات احلدود البحرية ،لدراسة ومعرفة أسباب نشوهبا  ،وكذا الوسائل
القضائية اليت سامهت يف حلها .

●

جيب على الدول إحرتام املبدأ القائل بأن " احلدود الدولية ثابتة وهنائية " ،وعدم املساس هبا لتجنب نشوب منازعات
بسببها .

●

جيب على الدول املتنازعة أن تنجز عملية ختطيط احلدود يف فرتة زمنية وجيزة بعد عملية تعيني احلدود لتجنب ظهور
منازعات حدودية بسببها.

اإلحاالت المرجعية:
أوال  :الكتب

1
2

 أبو الوفا أمحد  ،القانون الدويل للبحار  ،د ط  ،القاهرة  :دار النهضة العربية . 0220 ،– أبو زيد عبد الناصر  ،منازعات احلدود الدولية – دراسة تطبيقية  ، -ط ، 0القاهرة  :دار النهضة العربية .0220 ،

 -3احلفصي فرحايت عمر وآخرون  ،آليات احلماية الدولية حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية  -دراسة يف أجهزة احلماية العاملية
واإلقليمية و إجراءاهتا ، -د ط ،األردن  :دار الثقافة للنشر والتوزيع .02 0 ،
 -4أفكريين حمسن  ،قانون املنظمات الدولية  -النظرية العامة لألمم املتحدة  ،املنظمات أو الوكاالت الدولية املتخصصة املرتبطة
هبا املنظمات الدولية اإلقليمية  ،-د ط  ،القاهرة  :دار النهضة العربية .02 2 ،
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 5السيد مصطفى أمحد أبو اخلري  ،القانون الدويل ملنازعات احلدود  -دراسة تطبيقية على احلدود العربية واإلسالمية  ، -ط ،القاهرة  :إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع  ، 02 2 ،ص. 3رسالة دكتوراه  ،جامعة أسيوط كلية احلقوق  ،اليمن .0223،
 -6النداوي حقي  ،النزاعات الدولية للمياه املشرتكة يف بالد مابني النهرين  ،د ط  ،بريوت  :منشورات زين احلقوقية .02 3 ،
 -7جاد اهلل احلوشي فتحي فتحي  ،التفرقة بني النزاع السياسي والقانوين يف القانون الدويل  -دراسة حتليلية لنظريات الفقه
وتطبيقات القضاء  ، -ط  ،3القاهرة  :دار النهضة العربية .02 9 ،
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القضائية الصادرة عنها  ،د ط ،القاهرة  :دار النهضة العربية .0223 ،
 - 14صاحي الشمري نايف أمحد  ،دور حمكمة العدل الدولية يف تطوير وظيفة منظمة األمم املتحدة  ،ط  ،لبنان  :منشورات
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 -15عامر صالح الدين  ،القانون الدويل للبحار  :دراسة ألهم إتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  ، 890ط ، 0القاهرة
 :دار النهضة العربية .0222 ،
 -16عبد اهلل حسن عادل  ،التسوية القضائية ملنازعات احلدود الدولية  ،د ط  ،القاهرة . 880 ،
 -17علوان عبد الكرمي  ،الوسيط يف القانون الدويل العام  ، 0 ،عمان  :مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع . 880 ،
 -18لطفي حممد حممود  ،تسوية منازعات احلدود البحرية  ،د ط ،القاهرة  :دار النهضة العربية .0220 ،
 -19مالكي أمساء  ،التسوية السلمية لنزاعات احلدود البحرية يف إطار القضاء الدويل  ،ط

 ،القاهرة  :دار النهضة العربية ،

. 02 9
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احلماية القانونية لألطفال يف النزاعات املسلحة
الحماية القانونية لألطفال في النزاعات المسلحة

Legal Protection of Children in Armed Conflicts

 مي سامي علي المرشد.د
جامعة األردن

الملخص

هدفت الدراسة إىل التعرف على احلماية القانونية اليت يتمتع هبا الطفل يف النزاعات املسلحة ومتحورت مشكلة الدراسة حول
 ما هي األسس القانونية اليت تكفل محاية الطفل يف النزاعات املسلحة ؟: التساؤل الرئيس التايل
َّ وأشارت فرضية الدراسة إىل
أن القانون الدويل اإلنساين كفل احلماية القانونية العامة واخلاصة لألطفال يف النزاعات املسلحة
.  وللتحقق من صحية الفرضية واإلجابة عن أسئلة الدراسة مت توظيف املنهج التحليلي ومنهج دراسة احلالة,
 حرص اجملتمع,وتوصلت الدراسة إىل أنّه نتيجة لطبيعة األطفال اليت تتميز بالضعف وعدم قدرهتم على الدفاع عن أنفسهم
الدويل على توفري احلماية القانونية هلم حيث عقدت العديد من املعاهدات واالتفاقيات الدولية حلمايتهم يف النزاعات
 وعلى الرغم من اجلهود الدولية الرامية إىل محاية األطفال ما زالت هذه الفئة أكثر فئات, املسلحة الدولية وغري الدولية
. نتيجة لعدم التزام أطراف النزاعات املسلحة بقواعد القانون الدويل اإلنساين, اجملتمع تأثرا يف النزاعات املسلحة
 انتهاكات,  النزاعات املسلحة,  اتفاقية جنيف,  القانون الدويل اإلنساين, حقوق الطفل: الكلمات املفتاحية

Abstract

The current study aims at identifying Legal Protection of Children in Armed
Conflicts. The problem of the study has focused on the following main
question: What are the legal grounds for protecting children in armed
conflicts?
The hypothesis of the study indicated that international humanitarian law has
ensured general and special legal protection for children in armed conflicts. In
order to verify the validity of the hypothesis and to answer the study
questions, the analytical method and the case study methodology were
applied. The study found that due to the nature of children who are
vulnerable and unable to defend themselves, the international community is
keen to provide them with legal protection. Many international conventions
and agreements have been established to protect them in international and
non-international armed conflicts. Despite the international efforts exerted to
protect children, this category continues to be the most affected group in
armed conflicts as a result of the non-compliance by parties to armed conflict
with the rules of international humanitarian law.
Keywords: Child Rights, International Humanitarian Law, Geneva
Convention, Armed Conflict, Violations
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احلماية القانونية لألطفال يف النزاعات املسلحة

د .مي سامي علي املرشد

مقدمة
لقد شهدت البشرية العديد من الويالت واملآسي عرب تارخيها الطويل وتعد النزاعات املسلحة سواء تلك اليت حتدث على
املستوى الدويل أو على املستوى احمللي مثل احلروب األهلية والعصيان املسلح أشدها فتكا وتدمريا فقد ذهب ضحيتها
املاليني من األبرياء غالبيتهم من األطفال والنساء الذين ال عالقة هلم باحلرب .
فالنزاعات املسلحة تشكل أرضا خصبة لتشريد وقتل األطفال وحرماهنم من حقوقهم األساسية اليت قررها هلم القانون الدويل
اإلنساين ,فالعنف واالنتهاكات اليت تسببها احلروب والنزاعات املختلفة جتسد أكرب الفظائع اليت تُرتكب يف حق اإلنسانية
والطفولة ،وخصوصا بعد استعمال األسلحة املتطورة يف القتال .
ولقد حرصت البشرية منذ القدم على وضع ضوابط عرفية أو مكتوبة للحروب والصراعات والنزاعات املسلحة ،وجيمع
الباحثون يف القانون الدويل اإلنساين على َّ
أن بوادر ظهور قواعد احلرب كانت يف القرن الرابع عشر يف مؤلفات الهوتية
تناولت حركة احملارب لكن مل يظهر اهتمام باألشخاص الذين يعانون من احلروب  ,ويف عصر النهضة األوروبية برز مذهبا
إنسانيا نادى بأن تقتصر احلرب على مقاتلة العسكريني دون اإلضرار بالسكان املدنيني وباملمتلكات املدنية ومن أبرز
املفكرين الذين سامهوا بوضع هذه الفكرة جان جاك روسو يف فصل من فصول العقد االجتماعي  ,وإميريك دي فاتيل الذي
تناول مشاكل احلروب يف كتابه قانون الشعوب  ,لكن بقيت هذه األفكار جمرد حرب على ورق ال ترقى إىل مستوى اإللتزام
الدويل .
بيد َّ
أن تبلور قواعد القانون الدويل اإلنساين تعود إىل مبادرة هنري دونان الذي قام بزيارة ميدان معركة سولفريتو اليت إصطدم
فيها النمساويون مع الفرنسيني واإليطاليني عام  , 581وتأثر أمام املناظر املروعة للجرحى والقتلى الذين كانت غالبيتهم
من النساء واألطفال  ,وعزم على إجياد الوسائل القانونية اليت من شأهنا حتسني حال ضحايا احلرب وكان لكتابه "تذكار
سولفرينو" الذي نشر عام  58تأثريا يف الرأي العام السويسري والعاملي حيث قررت احلكومة السويسرية على إثره عقد
مؤمتر دبلوماسي إجتمعت فيه ست عشرة دولة على إِثرهِ مت توقيع اتفاقية حتسني حال اجلرحى من العسكريني التابعني إىل
القوات املسلحة يف امليدان ومت وضع األساس للجنة الدولية للصليب األمحر .
واستمر األمر على هذا املنوال حىت سنة  ، 511حني عقد أول مؤمتر دويل للسالم يف الهاي وأقر عدة اتفاقيات  ,الثانية
منها اخلاصة بقواعد احلرب الربية تعد أول اتفاقية دولية حديثة تقنن وتطور جزءا هاما ومتكامال من قانون احلرب ،وقد مت

هالة هذال مهدي ،اجلهود الدولية حلماية حقوق األطفال يف إطار النزاعات املسلحة ،جملة القادسية للقانون والعلوم السياسية ،العدد  ،1اجمللد  ،10حزيران

، 1ص0 1

سهيل فتالوي  ,القانون الدويل اإلنساين  ,دار الثقافة للنشر  ,سنة  , 112ص 08
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مراجعة اتفاقيات الهاي لعام  511واعتماد اتفاقيات جديدة وذلك يف عام  112اليت ركزت على تنظيم سري العمليات
احلربية لضبط استخدام السالح املسموح به ،وحظر أنواع معينة من األسلحة .
ونتيجة لألضرار اليت حلقت باملدنيني جراء النزاعات املسلحة بعد احلرب العاملية الثانية عقدت األمم املتحدة أربع اتفاقيات
دولية بشأن محاية ضحايا احلرب أطلق عليها اتفاقيات جنيف لعام  , 101مث مت إقرار بروتوكولني إضافيني التفاقيات
جنيف وذلك يف عام  ( 122األول) خاص بالنزاعات املسلحة الدولية (.الثاين) يتعلق بالنزاعات املسلحة غري الدولية .
وقد أكدت اتفاقيات جنيف  101ال سيما اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة توفري احلماية العامة لألطفال بوصفهم
مدنيني ال يشاركون يف األعمال احلربية  .وصدرت العديد من اإلعالنات وعقدت العديد من االتفاقيات حلماية األطفال
يف املنازعات املسلحة من أبرزها اتفاقية  151اليت شكلت منعطفا حامسا يف تاريخ الطفولة حيث أصبح ينظر إىل حقوق
الطفل على أهنا حقوق أساسية وعاملية ال ميكن التغاضي عنها .
يستعرض هذا البحث أوجه محاية القانون الدويل اإلنساين لألطفال خالل النزاعات املسلحة وفقا ملا ورد يف اتفاقيات جنيف
والربوتوكولني اإلضافيني ويتطرق لالنتهاكات اليت يتعرض هلا األطفال يف سوريا مما يكشف عن مدى التزام أطراف النزاع
لقواعد احلماية القانونية اليت يتمتع هبا األطفال يف القانون الدويل اإلنساين .

مشكلة الدراسة
تتمحور مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس التايل  :ما هي األسس القانونية اليت تكفل محاية الطفل يف النزاعات املسلحة ؟
وتسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت اآلتية :
.

ما هي األسس القانونية اليت توفر احلماية لألطفال أثناء النزاعات املسلحة؟

.

ماهية اجلهود الدولية حلماية األطفال يف النزاعات املسلحة؟

.3

ما أوجه احلماية اليت يتمتع هبا األطفال وفق القانون الدويل اإلنساين ؟

.0

ما سبل محاية األطفال حلظر جتنيدهم يف اخلدمة العسكرية من قبل أطراف النزاع؟

.8

هل هناك أسس قانونية حلماية األطفال احملتجزين ؟

.8

ما مدى إلتزام أطراف النزاع يف سوريا بقواعد القانون الدويل اخلاصة باألطفال ؟

فرضية البحث :
د .جورج أبو صعب ،اتفاقيات جنيف بني األمس واليوم ،جملة اإلنساين ،العدد التاسع  ،مارس/ابريل  111ص
د.مصلح حسن امحد  /محاية االطفال يف النزاعات املسلحة ،جملة كلية الرتبية االساسية ،العدد، 82لعام

 , 1ص 20
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.

هناك أسس قانونية حلماية األطفال أثناء فرتة النزاعات املسلحة.

.

حرص اجملتمع الدويل على عقد االتفاقيات اليت تكفل محاية األطفال خالل النزاعات املسلحة .

.3

وفقا للقانون الدويل اإلنساين يتمتع األطفال بنوعني من احلماية  :محاية عامة ومحاية خاصة .

.0

حيظر القانون الدويل اإلنساين مشاركة األطفال يف النزاعات املسلحة .

.8

ال تلتزم أطراف النزاعات املسلحة بقواعد القانون الدويل اإلنساين اخلاصة باألطفال.

منهج البحث :
المنهج التحليلي
يعتمد البحث املنهج التحليلي من خالل حتليل املواد القانونية الواردة يف االتفاقيات الدولية اليت كفلت محاية األطفال يف
النزاعات املسلحة ال سيما اتفاقية جنيف الرابعة والربوتوكولني اإلضافيني .

منهج دراسة الحالة :
مت توظيف منهج دراسة احلالة من خالل تسليط الضوءعلى انتهاكات حقوق األطفال يف سوريا كنموذج لتوضيح أثر
النزاعات املسلحة على حقوق الطفل ومدى توفر احلماية القانونية لألطفال يف النزاعات املسلح ودرجة إلتزام أطراف النزاع
املسلح بقواعد القانون الدويل اإلنساين .

أهمية الدراسة :
تكمن أمهية الدراسة من أمهية املوضوع الذي تتناوله فالدراسة تسلط الضوء على حقوق فئة مهمة يف اجملتمع وهي األطفال
وسبل احلماية القانونية اليت كفلها هلم اجملتمع الدويل خالل النزاعات املسلحة اليت تتسم بعنفها وتدمريها واليت يف ظلها
يتعرض األطفال ملا يتعرض له البالغني دون متييز  ,وتبني الدراسة مدى إلتزام أطراف النزاع بالقواعد القانونية وذلك من
خالل استعراض االنتهاكات اجلسيمة اليت يتعرض هلا األطفال يف سوريا .

المبحث األول  :الحماية العامة لألطفال في النزاعات المسلحة
يتمتع األطفال وفق القانون الدويل اإلنساين بنوعني من احلماية  :احلماية العامة واحلماية اخلاصة يف النزاعات املسلحة
الدولية وغري الدولية كما يلي :

المطلب األول  :الحماية العامة لألطفال في النزاعات المسلحة الدولية
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يويل القانون الدويل اإلنساين أمهية خاصة حلماية املدنيني من أخطار العمليات احلربية  ,وعلى الرغم من أن اندالع النزاع
املسلح يعين بالضرورة اللجوء الستخدام السالح والقوة إالَّ َّ
أن القانون الدويل يقيد حق أطراف النزاع يف اختيار أساليب
ووسائل القتال  ,بل هو مقيد باحرتام حياة األشخاص املدنيني  ,هلذا جند أن الربوتوكول األول لعام  122حيتوي على
قاعدة تع ّد ضمانة أساسية للحماية العامة من آثار القتال واليت تنص على ما يلي :تعمل أطراف النزاع على التمييز بني
السكان املدنيني واملقاتلني ،وبني األعيان املدنية واألهداف العسكرية ،ومن مث توجه عملياهتا ضد األهداف العسكرية دون
غريها .وذلك من أجل تأمني احرتام ومحاية السكان املدنيني واألعيان املدنية.
وانطالقا من هذه القاعدة مت تقرير عددا من املبادئ اإلنسانية اليت حتكم سلوك احملاربني ،ألجل محاية السكان املدنيني من
األخطار النامجة عن العمليات العسكرية .وغين عن البيان أن اإللتزام هبذه املبادئ من شأنه أن حيقق احلماية العامة لألطفال
من أخطار القتال ،بوصفهم أكثر تعرضا لإلصابة لذلك فإن املقام يستدعي التذكري والتأكيد على أهم هذه املبادئ على
النحو التايل :
التمييز بين المدنيين والمقاتلين :
على املقاتل أالَّ يوجه سالحه إىل املدنيني فهم ال ميلكون سالحا يدافعون به عن أنفسهم خاصة َّ
أن املدنيني أساسا هم
النساء واألطفال وكبار السن ،وال بد من محايتهم من آثار احلرب.
حظر شن هجمات على المدنيين واألعيان المدنية:
أقر الربوتوكول األول بتمتع السكان املدنيني حبماية عامة ضد األخطار النامجة عن العمليات العسكرية .
َّ
إتخاذ االحتياطات الالزمة لتفادي السكان المدنيين واألعيان المدنية أثناء الهجوم :
فرض الربوتوكول األول على أطراف النزاع اختاذ مجيع االحتياطات املستطاعة عند اختيار وسائل وأساليب اهلجوم من أجل
جتنب إحداث خسائر يف أرواح املدنيني ،أو إحلاق اإلصابة هبم  ،أو اإلضرار باألعيان املدنية .وجيب جتنب إقامة أهداف
عسكرية داخل املناطق املكتظة بالسكان بالقرب منها  ,وضرورة اختاذ التدابري املناسبة اليت تكفل محاية حتت سيطرهتا من
سكان مدنيني وأفراد وأعيان مدنية من األخطار النامجة عن العمليات العسكرية .
َّ
إن هذه القواعد اليت تستهدف محاية املدنيني تعد من القواعد القانونية امللزمة وعلى أطراف النزاع التقيد هبا وعدم التذرع
بقاعدة املعاملة باملثل أو ما تقتضيه الضرورة .
حممد حممود مطناوي  ,احلروب األهلية وآلية التعامل معها وفق القانون الدويل  ,املركز القومي لإلصدارات القانونية  ,القاهرة  , 113 ,ص 35
الربوتوكول اإلضايف األول  , 122 ,املادة  28واملادة 85
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المطلب الثاني  :الحماية العامة لألطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية
لقد شهد التاريخ العديد من النزاعات املسلحة غري الدولية ال سيما بعد احلرب الباردة  111وساهم يف ذلك العديد من
العوامل من أبرزها التنوع العرقي والطائفي الذي يساهم بشكل أساسي بتفجر النزاعات على املستوى الداخلي وارتكاب
العديد من اجلرائم واالنتهاكات دون متييز بني املقاتل واملدين بل إن إستهداف املدنيني بات من اسرتاتيجيات احلرب اليت
تعتمدها أطراف النزاعات املسلحة  ,ومن أبرز ما يتعرض له املدنيني من انتهاكات  :القتل والرتحيل القسري واإلبادة
اجلماعية والتطهري العرقي والتعذيب واهلجمات العشوائية ففي قارة إفريقيا وحدها وقعت أكثر من ثالثني حربا منذ عام
 ، 121كانت أكثرها داخلية .وقُ ّد َر عدد األطفال الذين ذحبوا يف رواندا عام  110بربع مليون طفل ،وذلك يف عمليات
اإلبادة اجلماعية اليت قضت على حياة ما يقرب مليون إنسان.

ومبوجب املادة الثالثة املشرتكة التفاقيات جنيف مت إخضاع النزاعات املسلحة غري الدولية للقانون الدويل اليت تُع ّد مبثابة
اتفاقية مصغرة متثل أحكامها احلد األدىن الذي ال جيوز لألطراف املتحاربة اإلخالل به  ,إالّ َّ
أن هذه املادة مل تبني صراحة
املقصود بالنزاعات املسلحة غري الدولية لكي تنطبق عليها أحكامها؛ لذلك جاء الربوتوكول اإلضايف الثاين الذي يطورها
ويكملها ومن هنا يتم محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة غري الدولية من خالل تطبيق أحكام الربوتوكول اإلضايف الثاين
واإللتزام بنص املادة الثالثة املشرتكة .

المبحث الثاني  :الحماية الخاصة لألطفال في النزاعات المسلحة
يتعرض األطفال يف النزاعات املسلحة إىل أضرار كثرية مقارنة بغريهم من فئات اجملتمع جراء العمليات العسكرية ألسباب
عدة منها :
 .عدم قدرهتم على محاية وإنقاذ أنفسهم خاصة عند قصف املدن بشكل عشوائي .
 .عدم متكنهم عائالهتم من محايتهم بسبب اشرتاك أغلبهم يف اجملهود احلريب.
 .3يتضرر األطفال بشكل مباشر عند فقد والديهم أو أحدهم بسبب القتال .
 .0تفرغ الدول لتعبئة اجملهود احلريب وصرف النظر عن األطفال .
 .8يتعرض األطفال لسرعة إصابتهم باألمراض الناجتة عن هتجري عوائلهم أو حصار املدن.

2000. p. 26- 30. The state of the world's children

Uncief ،

سهيل فتالوي  ,مرجع سابق  ,ص 8

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 11أيلول -سبتمبر- 8112المجلد – 18تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

45

احلماية القانونية لألطفال يف النزاعات املسلحة

د .مي سامي علي املرشد

بناء على ما تقدم حيتاج األطفال إىل محاية بشكل خاص أثناء النزاعات املسلحة وينص الربوتوكول اإلضايف األول على وجه
التحديد على مبدأ احلماية اخلاصة وينص على أنه" :جيب أن يكون األطفال موضع احرتام خاص ،وأن تكفل هلم احلماية
ضد أية صورة من صور خدش احلياء ،وجيب أن هتيئ هلم أطراف النزاع العناية والعون الذين حيتاجون إليهما ،سواء بسبب
صغر سنهم ،أو ألي سبب آخر"  .وينص الربوتوكول األول يف املادة الثامنة على َّ
أن حاالت الوالدة واألطفال حديثي
الوالدة يصنفون مع اجلرحى واملرضى باعتبارهم فئة حتتاج إىل احلماية.
كما َّ
أن الربوتوكول الثاين كفل توفري الرعاية واملعونة لألطفال بالقدر الذي حيتاجون إليه حلمايتهم خالل النزاعات املسلحة
غري الدولية .وتؤكد االتفاقية الرابعة يف املادة  0على ضرورة اختاذ أطراف النزاع التدابري الضرورية لضمان عدم إمهال
األطفال الذين فصلوا عن عائالهتم بسبب احلرب وأنه ينبغي تسهيل إعالتهم وممارستهم دينهم وتعليمهم .
يقر القانون الدويل بوجوب إختاذ إجراءات خاصة ألجل إغاثة األطفال ،ومجع مشل األسر اليت شتتت بسبب احلرب،
وكذلك إجالء األطفال من املناطق احملاصرة أو املطوقة ،وهو ما سنورد تفصيال على النحو التايل:
أوالً  :إنشاء المناطق اآلمنة
يعد إنشاء املناطق اآلمنة أوىل خطوات توفري األمن للمدنيني فقد أجاز القانون الدويل اإلنساين ألطراف النزاع بعد نشوب
األعمال العدائية أن تُنشيء يف أراضيها أو يف األراضي احملتلة إذا دعت احلاجة مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية
تسمح حبماية اجلرحى واملرضى والعجزة واألطفال دون سن اخلامسة عشرة من العمر واحلوامل وأمهات األطفال دون السابعة
من العمر  .وجيوز ألطراف النزاع عند نشوب النزاع وخالله أن تعقد اتفاقيات فيما بينها لالعرتاف املتبادل باملناطق واملواقع
اليت أنشأهتا وأن تدخل التعديالت اليت قد تراها ضرورية ويف حال حتديد املناطق اآلمنة على الدول احلامية واللجنة الدولية
للصليب األمحر أن تقدم مساعيها لتسهيل إنشاء مناطق اإلستشفاء واألمان واالعرتاف هبا .

3

كما جيوز ألطراف النزاع االتفاق على إنشاء مناطق منزوعة السالح ومناطق جمردة 0من وسائل الدفاع ويف أي مكان آهل
بالسكان يقع بالقرب من منطقة القوات املسلحةأو داخلها  .ويكون مفتوحا لالحتالل من جانب اخلصم وجيب أن تتوافر
يف مثل هذا املوقع الشروط التالية :
أ  .أن يتم إجالء القوات املسلحة وكذلك األسلحة املتحركة واملعدات العسكرية املتحركة عنه .
مادة  22الربوتوكول اإلضايف األول 122
3
0

املادة  , 0الربوتوكول اإلضايف الثاين 122
مادة  , 0اتفاقية جنيف الرابعة
مادة  , 81الربوتوكول اإلضايف األول 122
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ب .أالّ تستخدم املنشآت أو املؤسسات العسكرية الثابتة استخداما عدائيا .
ج .أالّ ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان .
د .أالّ جيري أي نشاط دعما للعمليات العسكرية .
ثانياً  :اإلغاثة
حيتاج األطفال يف النزاعات املسلحة إىل إغاثتهم فقد يكون منهم اجلرحى والعالقني حتت أثار احلطام ,لذلك كفل القانون
الدويل حرية مرور مجيع رساالت األدوية واملهمات الطبية ومرور رساالت األغذية الضرورية واملالبس واملقويات املخصصة
لألطفال دون سن اخلامسة عشرة والنساء احلوامل والنفاس  .وأن حيصلوا على العالج الطيب والرعاية وفقا ملا تقتضيه
حالتهم الصحية  .وإعطاء األولوية ومعاملة مفضلة لألطفال والنساء احلوامل والنفاس  ,وجيب أن يكون األطفال موضع
احرتام خاص  ،وأن تكفل هلم احلماية ضد أية صورة من صور خدش احلياء ،و أن هتيئ هلم اطراف النزاع العناية والعون
اللذين حيتاجون إليهما. .

3

تعكس النصوص أمهية توفري اإلغاثة للطفل ملا يرتبط حبق احلياة الذي أكدت عليه العهود واملواثيق الدولية ال سيما اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان يف مادته الثالثة اليت تؤكد على أن لكل فرد له حق يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه  .وملا
كان األطفال من الفئات الضعيفة يف اجملتمع فهو حباجة إىل العون وقت النزاعات املسلحة اليت يشتد فيها التدمري والقتل ,
وتقوم اللجنة الدولية للصليب األمحر بدور هام للغاية يف جمال إيصال مواد اإلغاثة لألطفال والتدخل يف ميادين الصحة
العامة والتغذية والتأهيل بوصفها هيئة إنسانية وحمايدة .

0

مادة  , 3إتفاقية جنيف الرابعة
3
0

مادة  , /35نفس املرجع
مادة  , 21الربوتوكول اإلضايف األول 122
دكتور فضيل طالفحة  ,محاية األطفال يف القانون الدويل اإلنساين  ,مؤمتر حقوق الطفل من منظور قانوين وتربوي  ,جامعة اإلسراء  ,عمان 1 1/8/ 0
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ثالثاً  :إجالء األطفال
تربز يف النزاعات املسلحة ضرورة إجالء األطفال من املناطق الواقعة حتت احلصار ومناطق التوتر واستخدام السالح ,
وتناولت اتفاقية جنيف الرابعة موضوع إجالء األطفال كضمانة أساسية للحماية من أخطار احلرب وللحفاظ على أرواح
األطفال ونصت ع لى أن يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات حملية لنقل اجلرحى واملرضى والعجزة واملسنني واألطفال
والنساء النفاس من املناطق احملاصرة أو املطوقة ،وملرور رجال مجيع األديان ،وأفراد اخلدمات الطبية واملهمات الطبية إىل هذه
املناطق  ,ويضيف الربوتوكول األول مزيدا من التفصيل على موضوع إجالء األطفال حيث قرر َّ
أن اإلجالء ال يكون إالّ
مؤقتا ألسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو عالجه الطيب أو إذا تطلبت ذلك سالمته يف إقليم حمتل  ،ويقتضي األمر
احلصول على موافقة مكتوبة على هذا اإلجالء من آبائهم أو أولياء أمورهم الشرعيني إذا كانوا موجودين ،ويف حالة تعذر
العثور على هؤالء األشخاص فإن األمر يقتضي احلصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا اإلجالء من األشخاص
املسؤولني بصفة أساسية حبكم القانون أو العرف عن رعاية هؤالء االطفال  ،وتتوىل الدولة احلامية اإلشراف على هذا
اإلجالء باالتفاق مع األطراف املعنية أي الطرف الذي ينظم اإلجالء  ،والطرف الذي يستضيف االطفال  ،واألطراف
الذين جيرى إجالء رعاياهم ،ويتخذ مجيع أطراف النزاع يف كل حالة على حدة كافة االحتياطات املمكنة لتجنب تعريض
هذا اإلجالء للخطر .
وتتوىل سلطات الطرف الذي قام بتنظيم اإلجالء  ،وكذلك سلطات البلد املضيف إعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة
مشسية  ،تقوم بإرساهلا اىل الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب األمحر وذلك من أجل تسهيل
عودة األطفال الذين يتم إجالؤهم إىل أسرهم وأوطاهنم  .وتشمل هذه البطاقة املعلومات اليت ميكن معرفتها عن الطفل من
قبيل اسم وجنس الطفل ومكان وتاريخ الوالدة وأي مالمح مميزة للطفل بشرط أن ال يتم ذكر معلومات يف البطاقة جمازفة
بإيذاء الطفل .
رابعاً :جمع شمل العائالت واألطفال غير المصحوبين بذويهم
غالبا ما تؤدي النزاعات املسلحة إىل إنفصال األطفال عن أسرهم أو من يقومون برعايتهم مما يسبب املعاناة لذويهم خاصة
أهنم ال يعرفون مكان تواجدهم أو ما إذا كانوا خبري .
لذلك َّ
إن مل مشل العائالت ال يقل أمهية عن توفري الغذاء واملأوى أو املياه فإعادة الشمل العائلي يعين إستعادة كرامة
اإلنسان ,ويعرتف القانون الدويل بأمهية األسرة ويسعى جاهدا لضمان متاسكها وقت النزاعات املسلحة  ,ومن هنا نص
املادة  , 5اتفاقية جنيف الرابعة
familylinks.icrc.org
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الربوتوكول اإلضايف األول على "أن حق كل أسرة يف معرفة مصري أفرادها هو احلافز األساسي لنشاط كل من األطراف
السامية املتعاقدة وأطراف النزاع واملنظمات اإلنسانية الدولية الوارد ذكرها يف االتفاقيات ويف هذا الربوتوكول يف تنفيذ أحكام
هذا القسم .
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة على أن تسهل أطراف النزاع أعمال البحث اليت يقوم هبا أفراد العائالت املشتتة بسبب احلرب
من أجل جتديد االتصال بينهم ومجع مشلهم  .وتنص االتفاقية الرابعة يف املادة  01على أنه يف حالة قيام دولة االحتالل
بإخالء جزئي أو كلي ملنطقة حمتلة معينة ،فعليها أن تضمن عدم التفريق بني أفراد العائلة الواحدة  .وأضاف الربوتوكول األول
تطورا هلذه الفكرة يف املادة  8/28اليت تنص على أنه يف حالة القبض على األسر واعتقاهلا أو احتجازها جيب قدر اإلمكان
أن يوفر هلا كوحدات عائلية مأوى واحد.
ونتيجة ألمهية األسر بالنسبة لألطفال فقد حرص القانون الدويل اإلنساين على ضرورة أن يعيش الطفل ضمن أسرته حيث
تنص املادة  28من الربوتوكول األول على أن تتجنب أطراف النزاع قدر املستطاع إصدار حكم باإلعدام على أوالت
األمحال أو أمهات صغار األطفال اللوايت يعتمد عليهن أطفاهلن  ،بسبب جرمية تتعلق بالنزاع املسلح  ،وال جيوز أن يُنَ َف ْذ

حكم اإلعدام على مثل هؤالء النسوة ويف احلاالت اليت يتفرق فيها األطفال عن أسرهم َّ
فإن مجع مشلهم يعتمد بالدرجة
األوىل على على مداومة االتصال بينهم ،أو مجع معلومات دقيقة عن حتركاهتم  . 3وتلزم اتفاقية جنيف الرابعة أطراف النزاع
عند نشوب أي نزاع ،ويف مجيع حاالت االحتالل بأن تُ ِ
نشيء مكتبا رمسيا لالستعالمات يكون مسؤوال عن تلقي ونقل
املعلومات اخلاصة باألشخاص احملميني الذين حتت سلطتها ويكلف قسم خاص من املكتب باختاذ التدابري الالزمة لتحقيق
هوية األطفال الذين يوجد شك حول هويتهم وتسجيل املعلومات اليت تتوفر عن والديهم أو أقارهبم .0وطبقا للمادة  8من
االتفاقية ذاهتا يسمح جلميع األشخاص املقيمني يف أراضي أحد أطراف النزاع أو يف أرض حيتلها طرف يف النزاع إبالغ أفراد
عائلته أينما كانوا األخبار ذات الطابع العائلي وتلقي أخبارهم وإذا تعذر تبادل تلك املراسالت ميكن اللجوء إىل طرف حمايد
وهو الدور الذي تقوم به اجلمعيات الوطنية التابعة للصليب األمحر .
وهبدف صون وحدة العائلة ومل مشل األسر وإعادة األطفال إىل ذويهم ،تقوم اللجنة الدولية للصليب األمحر ،بعملية إحصاء
ومتابعة مجيع األطفال الذين افرتقوا عن آبائهم عن طريق املساعدة يف تسجيل هوية كل واحد منهم ،ومجع املعلومات عن

املادة  , 3الربوتوكول اإلضايف األول 122
3
0

املادة  , 8إتفاقية جنيف الرابعة
ساندرا سنجر ،محاية األطفال ىف حاالت النزاع املسلح ،دار املستقبل العريب ,القاهرة  ,ص 08 ، 08
املادة  81اتفاقية جنيف الرابعة
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اآلباء وتوجية نداءات إىل اآلباء الذين يبحثون عن أطفاهلم ،وتوصيل رسائل الصليب األمحر اليت كتبها األطفال إىل العناوين
القدمية للوالدين .
ويف سبيل تسهيل مل مشل العائالت طرحت اللجنة الدولية للصليب األمحر موقعا إلكرتونيا إلعادة الروابط العائلية حبيث
يتسىن لألسر اليت فقدت أحد أفرادها البحث من خالل صور املفقودين وأعمارهم املدرجة يف املوقع االلكرتوين  ,فمن
خالل توظيف التكنولوجيا احلديثة ميكن الوصول إىل أكرب عدد ممكن من املتضررين .
وقامت اللجنة الدولية للصليب األمحر خالل الفرتة املمتدة من كانون الثاين وحىت تشرين األول 1 2 /بتسهيل إجراء
 1،101مكاملة هاتفية جمانية لالجئني السوريني يف خميمي الزعرتي واألزرق ،ملساعدهتم على إعادة وإدامة االتصال بأفراد
عائالهتم يف داخل سورية وخارجها ،بالتعاون مع اهلالل األمحر األردين .و تبادل  131رسالة من بني احملتجزين وأقارهبم يف
داخل األردن وخارجها .كما سامهت بإصدار  25وثيقة سفر لالجئني ملساعدهتم على إعادة توطينهم أو انضمامهم
لعائالهتم يف بلدان أخرى.
خامسا  :حقوق األطفال في التعليم والثقافة والتقاليد
احلق يف احلصول على التعليم ال يسقط بسبب النزاع املسلح  ,فالتعليم له دور حاسم يف النهوض باحتياجات الطفل
وحقوقهم يف حاالت النزاعات وما بعدها سواء من حيث الوقاية أو من حيث إعادة التأهيل وفيما يتعلق بالصحة النفسية
للطفل ,وقد نص القانون الدويل اإلنساين على ما يلي:
 .تكفل الدول يف حالة االحتالل حسن تشغيل املنشآت اخلاصة لرعاية األطفال وتعليمهم .
 .جيب السماح لألطفال املعتقلني مواصلة دراستهم واالنتظام باملدارس داخل أماكن االعتقال أو خارجها .

3

 .3عدم إمهال األطفال الذين تيتموا أو إفرتقوا عن عائالهتم وتيسري إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم وأن يعهد
بتعليمهم إىل أشخاص ينتمون إىل التقاليد الثقافية ذاهتا .

0

فإن املادة الرابعة من الربوتوكول اإلضايف الثاين نصت على َّ
 .0يف حالة النزاعات املسلحة غري الدولية َّ
أن األطفال
جيب أن يتلقوا التعليم مبا يف ذلك الرتبية دينية واخللقية وفقا لرغبات أولياء أمورهم .
سادساً  :األطفال المعتقلين

االجتماع اإلقليمي األول إلعادة الروابط العائلية  0تشرين األول  , 1 2عمان  ,األردن
3
0

مادة مخسني  ,إتفاقية جنيف الرابعة
مادة  , 10نفس املرجع
مادة  . 0نفس املرجع

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 11أيلول -سبتمبر- 8112المجلد – 18تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

50

احلماية القانونية لألطفال يف النزاعات املسلحة

د .مي سامي علي املرشد

على الرغم من َّ
أن القانون الدويل اإلنساين يسمح باعتقال األطفال لدواعي أمنية أو نتيجة خمالفتهم للقوانني إالّ أنه كفل
محاية خاصة هلم أثناء االعتقال وعلى أطراف النزاع ضرورة مراعاة األطفال من عدة جوانب ومنها :
 .جيب وضع األطفال يف حالة القبض عليهم  ،أو إحتجازهم  ،أو اعتقاهلم السباب تتعلق بالنزاع املسلح ،يف
أماكن منفصلة عن تلك اليت ختصص للبالغني  ،وتستثىن من ذلك حاالت األسر اليت تعد هلا أماكن لإلقامة
كوحدات عائلية.
 .جيمع أفراد العائلة الواحدة وخباصة الوالدان واألطفال معا يف معتقل وحد طوال مدة االعتقال  ,وحيق للمعتقلني
أن يطلبوا بأن يعتقل معهم أطفاهلم املرتوكون دون رعاية عائلية .
 .3تصرف لألطفال املعتقلني أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجسامهم .
 .0ختصيص أماكن خاصة أللعاب األطفال والشباب .

3

0

 .8عدم إرغام األشخاص احملميني على العمل إالّ إذا جتاوزت أعمارهم سن الثامنة عشر.

8

 .8لألشخاص احملميني احلق يف أن يزورهم مندوبو الدول احلامية ومندوبو اللجنة الدولية للصليب األمحر وحيق هلم
تلقي املعاونة الروحية اليت قد حيتاجون إليها وعالوة على ذلك حيق هلم تلقي طرد إعانة واحد على األقل شهريا

8

.
 .2تفرج الدولة احلاجزة عن املعتقلني مبجرد زوال األسباب اليت اقتضت اعتقاله  ,وعالوة على ذلك تعمل أطراف
النزاع أثناء قيام األعمال العدائية على عقد اتفاقات لإلفراج عن فئات معينة من املعتقلني أو إعادهتم إىل وطنهم
أو عودهتم إىل منازهلم أو إيوائهم إىل بلد حمايد خاصة األطفال واحلوامل وأمهات الرضع واألطفال صغار السن
.

2

سابعاً  :اإلعفاء من اإلعدام
حيظر القانون الدويل اإلنساين إعدام األطفال بصورة مطلقة حيث تنص املادة ( )85من اتفاقية جنيف على أنه "ال جيوز
بأي حال من إصدار حكم بإعدام شخص حممي تقل سنه عن مثانية عشر عاما وقت اقرتاف املخالفة " .

مادة  , 0/22الربوتوكول اإلضايف األول
3
0
8
8
2

مادة  , 5إتفاقية جنيف الرابعة
مادة  , 51نفس املرجع
مادة  10نفس املرجع
مادة  , 8نفس املرجع
مادة  , 28نفس املرجع
مادة  , 3اتفاقية جنيف الرابعة
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ويف حالة النزاعات املسلحة غري الدولية ال جيوز أن يصدر حكم باإلعدام على األشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة
وقت ارتكاب اجلرمية كما ال جيوز تنفيذ عقوبة اإلعدام على أوالت األمحال أو أمهات صغار األطفال .

المبحث الثالث  :حظر اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة
لقد أصبحت مشاركة األطفال يف النزاعات املسلحة مسة بارزة ال ميكن جتاهلها حيث يرتبط مئات اآلالف من األطفال
بالقوات واجلماعات املسلحة يف الصراعات حول العامل ويستخدم الفتيان والفتيات لغايات متنوعة ،إذ يضطلعون مبهام متتد
من الدعم كالطهي ومحل األغراض إىل املشاركة النشطة يف القتال أو زرع األلغام أو التجسس .
ولقد ظهر جليا االهتمام هبذا املوضوع من قبل اللجنة الدولية للصليب األمحر بعدما الحظت قصور معاهدات جنيف لسنة
 101عن معاجلة مشكلة الطفل احملارب  ,فقد وضعت اللجنة الدولية للصليب األمحر تقريرا ضمنته مالحظات بشأن تزايد
جتنيد األطفال الذي ترتب عليه موت ماال يقل عن نصف مليون طفل دون سن اخلامسة عشرة  .وقد أثري هذا املوضوع يف
أول مؤمتر للخرباء احلكوميني بشأن إعادة تأكيد وتطوير قواعد القانون الدويل املطبقة أثناء النزاعات املسلحة الذي عقدته
اللجنة الدولية للصليب األمحر عام  , 12ويف املؤمتر الدبلوماسي حول إعادة تأكيد وتطوير القوانني اإلنسانية املطبقة
أثناء النزاعات املسلحة . 122- 120
وبعد املناقشات اليت متت خالل مؤمتر جنيف الدبلوماسي جنحت تلك اجلهود وألول مرة يف قيام الربوتوكولني الصادرين عن
املؤمتر يف  1يونيو  ، 122باحلظر التام ملشاركة األطفال وإستخدامهم ىف احلروب.
حظر تجنيد األطفال في ضوء بروتوكولي جنيف اإلضافيين : 7711
نص الربوتوكول اإلضايف األول على أنه "جيب على أطراف النزاع اختاذ كافة التدابري املستطاعة ،اليت تكفل عدم اشرتاك
األطفال الذين مل يبلغوا بعد سن اخلامسة عشرة يف األعمال العدائية بصورة مباشرة وعلى هذه األطراف بوجه خاص أن
متتنع عن جتنيد هؤالء الصغار يف قواهتا املسلحة  ،وجيب على أطراف النزاع يف حالة جتنيد هؤالء ممن بلغوا سن اخلامسة
عشرة ومل يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى إلعطاء األولوية ملن هم أكرب سنا " .

3

ويالحظ من هذا النص أنه جيب على أطراف النزاع املسلح الدويل عدم جتنيد من هم دون سن اخلامسة عشر  ,وأن تعطى
األولوية يف التجنيد ملن هم أكرب عمرا من هؤالء األطفال وهذا يعد تشجيعا للدول من أجل جتنيد األطفال األكرب
املادة  , 0/ 8الربوتوكول اإلضايف الثاين

مىن حممود مصطفى ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان دار النهضة العربية , 151 ،القاهرة  . ,ص 13
3

مادة  , /22الربوتوكول اإلضايف األول
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وتوظيفهم يف القوات املسلحة  ,كما يستخلص من هذه املادة حظر اشرتاك األطفال مباشرة يف األعمال العدائية أي محل
السالح فقط أي ميكن إشراكهم يف العمليات العسكرية غري املباشرة .وعند مقارنة هذا النص مع املقرتح املقدم من قبل
اللجنة الدولية للصليب األمحر يالحظ بأن مقرتح اللجنة الدولية للصليب األمحر يتسم بالشمولية واإللزام فقد نص على "
أن يفرض على أطراف النزاع بإختاذ كافة اإلجراءات الكفيلة مبنع األطفال دون اخلامسة عشرة من القيام بأي دور يف
األعمال العدائية ،وبالتحديد حظر جتنيدهم ىف قواهتم املسلحة أو قبول تطوعهم بذلك" .
أمافيما يتعلق بالنزاعات املسلحة غري الدولية فإن الربوتوكول اإلضايف الثاين نص على أنه ال جيوز جتنيد األطفال دون
اخلامسة عشرة يف القوات أو اجلماعات املسلحة .وال جيوز السماح باشرتاكهم يف األعمال العدائية  .ويستخلص من ذلك
أهنا حتظر جتنيد األطفال بشكل مطلق ويالحظ أنه مل تتناول االشرتاك املباشر أو غري املباشر يف العمليات العسكرية وهي ما
تعترب أكثر تشديدا مقارنة بالربوتوكول اإلضايف األول  .والسؤال الذي يطرح يف هذا الصدد ما مدى تأثري بروتوكويل جنيف
 122يف احلد من ظاهرة جتنيد األطفال ؟
ظاهرة تجنيد األطفال بعد بروتوكولي جنيف 7711
خالفا ملا كان متوقع مل تتوقف ظاهرة جتنيد األطفال بل انتشرت بشكل كبري يف أحناء العامل وهذا ما أكدته اللجنة الدولية
للصليب األ محر ،بإعتبارها مصدر الوصاية األصلية يف الرقابة على تطبيق القانون الدويل اإلنساين واملبادئ اليت حيميها  ,فقد
أوردت يف نشرهتا سنة  150مالحظاهتا بشأن إشرتاك أطفال ال تزيد أعمارهم عن إحدى عشرة أو إثىن عشرة سنة يف
القتال يف أماكن كثرية من العامل مبا يف ذلك حرب اخلليج األوىل وأمريكا الوسطى وآسيا وإفريقيا خمالفا املبادئ املستقرة يف
القانون الدويل اإلنساين .وقد أيدها يف ذلك تقرير لليونيسيف صادر يف عام  158الذي كشف أكثر من عشرين دولة
تسمح بإشرتاك األطفال فيما بني سن العاشرة والثامنة عشرة يف التدريب العسكري ،واألنشطة غري الرمسية املتصلة باحلروب
األهلية .
وبناء على هذه التقارير ويف أثناء إعداد مشروع إتفاقية حقوق الطفل ،بذلت جهود دولية حثيثة ألجل حتديد السن اليت ال
جيوز دوهنا لألطفال أن يشاركوا يف األعمال العدائية من اخلامسة عشرة إىل الثامنة عشرة ،إال أن املادة  35من إتفاقية
لدى تقدمي مسودة الربوتوكول األول حتدث السيد "سوربيك" بالنيابة عن اللجنة الدولية للصليب األمحر قائال" :يف كثري جدا من
األحيان كان األطفال يستخدمون بوساطة طرف من أطراف النزاع يف فصائل مقاتلة أو معاونة ،ومل يكن األطفال يتطلعون إىل خري
من ذلك ،فهم يشعرون بالسعادة الغامرة ألهنم جعلوا من أنفسهم شيئا مفيدا ،كما أهنم هبذا العمل حيسون بأهنم أصبحوا يتصرفون
تصرفات الكبار .إن استغالل مثل هذا اإلحساس شيء خم ٍز بصورة خاصة .فاألطفال الذين يؤدون هذه األعمال مع أهنم يتعرضون
للمخاطر نفسها ،اليت يتعرض هلا املقاتلون الكبار ،فإهنم خيتلفون عنهم يف أهنم ال يعرفون حق املعرفة دائما ما ينتظرهم نتيجة املشاركة
املباشرة أو غري املباشرة يف األعمال العدائية
املادة  , 0الربوتوكول اإلضايف الثاين
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من املادة  22من الربتوكول األول .وذلك ألن بعض الدول أثناء

املناقشات حول املادة  35قد أثارت نفس احلجج اليت أثريت أثناء املؤمتر الدبلوماسي حول تطوير القانون الدويل اإلنساين
السابق على توقيع بروتوكويل جنيف ،فيما خيتص مبسألة السن والتدابري املمكنة وليست الضرورية ،الواجب إختاذها يف حالة
املشاركة يف األعمال العدائية .
ويالحظ التناقض يف هذه اإلتفاقية حيث عرفت الطفل يف مادهتا األوىل بأنه" كل إنسان حىت الثامنة عشرة ما مل يبلغ سن
الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه" مث طالبت الدول األطراف بعدم جتنيد األطفال دون سن اخلامسة عشر يف
قواهتا املسلحة  ,هذا التناقض يسمح للدول بتجنيد األطفال ما بني اخلامسة عشرة والثامنة عشرة وهي سن الطفولة وفق ملا
ورد يف اإلتفاقية .
وكان من نتائج الرتدد يف رفع سن التجنيد  ,إنتشار ظاهرة التجنيد على نطاق واسع خالل العقد األخري من القرن العشرين,
وإىل جانب ذلك ساهم إزدهار جتارة السالح و انتشار األسلحة الرخيصة وخفيفة العمل يف زيادة استغالل األطفال
وجتنيدهم  ,إضافة إىل إنتشار النزاعات غري الدولية اليت قامت على أساس قومي أو ديين أو قبلي اليت حيث يسهل فيها
التأثري على األطفال وإجبارهم على اإلخنراط يف أعمال القتال والتخريب والتجسس .
بناء على ما تقدم نستنتج بأن الربوتوكولني اإلضافيني مل حيدا من ظاهرة جتنيد األطفال بل على العكس انتشرت ظاهرة
جتنيد األطفال على نطاق واسع ,ونتيجة لألوضاع الكارثية اليت واجهها األطفال واستغالهلم بشكل واسع يف النزاعات
املسلحة مت إقرار الربوتوكول اإلختياري بشأن إشراك األطفال النزاعات املسلحة . 111
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشان اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة
اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف شهر مايو عام  ، 111الربوتوكول اإلختياري إلتفاقية حقوق الطفل بشأن
إشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة ،ويعد هذا الربوتوكول أهم إنتصار من أجل األطفال ،وتتوجيا جلهود اللجنة الدولية
للصليب األمحر واملنظمات غري احلكومية واليت بذلت من أجل رفع احلد األدىن لسن املشاركة يف أعمال القتال من اخلامسة
عشرة إىل الثامنة عشرة تضمن الربوتوكول بعض األحكام املهمة وبصفة خاصة حتديد سن التجنيد اإلجباري ،والتجنيد
الطوعي أو اإلختياري ،وكذلك تناول مسألة جتنيد األطفال يف اجلماعات املسلحة املتميزة عن القوات املسلحة للدولة،
وذلك على النحو التايل :

مرجع سابق
تقرير وضع األطفال يف العامل  ،الصادر عن اليونيسيف عام  ، 111ص 31
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 .تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املمكنة عمليا لضمان عدم اشرتاك أفراد قواهتا املسلحة الذين مل يبلغوا الثامنة
عشرة من العمر اشرتاكا مباشرا يف األعمال احلربية .
 .تكفل الدول األطراف عدم خضوع األشخاص الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد اإلجباري يف قواهتا
املسلحة .
 .3ترفع الدول األطراف احلد األدىن لسن تطوع األشخاص يف قواهتا املسلحة الوطنية .

3

 .0ال جيوز أن تقوم اجملموعات املسلحة املتميزة عن القوات املسلحة ألي دولة يف أي ظرف من الظروف بتجنيد أو
استخدام األشخاص دون سن الثامنة عشرة يف األعمال احلربية وعلى الدول األطراف إحتاذ التدابري اليت متنع هذا
التجنيد والتدابري القانونية اليت حتظر وجترم هذه املمارسات .

0

ويف سياق احلديث عن حظر جتنيد األطفال جتدر اإلشارة إىل اتفاقية رقم  5اليت اعتمدت من طرف املؤمتر العام ملنظمة
العمل الدولية يف  2يونيو  , 111وبدأ نفاذها يف  1نوفمرب  111وترمي إىل حظر أسوأ أشكال عمل األطفال
والقضاء عليها ،بوصف ذلك األولوية الرئيسية لإلجراءات على الصعيدين الوطين والدويل ,وأدرجت تلك اإلتفاقية التجنيد
القسري واإلجباري لألطفال واستخدامهم يف النزاعات املسلحة من أسوأ أشكال عمل األطفال اليت رجح أن تؤدي بفعل
طبيعتها أو بفعل الظروف اليت تزاول فيها ،إىل اإلضرار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي , 8وما مييز هذه
االتفاقية هو تأكيدها على ضرورة توفري املساعدة املباشرة الضرورية واملالئمة النتشال األطفال الذين يتعرضون لالستغالل
وإعادة تأهيلهم ودجمهم اجتماعيا .

8

الوضع القانوني لالطفال المجندين المعتقلين في النزاعات المسلحة
إن مشاركة األطفال يف النزاعات املسلحة وإجبارهم على املشاركة يف األعمال العدائية جتعلهم عرضة للوقوع يف قبضة
العدو ويف هذه احلال ينطبق على األطفال اجملندين يف القوات املسلحة أو املشاركني مع مجاعات مسلحة أخرى صفة
املقاتلني ويتمتعون بوضع أسرى احلرب القانوين إذا وقعوا يف قبضة اخلصم  .2وهنا يثار عدة تساؤالت أبرزها :ما هي
شروط الطفل األسري ؟ ما هي احلماية اليت يتمتع هبا الطفل األسري ؟
أوالً  :شرط السن
املادة  ,الربوتوكول اإلختياري بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة (عام ) 111
3
0
8
8

املادة  ,نفس املرجع
املادة  , 3نفس املرجع
املادة  , 0نفس املرجع

املادة  3اتفاقية رقم  3بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءت الفورية للقضاء عليها . 111

املادة  2نفس املرجع
2
املادة  0من االتفاقية الثالثة 101
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يتمتع الطفل اجملند مبركز أسري احلرب يف حال بلوغه سن اخلامسة عشرة وهنا تلقائيا يتمتع باحلماية وفقا للقانون الدويل
اإلنساين إذا مت القبض عليه أو مت اعتقاله أو سلم نفسه أو وقع جرحيا أو غريقا وذلك وفقا ملا ورد يف اتفاقيات جنيف
وبرتوكوليها اإلضافيني خاصة (املادة  /22واملادة . 3/0
ثانيا  :شرط المشاركة في العمليات المسلحة
حيث تكون مشاركة قتالية ومباشرة  ,بينما يف حالة األعمال املساعدة أو التبعية وعدم القتال فإن الطفل ال ينظر إليه على
أنه أسري حرب،وبالتايل ال يستفيد من احلماية املقررة هلذا املركز فالطفل يف هذه احلالة سواء كان دون  8سنة أو أكثر ومل
يكن جمندا بالفعل يف القوات العسكرية بل يعمل بشكل تطوعي أو انفرادي فإن احلماية املقررة له تبقى ضمن املدنيني .
إال أن عمليات االعتقال اليت ترتكب حبق األطفال تعترب الطفل من قبيل األشخاص الذين ال يتمتعون بأية محاية قانونية
طبقا للقانون الدويل اإلنساين .

المبحث الرابع  :وضع األطفال في النزاع السوري
جراء احلروب واألزمات السياسية ويتفق
على الرغم من اجلهود الدولية الرامية حلماية األطفال إالَّ أهنم يُ َعدون اخلاسر األكرب ّ

األطباء واإلخصائيون النفسيون على َّ
أن معاجلة الصدمات اليت تسببها احلروب تكون أصعب لدى األطفال  .ومنذ اندالع
الثورة السورية يف آذار

 1تعرض األطفال إىل خمتلف أنواع االنتهاكات اليت تشكل جرائم ضد اإلنسانية منتهكة بذلك

وح ِرَم األطفال يف أحناء
املادة اخلامسة من ميثاق روما األساسي كما جلأت إىل التجنيد اإلجباري والتجويع واحلصار اجلماعي ُ

اجلمهورية السورية من احلماية اليت يستحقوهنا مبقتضى اتفاقية حقوق الطفل اليت دخلت سوريا طرفا فيها بتاريخ  3يونيو

 .3 113وميكن تصنيف االنتهاكات اليت يتعرض هلا األطفال يف سوريا كما يلي :
•

القتل باهلجمات العشوائية وهجمات مباشرة على املدنيني وباستعمال املواد الكيميائية واستخدام الرباميل شديدة

اإلنفجار وغري املوجهة اليت كانت تسقطها املروحيات وتسببت اهلجمات بالعديد من الوفيات واإلصابات يف صفوف
املدنيني ،مبن فيهم أطفال ويف  8أكتوبر 1 8قصفت طائرة اشتبه بأهنا حكومية أو روسية جممعا مدرسيا يف حاس
مبحافظة إدلب ،ف ُقتل ما ال يقل عن  38مدنيا بينهم

طفال وستة معلمني 0وهو ما يعترب انتهاكا صرحيا لقواعد القانون

الدويل اإلنساين اليت حترم استخدام األساليب احلربية اليت تسبب أضرارا زائدة وعشوائية ضد املدنيني واملباين اليت ال تعد

نصرية هناري  ,محاية األطفال األسرى يف النزاعات املسلحة  ,مقال نشر يف جملة جيل حقوق االنسان العدد  2الصفحة  . 31لبنان
3
0

مسر القاضي "كيف يشفى األطفال من صدمة احلرب وآثارها النفسية " ,اإلنساين  ,العدد الواحد واخلمسون ,

, 1ص8

تقرير اجمللس السوري حلقوق اإلنسان يف اليوم العاملي للطفل يف  1تشرين الثاين  1 2استعرض فيه أبرز االنتهاكات اليت يتعرض هلا األطفال يف سوريا .
تقرير منظمة العفو الدولية سوريا :اسرتاتيجية "االستسالم أو املوت جوعا" اليت ُهت ّجر اآلالف قسرا ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية 1 2 ,
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أهدافا عسكرية  ,ويعترب هذا النوع من االعتداءات جرمية حرب  .ونتيجة لتلك العمليات العشوائية بلغ عدد القتلى من
األطفال يف عام  1 2ما يقارب 51
•

طفال .

3

االعتقال واالحتجاز التعسفي

نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة التاسعة على "أنَّه ال جيوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه عسكريا " كما
نص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدينة والسياسية يف املادة التاسعة على أنه لكل فرد احلق يف احلرية ويف األمان على
شخصه وال جيوز حرمان أحد من حريته إالّ ألسباب ينص عليها القانون "  .وعلى الرغم من ذلك واجه األطفال يف سوريا
االعتقال واإلحتجاز التعسفي من قبل أطراف القتال الفاعلة على األراضي السورية ,وتقف وراء عمليات االعتقال العديد
من الدوافع لكل جهة على حدة كما يلي :
أوالً  :من قبل النظام السوري ويتم االعتقال لألسباب اآلتية :
.

املشاركة يف احلراك الشعيب بشكل مباشر أو غري مباشر أو عرب وسائل التواصل االجتماعي أو يف اجملال اإلعالمي

واإلغاثي.
.

هبدف الضغط على آبائهم لتسليم أنفسهم  ,ففي بعض احلاالت كان يتم اعتقال أفراد من أسرة الشخص

املطلوب إذا مل يتسن العثور عليه.
.0

0

يتم استخدامهم يف عمليات تبادل األسرى .

ثانياً  :االعتقال التعسفي واالختفاء القسري في مراكز إحتجاز قوات اإلدارة الذاتية الكردية كانت غالبيتها بدافع
التجنيد ولتبادل األسرى .
ثالثاً  :اعتقال األطفال من قبل داعش لألسباب التالية :
.

أثناء حماولتهم اهلرب مع عائالهتم خارج مناطق سيطرة التنظيم .

.

يتم اعتقال األطفال الذين خيالفون التعاليم اليت يفرضها التنظيم كالظهور يف األسواق والصالة أو حلق الشعر .

املادة  1من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
3

املادة  1من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

0
8

املرصد السوري حلقوق اإلنسان
تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية ،تقرير  3سبتمرب 1 3
جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية ،تقرير حكم الرعب يف ظل الدولة اإلسالمية يف العراق والشام  0 ,نوفمرب 1 0
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كما أنه ال يسمح لذوي األطفال بزيارهتم أو معرفة مكان إحتجازهم  ,و تتم عمليات االعتقال بدون مذكرة قانونية وبدون
توجيه هتم واضحة ضدهم  .وال يسمح هلم بتعيني ٍ
حمام  ,وهو ما يعد انتهاكا حلقوق اإلنسان األساسية مبا يف ذلك احلق
يف احلرية واألمن الشخصي واحملاكمة العادلة  ,ومما ال شك فيه أنه قد يُفضي إىل ارتكاب جرائم أخرى كجرمية التعذيب أو

القتل .

احلرمان من التعليم ُ :حيَرم األطفال يف ظل احلروب من حقهم يف التعليم  ,ويشكل غياب األمن واالستقرار الرادع

•

األول إلرسال اآلباء أبنائهم إىل املدارس  ,وخالل احلرب السورية تعرضت العديد من املدارس للقصف ,على الرغم من َّ
أن
العديد من املدارس ال تزال قائمة إالّ َّ
أن اآلباء واألمهات يرفضون إرسال أطفاهلم إىل املدرسة خشية تعرضها ملزيد من

القصف اجلوي  ,مما أجرب املدارس على إغالق أبواهبا  ,وباإلضافة إىل ذلك توقفت املدارس عن العمل لكوهنا أصبحت
مأوى للمشردين داخليا وحتولت غالبيتها ملعسكرات ومقرات للجماعات اإلسالمية املتطرفة  ,وتنتهك اهلجمات على
املدارس احلق يف التعليم انتهاكا جسيما وتقوض تقويضا شديدا إمكانات األطفال السوريني املتصلة باملشاركة الكاملة يف
املستقبل يف جمتمعاهتم احمللية .
وإىل جانب العنف والقصف املوجه ضد املدارس والطالب مت استخدام التعليم كأداة لتلقني العقائد من قبل داعش هبدف
إنشاء جيل جديد من املؤيديني ومت تعديل املناهج املدرسية ليعرب عن األولويات العقيدية والتدريب على األسلحة مما شكل
انتهاكا حلق الطفل يف التعليم .
التجنيد

•

سجلت خالل احلرب السورية العديد من حاالت التجنيد األطفال اآلتية :
.

3

جتني د األطفال دون سن الثامنة عشرة من قبل قوات النظام وذلك من خالل استغالل أوضاعهم املادية وإغرائهم

باملال .
.
.3

جتنيد قوات النظام السوري لألطفال قسرا بعد اعتقاهلم .
استخدام األطفال ألغراض السخرة أو زجهم يف صفوف القتال املباشرة من قبل قوات النظام.

مرجع سابق
3

تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية 5 ،آب 1 2
تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية 8 ،سبتمرب 1 8

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 11أيلول -سبتمبر- 8112المجلد – 18تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

58

احلماية القانونية لألطفال يف النزاعات املسلحة
.0

د .مي سامي علي املرشد

اعتمدت قوات اإلدارة الذاتية الكردية على األطفال بشكل كبري يف تكوين قواهتا املقاتلة واتبعت سياسة التجنيد

وسوقت لذلك من خالل ما يسمى بواجب الدفاع الذايت وسخرت
قسرا وبشكل ملزم لكل املقيمني يف مناطق سيطرهتا ّ
لذلك اجلهات التشريعية والقضائية والتنفيذية التابعة هلا و أتاحت لعناصرها سلطة التجنيد القسري لألطفال ومعاقبة
املخالفني .
افتتح تنظيم داعش معسكرات لتدريب األطفال على محل السالح وأطلق عليهم معسكرات األشبال  ,وقد نقل
.8
داعش فتيان يزيديون اختطفوا من سنجار يف مشال العراق يف آب  1 0إىل اجلمهورية العربية السورية وفُ ِ
صلوا عن أمهاهتم
صر خضعوا لتعليم يومي على األيديوجلية القتالية  ,وعمدت جتميع األطفال لعرض
 ,ومت تدريبهم إىل جانب فتيان سوريني قُ ّ
شرائط الفيديو اليت تظهر عمليات اإلعدام اجلماعية مما أدى إىل تلبد شعورهم أمام العنف املفرط .

قامت هيئة حترير الشام بعمليات جتنيد واسعة وأدخلت ذلك ضمن املناهج املدرسية وألبست األطفال الزي

.8

العسكري داخل املدارس وأجربت اآلباء املنضمون إىل هيئة حترير الشام بإحلاق أبناءهم بتلك املعسكرات واملدارس .

الخاتمة
خلصت الدراسة إىل النتائج التالية :
 .حيتاج الطفل بسبب عدم نضجه اجلسمي والعقلي إىل محاية وعناية خاصة ,لذلك حرص اجملتمع الدويل على
توفري احلماية القانونية الالزمة لألطفال حيث عقدت العديد من املعاهدات واالتفاقيات الدولية حلمايتهم يف
النزاعات املسلحة.
 .يتمتع األطفال باحلماية اخلاصة والعامة إىل جانب احلقوق اليت مت تقريرها مبوجب اتفاقيات القانون الدويل
اإلنساين .
 .3حيرص القانون الدويل اإلنساين على وحدة األسرة ومتاسكها فهي النواة األساسية يف اجملتمع لذلك كفل للمعتقلني
إقامة أماكن خاصة هلم ولعائالهتم .
 .0يوفر القانون الدويل اإلنساين احلماية القانونية اخلاصة لألطفال احملتجزين .
ُ .8حيَ ِرم القانون الدويل مشاركة الطفل يف النزاعات املسلحة سواء كان بشكل مباشر أو غري مباشر.

 .8إغفال القانون الدويل اإلنساين جملموعة من اجلوانب ذات الصلة باألطفال ،ومنها تعريف اجلندي الطفل ،وهو ما
فعال هلذه الفئة من األطفال وساهم يف متادي أطراف النزاع يف
يُؤدي إىل الفشل يف بناء نظام محاية قانوين َّ
استغالل األطفال واستخدامهم يف ميدان القتال أو كدروع بشرية .
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 .2على الرغم من احلماية القانونية اليت يتمتع هبا الطفل وفق القانون الدويل اإلنساين إالّ َّ
أن ماليني األطفال يعانون
جراء النزاعات املسلحة ويتعرضون لشىت أنواع األذى نتيجة لعدم التزام أطراف النزاع بقواعد القانون الدويل
اإلنساين  ,حيث يتعرض أطفال سوريا خمتلف أنواع االنتهاكات اليت تتعارض مع قواعد القانون الدويل اإلنساين
عرب عمليات التعذيب والعنف اجلنسي والتجنيد واإلحتجاز القسري واحلرمان من التعليم .

المراجع :
الكتب
ساندرا سنجر ،محاية األطفال ىف حاالت النزاع املسلح مأخوذ من ” دراسات ىف القانون الدوىل اإلنساىن” داراملستقبل
العرىب  ,القاهرة 111 ,
سهيل فتالوي  ,القانون الدويل اإلنساين  ,دار الثقافة للنشر ,عمان ,سنة 112
حممد حممود مطناوي  ,احلروب األهلية وآلية التعامل معها وفق القانون الدويل  ,املركز القومي لإلصدارات القانونية  ,القاهرة
113 ,
مىن حممود مصطفى ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان دار النهضة العربية  ,القاهرة 151 ,
الدوريات
مسر القاضي " ,كيف يشفى األطفال من صدمة احلرب وآثارها النفسية " ,جملة اإلنساين  ,العدد الواحد واخلمسون ,
, 1ص8
د .جورج أبو صعب ،اتفاقيات جنيف بني األمس واليوم ،جملة اإلنساين ،العدد التاسع  ،مارس/ابريل  111ص
د.مصلح حسن امحد  /محاية االطفال يف النزاعات املسلحة ،جملة كلية الرتبية االساسية ،العدد، 82لعام

.

, 1ص

.20
هالة هذال مهدي ،اجلهود الدولية حلماية حقوق األطفال يف إطار النزاعات املسلحة ،جملة القادسية للقانون والعلوم
السياسية ،العدد  ،1اجمللد  ،10حزيران

، 1ص0 1

االتفافيات الدولية
إتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب 101
الربوتوكول اإلضايف األول املتعلق حبماية ضحايا املنازعات الدولية املسلحة 122
الربوتوكول اإلضايف الثاين املتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية 122
الربوتوكول اإلختياري بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة (عام ) 111
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مباديء باريس شأن إشراك األطفال يف املنازعات املسلّحة112 ،
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 111
اتفاقية رقم  3بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءت الفورية للقضاء عليها . 111
التقارير الدولية
تقرير وضع األطفال يف العامل  ،الصادر عن اليونيسيف عام  ، 111ص 31
تقرير اجمللس السوري حلقوق اإلنسان يف اليوم العاملي للطفل يف  1تشرين الثاين  1 2استعرض فيه أبرز االنتهاكات
اليت يتعرض هلا األطفال يف سوريا .
تقرير منظمة العفو الدولية سوريا :اسرتاتيجية "االستسالم أو املوت جوعا" اليت ُهت ّجر اآلالف قسرا ترقى إىل جرائم ضد

اإلنسانية . 1 2 ,

تقرير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان  ,أطفال سوريا اخلذالن الواضح ,

تشرين الثاين . 1 2

جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية ،تقرير حكم الرعب يف ظل الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
 0 ,نوفمرب . 1 0
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مدونة السلوك وأخالقيات األعمال ودورها في مكافحة الفساد اإلداري:
Article Title: code of conduct and business ethics and its role in the fight
against administrative corruption:
الباحثة :إيمان بوقصة.
جامعة العربي التبسي_ تبسة_ الجزائر الجامعة:

الملخص:
تعددد هدداارف ال سدداد امدارني اددن بددني املسدداكل الرعيسددية الددرب أ عددو تقددارير ار درباهب الدددوليني علددس دددرورف جما ت ددا كمددا أن ال سدداد
امدارني أد د س ة ددة واعيفددلة اوا ددة تاددور الدددول ،افددة الماايددة ام ددا قددد بددال اددن الواد د أن املمارسددال ال الصددلة
بال ساد امدارني تكتسب الوقو احلادر أمهية ،افة البلدان المااية واذه العواادل تتملدل باملما سدة السدديدف بدني ام مدال
األعمددال وتزايددد او دداه ددو العوملددة وال سدداد امدارني وتاددوره القادداة احلكددواي واملمارسددال امل ميددة اراط ددة الددرب ت ددر بامل مددة
وعتماداا علس املم عة اع إحلاق اليفرر بالعمالهب.
كما أن أسباب إاتمام علماهب امدارف وان بعدام علماهب القانون مبددونال السدلول لديل وليدد ال دراا وو الر اايدة بدل علدس العكدل
ان لك متااا قد كان اذا اواتمام وليد احلا ة واليفدرورف الدرب رددت ا ادا وفدلو لدس املاسسدال العموايدة ادن ديكتاتوريدة وعددم
إنسانية وبريوقراطية نتيجة إحتكاراا لبعض ارداال وعدم إداراراا مستخدام سياسة احلوار والتساور وامقماة بل علس املواطمني
الددذااب لددةدارف العموايددة وبددذل جم ددود ل ددم لتت ددا والسددبكال الددرب تسددتخدا ا أو ميمعددون اددن امنت دداة بتلددك ارددداال اددع عدددم
إاكانية تلبت ا بارق بديلة.
الكلمال امل تاحية :ال ساد امدارني ادونة السلول أ،القيال األعمال المزااة أ،القيال الوهي ة.
Article Title: Code of Conduct and Business Ethics and its Role in
Combating Administrative Corruption:
Summary:
The phenomenon of administrative corruption is one of the main problems that
the reports of international experts have gathered on the need to confront them,
and administrative corruption has become a scourge and a dilemma in the face of
the development of countries, especially developing ones, it is clear that practices
related to administrative corruption are currently gaining special importance in
countries These factors are the fierce competition between business organizations,
the growing trend towards globalization, administrative corruption, its
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development in the government sector, and the erroneous professional practices
that emerge in the profession for reliance on utility and harm to customers.
The reasons for the attention of the scientists of the administration and after them
the scholars of law codes of conduct is not the result of vacuum and luxury, but on
the contrary, it was this interest due to the need and necessity imposed by the
public institutions of dictatorship and inhumane and bureaucratic as a monopoly
of some services and not having to use the policy Dialogue, consultation and
persuasion. Rather, citizens should go to the public administration and make an
effort to understand their language and the networks that use them or are
prevented from using those services and can not be met in alternative ways.
Keywords: Administrative Corruption, Code of Conduct, Business
Ethics, Integrity, Job Ethics.

مقدمة:
يعجدز ال درد لوحدده عدن ةداهب كدل اتالباتددس احلياتيدة لدذلك ه در أوو التم ديم امدارني ن تادور إ أن أفددب ادا ادو عليدس اليدوم اددن
ام مددال وحكواددال اددذه األ،ددريف تددا إ إعددادف الم ددر املسددتمر لتايددال تاددوير وسدداعل ا وأسدداليب ا لتكددون قددادرف علددس اواكبددة
التاور املستمر الرب تس ده البي ة والعصر.
وقد أفب اودوة أ،القيال األعمال ان املواديع امل مدة ،افدة هدل تزايدد ال يفداع الالأ،القيدة والمقدد املو دس لدةدارف نتيجدة
املع ددايري ال ددرب تعتم دددا ا بعي دددا ع ددن إط ددار نزي ددس وا د اة وت س ددي ااس ددوبية وال س دداد امدارني تل د املاسس ددال احلكواي ددة و ددري
احلكوايددة ون درا ادداوول اجملتمددع الدددوا اكا ددة هدداارف ال سدداد بكا ددة الاددرق أفددب اددن اليفددرورني العمددل علددس دعددم أ،القيددال
األعمددال لقمددع ا ددذه ال دداارف وإعادداهب األولوي ددة ملعددايري ار دربف والك دداهبف التوهي د وبالت دداا المزااددة والس د ا ية وا ددو ايددة كا ددة
ام مال األعمال وبالتاا و بد ان الوقوة أاام الدور امل م الذني تلعبس أ،القيال األعمال جما ة هاارف ال ساد مبا لك
ال ساد امدارني وادن امدا نادرل التسدالل التداا :يمدا يتملدل دور أ،القيدال األعمدال وادا اددع عاليت دا القيفداهب علدس هداارف
ال ساد امدارني .
لة ابددة عددن اددذه التسددالول إعتمدددنا علددس املددم ض الت ليلددي وأييفددا علددس املددم ض الوفد ي
للالثة حماور ان ،الل العمافر التالية:

بيددان دور أ،القيددال األعمددال و قددا

أوو :ا وم ال ساد امدارني وأسبابس:
ثانيا :ا وم أ،القيال األعمال وأمهيت ا:
ثاللا :دور أ،القيال األعمال كب هاارف ال ساد امدارني:
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أوال :مفهوم الفساد اإلداري وأسبابه:
لقد أفب ال ساد عااة وال ساد امدارني ،افة هاارف عاملية و تستلين أيا ان دول العدا دددد سدري واسدتمرار دولدس املتقدادة ام دا
والمااية ع لس حد سواهب مما إستو ب الوقوة و س بالوقاية واملكا ة ان طرة كدل ادن يريدد اسدتمرار اسدريتس و مدب السدقو
هلماتس.
ور م أن وهي ة الوقاية ان ال ساد واكا تس اي وهي ة قانونية حبتة يتوهلا القانون وتقع علس عاتقس مبختل در اتس و لك بالم ر
ملا يتمتع بس ان ،صاعص ومميزال تعايس القدرف ومتكمس ان القيام ذه الوهي ة ،افة يمدا يتعلدمب مبيدزف إلزاايتدس ملدا داهب يدس إو أندس
وحىت هل إحرتام كل اا اهبل بس المصوص القانونية والتقيد ا قد و نصل إ املستوع املر و واملقبول الوقاية ان ال ساد
واكا تس ن را لعدم وقدوة التادابمب ا لكلدي بدني الدمص القدانوس وأسدباب ال سداد لو دود جدوف يصدعب علدس القدانون تتايدة بعيفد ا
وحىت حال وفولس إ اا يك ل تتاية اذه ال جوف إن بسط رقابتس علي ا تبقس اسدت يلة ادذه ال جدوف والدرب حقيقدة األادر
اي اجلزهب اللاس تكوين الم ل البسرية والرب متلل الماحية املعموية و املادية الرتكيبة البسرية.
اذه الماحية الرب يصعب إن يست ل علس القانون الوفول إلي ا واعر ة ،باياادا ونواياادا وحدىت علدس إ درتال وفدولس إلي دا إندس
األ،ري و ميلك وسيلة تروييف ا ودمان بقاع ا علس املم س املستقيم ألن اذه امل مة األساس و ختيفع لدس وختدر عدن نااقدس
ددي ا مددة تتوواددا األ،ددالق ويبسددط اليفددمري البسددرني رقابتددس علي ددا وو ميلددك القددانون ي ددا إو اددم امطددار التم يمددي الددذني سددوة
متارس يس األ،الق ا مت ا ترويض الم ل البسدرية وددمان عل دا مبمدنع عدن كدل ادا قدد يسدبب إنزوق دا وكدر ال سداد وبدد
أوو ان اعر ة ال ساد امدارني ن بيان تل أسبابس
 _1مفهوم الفساد اإلداري:
علس الر م ان و ود ات اق علس أن ال ساد 1او أ،ار اآل ال الرب تعاس ام ا اجملتمعال املعافرف
إو أنس و يو د تعري

ااع لس إ خيتل تعري س حسب زاان واكان استخدااس إدا ة إ التو ال ال كرية املعر ية.

كلمة ساد استقة ان  corruptionوإ ا تماولما كلمة ال ساد

اللتال األ مبية إنما جندد

اللتدة امجنليزيدة أني كسدر اديهب

اددا وقددد يكددون اددذا السدديهب امل دراد كسددره اددو ادونددة لسددلول  Rumpereال عددل الالتيددين أ،القيددة وا تماعيددة أو البددا اددا تكددون
قاعدف إدارية لل صول علس كسب اادني.
أاا كلمة ساد
راوف اوه

اللتة ال رنسية تعين  :إتالة تتريب إ ساد اآلداب والعادال والسلوكال
تزوير تزيي  ...وتعترب هاارف ال ساد امدارني ان أام ال واار والقيفايا الرب نالو إاتمام العديد ان امل كرين

يع اجملاول سواهب ام تماعية أو القانونية أو اوقتصادية.

8

 _2أسباب الفساد اإلداري:

 _1يوس عبد عاية حبر ال ساد امدارني املسببال والعال جملة ااعة األزار سلسلة العلوم امنسانية اجمللد  11العدد  18زف  8111ص .11
 .8أن ر _ طالل حممد علي اجلجاوني ااد عبد ااسن اجلبورني استاق طالب السمرني توهي الدور الرقايب اكا ة ال ساد احلكواي وتنثريه اوقتصاد الوطين قسم اااسبة كلية امدارف
واوقتصاد ااعة كربالهب  8118ص .12
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ديدام لألسباب الكاامة وراهب هاارف ال ساد

األ زف احلكواية وارافة وسواهب كان لك بنسلوب ردني

أو اعي ن مي وميكن حصر تلك األسباب يما يلي :
 1األسدباب احليفدرية  :امدال ادن يدرع بدنن ال سداد امدارني أسدبابس حيفدرية الت سدري احليفدرني يسدري إ و دود جدوف بدني القديماحليفرية للمجتمع وبني قواعد العمل الرمسية املعتمدف ان قبل األ زف امدارية.
 8األسباب السياسية :يرع أنصار الت سري السياسي ل اارف ال ساد امدارني أن حمدودية قموال التنثري الرمسية علسق درارال األ ددزف امداريددة احلكوايددة ودددع العالقددة بددني اددذه األ ددزف واجلم ددور والتعدداا وادديوة الددالهبال احلزبيددة علددس حسددايب
الت سددل الددوطين وملاي ددة امل سدددين والتس دداال حماسددبت م و يدداب األن م ددة الرقابيددة ا ددن اددننس أن يددد ع ب ددروز حدداول ال س دداد
امدارني وه ور ممارسال ام ر ة ختل باألاداة واملصاحل العااة للمجتمع .

1

1األسباب اهليكلية  :ياكد أنصار الت سري اهليكلي علس أن أسباب ال ساد امدارني اا او إو نتيجة لو ود اياكدل قدميدة أل دزفالدولة و تتوازن أو تتماسب اع قيم وطموحال األ راد وو تستجيب ملاالب م واحتيا ادم
وادذا ادن ادننس أن خيلدمب حالدة ادن عددم التوا دمب ادع اجل داز امدارني املعدين وأول دك األ دراد ممدا ىلعل دم يلجدنون إ اعتمداد اسدالك
أ،رع تماوني دو ا دوم ال سداد لتجداوز حمددوديال اهلياكدل القدميدة و قيدمب اصداحل اتيدة علدس حسداب أادداة واصداحل اجل داز
امدارني املعين.
_ األسباب القيمية  :يرع أنصار الت سري القيمي بنن ال ساد امدارني اا او إو نتيجة وهنيار الم ام القيمي لأل راد والذني يتملل
بالقيم والتقاليد والعادال او تماعية املوروثة واستبداهلا بنطر قيمية ام ر ة أو بنطر قيمية اسةبعيدف عن القيم املعتمددف اجملتمدع
.
واددن اجلدددير الددذكر بددنن حدداول ال سدداد امدارني الددرب متددارس هددل السددبب أعدداله يتلددب علي ددا طددابع المسددبية نتيجددة لتبدداين الددم م
القيمية املعتمدف اجملتمعال ان ة وتباين ن م وقواعد العمل الرمسية املعتمدف أ زدا امدارية ان ة أ،رع .
 _5األسددباب اوقتصددادية :يددرع أنصددار الت سددري اوقتصددادني بددنن ال سدداد امدارني اددا اددو إو نتيجددة لعدددم توزيددع اللددروف اجملتمددع
بسدكل عدادل أدد إ لدك ادا ملدس البي دة اوقتصدادية ادن سدوهب األودداة املعيسدية للعداالني الما دة عدن عددم العدالدة ادم
الرواتب و األ ور مما يادني بالتاا إ ه ور اداعتني دة كلدريف اللدراهب اقابدل دال أ،درع حمروادة اجملتمدع و ادذا يدادني بابيعدة
احلال إ أدعاة الووهب لألاداة العااة املسرتكة للمجتمع و ان ن بروز سلوكيال ام ر ة و اسدف

 _1يوس عبد عاية حبر ار ع سابمب ص .18 11
_ أسار ال خرني عبد اللاي أثر األ،القيال الوهي ية تقليل رص ال ساد امدارني
)Http // : www.stop training now .com (23 mars 2010
 _5يوس عبد عاية حبر ار ع سابمب ص .18

أ زف الدولة.

5

الوهاع احلكواية.
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 6األسدباب امداريدة 6:أادا أنصدار الت سدري امدارني دريون أن أسدباب ال سداد امدارني تعدود إ البي دة امداريدة كلمدا اتسدموالبي ة امدارية بدر دة عاليدة ادن الدوعي واللقا دة كلمدا كاندو أكلدر حصدانة وبدالعكل كلمدا اتسدمو البي دة امداريدة بيفدع الدوعي
القيددادال امداريددة وعدددم نزاات ددا وسدوهب ا،تيددار
اللقددا أو عداددس كلما أدع لددك إ بددروز حدداول سدداد إدارني اتمللددة بيفددع
العاالني وسوهب توزيع السلاال واملساوليال وعدم ودول التعليمال وسوهب تقومي أداهب األ راد واملم مال.
وبصورف عااة ميكن سرد أسباب ودوا ع السلول ري األ،القي

المقا اآلتية:

س دوهب امدارف  :ويتملددل دددع الرقابددة واملتابعددة وعدددو ودددع السددخص املماسددبواملساوليال للموه احلكواي.

املكددان املماسددب وعدددم ودددول الوا بددال

 اخن ال األ ور واملرتبال الرب حيصل علي ا املوه وعدم ك ايت ا لتلبية وإاباة حا اتس وسد اتالبال عاعلتس. ارت اة األسعار وارداال الرب حيتا دا املوهد و لدك نتيجدة ل دور السدوق السدوداهب وا،ت داهب السدلعوبالتاا اخن ال القوف السراعية لأل ر والراتب.

قمدوال التوزيدع الرمسيدة

 دع تابيمب القوانني واألن مة والقرارال الرب تم م الوهي ة والعمل وتم يم سلول العاالني املم مدال إن تابيدمب القدواننيوالم م والقرارال حيتا إ قيادال إدا رية لصة للوطن والتزادة ديميدا وأ،القيدا أداهب الوا دب والعمدل ألن أ،ادر أندواة ال سداد
او ساد القادف لذلك يتالب األار ادن القيدادال امداريدة اولتدزام والسدجاعة القدادرف علدس اوا دة ال سداد والتسديب والدرب مدل
الر بة واوستعداد للتيف ية باملصل ة السخصية ان أ ل ،داة الوطن واجملتمع .
 سوهب التم يم وعدم اوستقرار امدارني :إن عدم و ود ايكل تم يمي يد عدم استقرار القيادف امدارية وتترياا باستمرار وعدمو ددود دليددل تم يمددي يتيفددمن إراددادال وتو ي ددال إداريددة لسددلول املددوه ني والعدداالني...اخل كددل لددك يسددل م تدددس السددلول
الوهي ي املر وب ويادني إ ت سي السلول الالأ،القي املم مة .
 س دوهب تابيددمب ام دراهبال العلميددة ا،تيددار وتعيددني املددوه ني نتيجددة لعدددم اسددتخدام أسددلوب املقددابالل السخصددية واو،تبددارالالالزاة و،تيار العاالني الدذين تتدو ر دي م الك داهبف والصددق واألااندة التعاادل والعمدل وكدذلك إمهدال اسدتخدام التقدارير السدموية
وتقومي األداهب واعايري الرت يع والرتقية ...اخل.
 _3أساليب مواجهة الفساد اإلداري:
إن اوا ة ال ساد عملية فعبة تتالب ود ع يمة و،ااا وإ دراهبال ايفدادف لل سداد بعيفد ا ميلدل أسداليب اباادرف وبعيفد ا
اآل،ر أساليب ري اباارف وبعيف ا يد،ل دمن األساليب والوساعل الوقاعية والبعض اآل،ر يد،ل دمن األساليب العال ية.
أ  -األسدداليب الوقاعيددة  :تعتددرب الوسدداعل الوقاعيددة اددن األدوال ال عالددة الددرب تسددبمب وقددوة ال سدداد وأد دراره ونعددرل يمددا يددني اددذه
األساليب :
 _1اولتزام والووهب الوطميني :حيث أن الوهي ة العااة متلل دربا ان ارداة الوطمية و سد الووهب الوطين.
 _8القيادال المزي ة أني ا،تيار القيادال المزي ة وحرف ا علس تقدمي املماخ األ،القي السليم

الوهي ة.

 _6أن ر ن ل املر ع السابمب ص .11
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 _1تدعيم الاابع امل ين الوهي ة العااة :إن الوهي ة العااة اي ا مة للموه ني واذا يعود علدس األقدل إ أن املوهد مييدل إ
البقاهب الوهي ة العااة ملدف أطول .
_ ادونة أ،القيال الوهي ة العااة .
 _5السرو األ،القية

او،تيار والتعيني والرتقية .

 _6التدريب والتاوير

جمال أ،القيال الوهي ة .

 _7سني هروة وازايا الوهي ة العااة .
 _2سني إ راهبال اختا القرارال و إجناز األعمال .
 _9تعزيز ملالل التوعية امعالاية و اللقا ية .
 _11اختا ام راهبال امليفادف ونتقال ال ساد عرب الدول.
ب -األساليب العال ية :يعترب األساليب العال ية درورية ر م أهنا تعمل بعد وقدوة ال سداد امدارني وسدوة نتعدرل يمدا يلدي
ألام األساليب العال ية:
 1-اعتماد التسريعال والقوانني الصاراة

اوا ة ال ساد.

 8قيام األ زف الرقابي ة املساولة عن اوا ة ال ساد بودع وع ة تيفم املم مال المزي ة واملم مال ال ال يفاع األ،القية. 1-تعزيز دور وساعل امعالم

الكس عن ال ساد.

 تو س امنذارال باملتاهب إ املاسسال ال املمارسال ال اسدف ان أ ل إفالل أوداع ا أاا األادم املت ددف قدد وددعوات اقية ملكا ة ال ساد سمة 8111تيفممو بعض املبادئ األساسية ااربة هاارف ال ساد وان اذه املبادئ اا نصو عليس املادف
 11ان اوت اقية :
* تعزيز الس ا ية

عمليال اختا القرار وتسجيع اساعدف الماس ي ا.

* دمان تيسري حصول الماس عليا عن املعلواال.
* القيام بننساة إعالاية تساام

عدم التساا اع ال ساد.

وملا كان امنسان او أفل هاارف ال ساد امدارني إن اكا ة اذه األ،ريف تتالب درورف اواتمام باأل راد ان ،الل:
* الرتكيز علس أ،القيال الوهي ة العااة واملساولية العااة.
* اعتماد سياسة التدوير الوهي ي.
* إعادف الم ر

هروة أوداة العاالني بر ع استوع األ ور واملرتبال.

* إنساهب وحدال رقابية اع تم يم عملية اختا القرارال وتاوير ن م املساهبلة.
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ثانيا :مفهوم أخالقيات األعمال وأهميتها:

أ،القيال األعمال هلا دور كبري الم ول باوقتصاد الوطين ان ،الل تبين اعايري دولية وبالتاا تساام بسكل عال
اكا ة هاارف ال ساد سوة نتارق أوو لتعري أ،القيال األعمال ن بيان أمهيت ا.
 _1تعري أ،القيال األعمال :وبد ان تعري األ،الق والسلول األ،القي ل م اصال أ،القيال األعمال وان اما و بد
أوو ان تعري األ،الق لربا ا يما بعد باألعمال.
_ا وم األ،الق :بدهبا تسري القراهبال اللتوية ملصال األ،الق بنهنا ارلمب وارلمب كما ورد

القااوس اايط "لل ريوز أبدادني"

او السجية والابع واملروهبف والدين .أاا ارلمب افاالحا و قوف راسخة تمزة إ ا،تيار اا او ،ري أو ا،تيار اا او ار .

7

الس ددلول األ،الق ددي :إ ن املختص ددني والدارس ددني جم ددال عل ددم امدارف تبايم ددو ةراع ددم بس ددنن ا ددوم األ ،ددالق ق ددد أا دداروا إ أن
األ،الق اي املعايري واملبادئ الرب كم سلول ال رد أو اجلماعة ويرتبط اوددوة األ،دالق باألسد لة املتعلقدة مبدا ادو ،ادن وادا ادو
ف دواب اددن الوا بددال األ،القيددة لل ددرد يت ددمب اددذا ا لتعري د لأل،ددالق اددع اددا أاددار إليددس إ أن األ،ددالق لدددي م اددي جمموعددة اددن
القواعد األ،القية والقيم املبدعية الرب كم سلول ال رد واجلماعة بسنن الص واران اجليد والسيئ.
كمددا أهنددا انعكاسددال للقدديم والعددادال 2الددرب يتخددذاا األ دراد كمعددايري كددم سددلوكيادم ،و خيددر عددن اددذا امطددار وفد
األ،الق ي ان ة ن ر البعض اعتقدال اخصية يعتقداا ال رد بسنن اا يتعلمب بالسلوكيال السوية أو السا ف واي إاارف
إ دوا ددع ال ددرد ونوايدداه السخصددية الم ددر إ اددا اددو فد ي أو ،دداطئ 9اددن السددلول وقددد أطلددمب اصددال األ،ددالق وف د
األ،ددالق الددرب كددم بددني قواعددد السددلول ارافددة وامللددل العليددا الددرب يتمسددك ددا ال ددرد إ ا رأع أن اددذه القواعددد والسددلول وامللددل
تت كم ي ا استقااة ال رد أو عدم استقااتس وادع استجابتس امرادية للقيم وامللل الرب يرااا اجملتمع .
ان ،الل اا سدبمب ميكدن تعريد األ،القيدال بنهندا" :األ،القيدال يتصد
املواق الرب يتعرل هلا

دا ال درد وادي املسداولة عدن سدلوكياتس وتصدر اتس داه

هل ال روة واملتتريال الرب مير ا والرب تت اعل اع جمموعة املبادئ والقيم الرب حيمل ا".

يرع البعض بنن أ،القيال األعمال اي جمموعة ان املبادئ أو األسباب والرب ىلب أن تتاي تصدرة ام مدال األعمدال
سواهب علس املستوع ال ردني أو اجلماعي اذا التعري ياكد علس أن أ،القيال األعمال اا ادي إو ابدادئ أو أسدل كدم سدلول
أو تصرة املم مال والرب ىلب علي ا اراعادا عمداا تتخذ القرارال أو التصر ال واي متارس عمل ا.

11

 _8أمهية أ،القيال األعمال :تتجسد أمهية أ،القيال األعمال يما يلي:

 _7اوقي نا ي واد املر ع املتكاال

إدارف األعمال طبعة  11دار احلااد لمسر والتوزيع األردن  8111ص .111

 _2أملد علي فاحل زكريا الدورني إدارف األعمال الدولية ام ور سلوكي واسرتاتيجي دار البازورني العلمية للمسر والتوزيع األردن  8119ص . 18
 _9عبد الستار ا دني امل داوني اجلوانب األ،القية وامل مية تكمولو يا املعلواال طبعة  11ااسسة الوراق للمسر والتوزيع األردن  8119ص .15
 _11بودراة أايمة دور أ،القيال األعمال سني أداهب العاالني (دراسة عيمة ان البمول التجارية اجلزاعرية) (اذكرف اا ستري) ااعة املسيلة كلية العلوم اوقتصادية قسم التسيري
 8111/8118ص.19
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_ اديوة بعدض األعمدال امليفدادف أو دري املر دوب ي دا ممدا ولدد امحسداس املتزايدد بدنن املم مدال أفدب و تصدر ادا وفد قادا
أقددل أ،القيددة ممددا كانددو عليددس السددابمب ممددا يكسد عددن احلا ددة إ األ،القيددال املم مددال سدواهب علددس املسددتوع الدددا،لي أو
ارار ي.
_ تعقد وتدا،ل املصاحل املم مال احلديلة عل ا أاام حاول اعقدف ان الصعب دا احلكم ي ا علس اا او فواب أو اا
او ،اطئ ان الماحية األ،القية وادذا ادا أدع إ أن تصدب املسدكالل األ،القيدة ايدة التعقيدد ناداق واسدع ادن القيفدايا
واملواق واحلاول هلذا أفب و أكلدر إثدارف لالاتمدام واجلددل الوقدو احلاددر علدس فدعيد البي دة الدا،ليدة وارار يدة للمم مدة
بامدا ة إ سيادف قيم ال ردية والالاباوف.

11

_ حماولة القيفاهب علس املمامب الساعد باعتبار أن ام مال األعمال ددة ان أ ل بقاع ا واستمراراا إ تع يم الرب مما أدع إ
إدا ة قدسية واد ة علس الرب والرحبية اذه السركال دون أن يرا مب لك ااتمام واد باوعتبارال األ،القية واملعموية.
_ و ددود وقددوف األسددباب املاديددة إ املعيفددالل دداأل راد س دواهب

امدارف أو

الوهدداع األ،ددرع التابعددة هلددا جنددد أن هلددم أسددباب

عدي دددف ت ددد ع م إ اونت اك ددال األ،القي ددة 18األ،القي ددال تع ددد مبلاب ددة الد ددة ال ددرب تق ددود املم م ددال واأل دراد ددو اولتد دزام األديب
انبني :األول أهنا تعاي قيمة للمجتمع ككل ان ،الل
واأل،القي اه اجلماعال املختل ة وت ر أمهية أ،القيال األعمال
التزام املم مال مبساوليت ا او تماعية واللداس أهندا سدن حيداف األ دراد دا،دل املم مدة ادن ،دالل األن مدة األ،القيدة الدرب تمت ج دا
املم مال وامدارال.
_ قد تتكل ام مدال األعمدال كلدريا نتيجدة اال دا اولتدزام باملعدايري األ،القيدة وامدا يدني التصدرة الالأ،القدي لييفدع املم مدة
اوا ة الكلري ان الدعاوع القيفاعية ،افة إ ا اا متادل املم مة وأ،ذل تركز كلريا علس ابدأ الراد والممدو اوقتصدادني بعيددا
عن التو س اوقتصادني او تماعي األ،القي إدا ة إ تقوية امحساس بامنتماهب والووهب للماسسة.

11

_ تسدداعد القدديم األ،القيددة علددس تقليددل التكددالي الددرب تتكبددداا املم مددة عمددد اختددا القدرار املماسددب القواعددد األ،القيددة تقلددل اددن
اجل ددد والوقددو املبددذول قيدداس السدديهب الص د ي للقيددام ب ددس أو اختددا الق درار بسددننس بص د ة عااددة إن الدددور اجلددوارني واألساس ددي
لأل،القيددال بص د ة عااددة وأل،القيددال األعمددال بص د ة ،افددة اددو أهنددا وسدديلة للم ددول باألاددة لددك أن التدداري خيربنددا أن سددقو
الكلري ان األام واحليفارال كان بسبب اهنيار األ،الق.

1

والال لك أنس قد س ل أحد وزراهب اليابان":اا سر تقدم اليابان اذا التقدم

قال" :السر ير ع إ تربيتما األ،القية".

15

ثاللا :دور أ،القيال األعمال كب هاارف ال ساد امدارني:

 _ 11سيد اورجبي عبد املو اوا ة اجلراعم اوقتصادية الدول العربية ااعة ناي العربية للعلوم األامية اركز الدراسال والب وث الابعة األو الريال  8116ص . 1- 8
 _18جنم عبود جنم البعد األ،يفر لألعمال املساولية البي ية لر ال األعمال طبعة  11الوراق لمسر والتوزيع األردن  8112ص .821
 _ 11دياو يل حممد الرزني بن امصور عبد اهلل ابادئ وقواعد السلول األ،القي كرابط اعل بني حوكمة املاسسال واكا ة ال ساد – دراسة تابيقية علس الوزارال احلكواية قااة زف – جملة
اجلااعة امسالاية للدراسال اوقتصادية وامدارية جملد  81عدد  8118 8ص .858
 31.بودراة أايمة ار ع سابمب ص _

14

 23.بالل ،ل السكارنة أ،الق العمل طبعة  11دار املسريف لمسر والتوزيع األردن  8119ص _

15
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هل ت سي ال ساد ،افة دا،ل امدارال العااة وبد ان التارق إ اعايري التوهي 16ان اساواف وك اهبف ن اعر دة األسدل
الرب ترتكز علي ا المزااة الوهي ية لمخلص األ،ري إ اعر ة العالقة الاردية الرب تربط بني أ،القيال األعمال وال ساد امدارني
و لك ان ،الل تبين ابادئ التوهي المزيس واعتماد اعايري ات مب علي ا دوليا وسوة نتارق ألام اذه املبادئ:
 _1ابددادئ التوهيد  :يقددوم التوهيد علددس ابدددأين أساسدديني مهددا املسدداواف والك دداهبف وعددادف اددا تددم م أ،القيددال الوهي ددة ادونددة
،افة تكدون باليفدرورف حيدز التابيدمب توا قدا ادع الم دام الدداا لتلدك املاسسدة تقدوم ادذه األ،دريف أساسدا علدس جمموعدة ادن املصدادر
تدعم بسكل أو بآ،ر امدارف لم ول مببادئ بعيدا عن ال ساد أطلمب علي ا تسمية أ،القيال امدارف.
ميكن تعري ادونال السلول علس أهنا جمموعة القواعد واليفوابط واملعتقدال والقديم الدرب ددد السدلول الدذني ىلدب علدس املوهد
أني وقو وأني اكان.

املتزام بس عمد ممارستس لعملس

17

_ اصددادر أ،القيددال امدارف :تعتددرب البي ددة او تماعيددة الددرب يعدديس ي ددا امنسددان واددا يسددود ي ددا اددن قدديم وأع دراة وتقاليددد
إ تماعية أو عقاعدية أو حىت سياسية ان املصادر امل مة ملدونال السلول ن را ملا متلكس ان تنثري علس سلول األ راد.
وميكن ديد أام اصادر قيم وأ،القيال امدارف
_ الدين

12

اآلي:

اجملتمع.

_ قيم وأ،القيال اجملتمع.
_ قيم وأ،القيال أسر العاالني

املم مة.

_ التسريعال والقوانني.
_ تعليمال ولواع املم مة.

19

وو يك ي التارق إ اصادر أ،القيال امدارف ملعر ة اواطن ارلدل واليفدع وبدذلك جما دة هداارف ال سداد بالسدكل الصد ي
والما ع وإمنا و بد ان التيقن ان الوفول إ اهلدة املمسود واو اتس اهلدة ان تبين أ،القيال األعمال.
_ أاداة أ،القيال امدارف  :دتم أ،القيال امدارف كعلم للوا بال املعموية ارافة مب مة اعيمة و زاهبادا التنديبيدة بتبيدان القواعدد
السلوكية واأل،القيدة معاداهب ا مدة ادا قيمدة سدواهب يمدا بدني املمارسدني أن سد م أو ا داه التدري وعموادا دددة األ،القيدال امداريدة
إ :

81

_ دبط العادال واوت اقال وجمموة القيم واألعراة والتقاليد املت مب علي ا

حميط اا.

 _ 16أن ر _ عبد الرملان لد سلاان عريض املاريني قواعد سلول وةداب ا مة التدقيمب وأثراا علس ودف عملية التدقيمب
السرق األوسط  8118ص .15
 _ 17رازني بن الصديمب دور احلماية اجلماعية لمزااة الوهي ة العمواية هل قانون الوقاية ان ال ساد واكا تس رسالة اا ستري قسم احلقوق

السركال الصماعية الكويتية (رسالة اا ستري) قسم اااسبة

ااعة

ااعة قافدني اربال ورقلة  8111ص .6

 _ 12فو إميان قوراني ارمي أ،القيال العمل كنداف لل د ان هاارف ال ساد امدارني الدول المااية امللتقس الوطين حول حوكمة السركال كآلية لل د ان ال ساد امدارني واملاا يوم  16و 17ااني
 8118كلية العلوم اوقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ااعة حممد ،ييفر بسكرف  8118ص .18
 _19ادحو حممد أبو نصرف إدارف وتممية املوارد البسرية او ااال املعافرف طبعة  11جمموعة الميل العربية القاارف  8117ص. 17
 _81دحيمان لويزف تنثري أ،القيال امدارف علس عملية توهي املوارد البسرية اجلزاعر (اذكرف اا ستري) قسم العلوم السياسية ااعة اجلزاعر  8118 /8111 11ص .1
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_ تساعد األ،القيال علس تقدمي المقد الذاي لت سني املردودية و صني الك اهبال ال مية و يز امل دارال امل ميدة و،لدمب سدور
اللقة األاداة املتبعة.
_ دددبط السددلول امل ددين والسخصددي الددذني يمبتددي أن يت لددس بددس املوه ددون لدددع الدولددة ودددمان انيفددباط م مبددا يمسددجم واقتيفدديال
ممارسة الوهي ة العمواية واطالع م علس وا بادم امل مية إطار أ،القي.
_ تابيمب ن ام اجلزاهبال امىلابية والسلبية لت ادني بعض ا اار ال ساد امدارني.
_ دمان اط عقالس لتسيري املوارد البسرية ين،ذ بعني اوعتبار اسارام امل ين والوهاع .
_ قيمب التوازن بني األحكام األ،القية وحريال وحقوق املوه ني (دبا ا وتقميم ا) كما سدبمب القدول دي عبدارف عدن اددونال
اقممة.
_ درورف تتليب املصل ة العااة علس املصل ة ارافة للموه بسكل يت مب واألن مة التسريعية والتم يمية السارية امل عول.
_ تقريب عمل امدارف العااة ان املواطمني بامفتاهب إ ااتمااادم وانستاودم وكذا علس سني نوعية ارداال املقداة إلي م.
_ إنساهب اللقة املتبادلة بني امدارف واملواطن.
_ إزالة الاابع التسلاي الذني ميكن أن تتص بس امدارف باحرتام الوا بال امللقاف علي ا.
 _8العالقة بني أ،القيال األعمال ال ساد امدارني:

81

88

امال عالقة عكسية تربط بني كل ان ال ساد بكا ة فوره بدهبا ان ال ساد امدارني اع أ،القيال األعمال.
_ ال ساد امدارني  81:إن التعري اجملدرد لل سداد امدارني يمالدمب إ املمارسدال السدلوكية الدرب و ختيفدع إ ددابط أو اعيدار اعدني
و،افة املعايري البريوقراطية أو كل إ راة بالسلاة العااة املمموحة للموه ني عن األاداة املقررف هلا قانونا.
كما يسمل اذا امل وم كدل حماولدة لوددع السدخص اصداحلس ارافدة بصدورف دري اسدروعة دوق املصدل ة العاادة دون اعتبدار للملدل
العليا الرب تع د خبدات ا .

8

_ امفددالل امدارني :ن درا لتددد،ل الدولددة وتوسددع ا كلددري اددن جمدداول األنسدداة او تماعيددة واوقتصددادية وأ،ددذل علددس عاتق ددا
قيمب التممية الساالة والتتلب علس ا اار التخل .
 _1أسداليب قيدمب أ،القيددال األعمدال وتقليدل ال سدداد :امددال العديدد ادن المقددا الدرب و بددد ادن الرتكيدز علي ددا لت قيدمب أاددداة
أ،القيال األعمال وبذلك الم ول باملاسسال ،افة اوقتصادية ام ا واا هلا ان إىلابية علس اوقتصاد الوطين ككل.
_ إن إعتبار املسرة اجلزاعرني اددونال السدلول أحدد التددابري الوقاعيدة ادن ال سداد لديل حمدض الصدد ة وإمندا ادو إعتبدار ااسدل علدس
حقداعمب واقعيددة

85

و قددا لدراسددال أ ردددا األاددم املت دددف ددإن و دود ادددونال سددلول يعتددرب اددن الوسدداعل الوقاعيددة امل مددة

اكا ددة

 _81سعيد اقدم أ،القيال الوهي ة العااة دراسة ن رية تابيقية ان زاوية تنفيل احلقوق واولتزااال امل مية (الم ام التندييب للموه ني) طبعة  11دار األاة لمسر والتوزيع اجلزاعر  1997ص
.18
 _ 88أن ر يوس عبد عاية حبر ار ع سابمب ص .15
 60.ياسني الصرايرف املم ض التجرييب ملعاجلة ال ساد امدارني جملة امدارف السمة  81العدد  71وان  1992ص _
 _ 8حممد الصري ي ال ساد بني امفالل والتاوير امدارني طبعة  11ااسسة حورس الدولية لمسر والتوزيع امسكمدرية  8117ص .11
23
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ال سدداد كمددا أن يا ددا يسدداعد علددس إزدادداره بامدددا ة إ إثبددال الكلددري اددن الدراسددال احلديلددة أن يدداب اعددايري أل،ددالق العمددل
ت سي هاارف ال ساد امدارني.

يعترب أول األسباب املباارف

86

_ األااندة والمزاادة واد ا ية :وبدد اددن إحكدام الرقابدة علددس تصدر ال كبددار املدوه ني واادالبت م بتقدددمي تقدارير دوريددة عدن او ددودادم
اللابتة واملتداولة عن طريمب التصري باملمتلكال و رياا ان ةليال وبواساة ودع قواعد لسلول ادوه ي الدولدة وإعالهندا ادن حدني
إ ة،ددر ليالددع علي ددا املواطمددون حددىت يكددون بإاكدداهنم احلكددم بنن س د م يمددا إ ا كددان امددال ،ددرو اددن قبددل املددوه ني علددس اددذه
القاعدف والسلول املالوب .

87

_ نسر التعليم وتوعية املواطمني :و اك أن دل املدواطمني وعددم اعدر ت م حلقدوق م ىلعل دم ريسدة للمدوه ني املرتسدني يدد عون
هلم الراوف ان أ ل إجناز اعااالدم وبالتاا اتسداة هداارف ال سداد و ميدل املدواطمني ادا و طاقدة هلدم دا وملعاجلدة الدل ادذا الوددع
وبد ان نسر التعليم أو الدورال أو الوعي او تماعي بني ف وة املواطمني وتعري م حبقوق م ومبا يادني إ ااتماع م عن د دع
الراددوف إ امل دواطمني وإ تقليددل نسددبة ال سدداد امدارف و جدديم املم واددال ال اسدددف دا،ددل اجل دداز امدارني وفددوو إ ت تيت ددا
والقيفاهب علي ا.
_ حماسبة اوه ي الدولة :إن دع أو انعدام عمصر الرقابة واااسبة علس اوه ي الدولة يادني إ انتسار وت سي ال ساد بيم م
وإ إساهبف استعماهلم لسلاادم التقديرية و اوز حدود فالحيت م والعبث بناوال الدولة ان ناحية واستتالل املواطمني ان ناحيدة
أ،رع واما وبد ان تسخيص و ديد األاخاص املم ر ني وكس املم واال ال اسدف دا،ل اجل داز امدارني ادن ،دالل إنسداهب
األ زف الرقابية الالزاة والقادرف علس كس او را ال واملمارسال الالأ،القية دا،ل اجل از امدارني املعين والت قيمب اع املوه ني
املم ر ني و رل العقوبال الرب يست قوهنا علي م ليكونوا عربف لآل،رين .
_ تبسيط إ راهبال العمل والتخلص ان املعوقال امدارية :حيث تعد ان األسباب الرعيسية لل ساد امدارني األ زف احلكواية
و،افة اردااتيدة ام دا و لدك ألن ام دراهبال الاويلدة واملعقددف تدادني إ ال سداد نتيجدة م بدار املدواطمني علدس د دع الراداوني إ
املوه ني الذين يتولون اجنا ز اعااالدم لقماعة ااوهب املواطمني بان عدم الدد ع سديادني إ تدن،ري اجنداز اعدااالدم أو حدىت ددياع ا
دا،ل الداعرف وملعاجلة الل اذه احلاول وبد ان دراسة القوانني واألن مة والتعليمال وإد،ال التعديالل املماسبة علي ا وتصميم
ام راهبال البسياة والسريعة مجناز اعااالل املواطمني و ميب م د ع الرااوني للمواطمني .
_ تقددومي واكا ددنف املوه د األاددني :هددل ال سدداد املت سددي األ ددزف احلكوايددة جنددد أن املوهد األاددني والمزيددس و يلقددس التقدددير
انزق ويتلقس اواانال والسخرية ان الكلرف ال اسدف واملم واال املم ر ة بسبب أاانتدس وإ،الفدس
واوحرتام والدعم بل يصب
وا ت دداده بددل قددد يصددل األاددر إ تعردددس إ العقوبددة أو اجلدزاهب ألنددس أاددني ونزيددس وامددا و عددال إو بدددعم وإسددماد املوهد األاددني
وتق دددمي احل دوا ز املماس ددبة ل ددس وتقومي ددس واعتب دداره ال دداو وق دددوف حس ددمة ميك ددن أن يقت دددني ددا اآل ،درين ويع دددلون ا ددن س ددلوك م املم ددرة
وتصر ادم امدارية ال اسدف.
 _ 85املادف  7ان القانون رقم  11/16املارخ  81ي رني  8116املتعلمب بالوقاية ان ال ساد واكا تس ريدف رمسية عدد  1لسمة  8116املعدل واملتمم باألار رقم  15/11املارخ
 8111ريدف رمسية عدد  51لسمة  8111واملعدل واملتمم بالقانون رقم  15/11املارخ  8أول  8111ريدف رمسية عدد لسمة  8111ص .6
 _ 86بوحمية قوني ثقا ة املاسسة كمد،ل أساسي للتممية الساالة دراسة طبيعة العالقة بني ااددال اللقا ية وك اهبف األداهب (اقال) جملة الباحث العدد  8111 8ص .7
 _ 87أن ر _ ون سولي ان البوفلة األ،القية للسركال أدوال اكا ة ال ساد قيم وابادئ وةداب امل مة وحوكمة السركال امتدع حوكمة السركال الدوا الدليل السابع ص .11

 86أول
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_ إعادف الم ر قيمة الرواتب واأل ور بني درتف وأ،درع :إن اخن دال اسدتوع الرواتدب واأل دور املد وعدة ملدوه ي الدولدة يعدد ادو
اآل،ر ان األسباب الرعيسية ونتسار هاارف ال ساد دا،ل األ زف احلكواية و،صوفا إ ا كان راتب املوه و ميكمس ان تدو ري
العيس الكرمي لس وأل راد عاعلتس إن لك سيد عس للب ث عن اصادر أ،رع أل ل زيادف د،لس لتو ري اتالبال احلياف.
_ دور ادونال السلول

82

اكا ة ال ساد:

إنددس وقبددل التاددرق إ الدددور الددذني تلعبددس ادددونال السددلول
وان ن التعرل لدوراا اكا ة ال ساد.

اكا ددة ال سدداد ىلددب أوو تبيددان عالقددة اددذه املدددونال بال سدداد

_ عالقددة ادددونال السددلول بال سدداد :اددا اددن اددك ادددع امرتبددا املتبددادل بددني أ،القيددال وقدديم الوهي ددة العااددة وبددني ال سدداد
امدارني كالمها ياثر اآل،ر بدر ة كبريف واذا اا أادارل إليدس دراسدة سدا ران وة،درون الدرب أ ريدو علدس جمموعدة ادن الددول
أوربا السدرقية وةسديا الوسداس للوقدوة علدس دود ام مدة التعداون اوقتصدادني التددريب األ،القدي للمسداولني احلكدوايني والدرب
أكدددل أن " اهلدددة األساسددي اددن تدددريب األ،القيددال للمسدداولني اددذه الدددول اددو اكا ددة ال سدداد وتقدددمي ،ددداال عااددة
يدددف كمددا أن الدددول ال اعدددول ال سدداد األقددل يو ددد لدددي ا بدرااض اتاددورف للتدددريب األ،القددي بيممددا العكددل الدددول ال
اعدول ال ساد األعلس ".
ما ىلمع ادونال السلول وال سداد ادي عالقدة املتماقيفدني يفدور أحددمها يعدين باريقدة أوتوااتكيدة يداب اآل،در و لدك إناالقدا
اددن أن امنسددان اددااو البدايددة والم ايددة إو كتلددة اددن اماكانددال والااقددال ميكمددس باوكتسدداب صدديل املسددتويال الر يعددة اددن
ال يفدداعل  89اللمددا ميكمددس بددالرتل والالابدداوف الوقددوة

ال سدداد األ،القددي مبددا يددس اددن إ اددا للقدديم واملبددادئ واأل،ددالق احلميدددف

وإستبداهلا بعادال وقيم اا ف و ريبة عن القيم الوطمية.

11

لذلك إ ا كان ال ساد

أفلس اا او إو إ راة ملساولني

كسب ري اسروة أو اما ع يتعذر قيق ا بارق اسروعة

11

احلكواة وامدارف وإسدتتالهلم ملدواقع م وفدالحيادم لل صدول علدس
إن أ،القيال العمل اي جمموعة القواعد واملبادئ الرب ديمن علس

السلول امدارني وت تعلمب مبا او فد ي أو ،ادن عدن طريدمب تبدين قواعدد أ،دالق دددة إ التدنثري

سدلوكيال املدوه ني ، 18افدة

يما يتعلمب بسلول املوه العام عمداا يم رة عن املعايري املت مب علي ا لت قيمب أاداة و ايال ،افة.
_ دور ادونال السلول

11

الوقاية ان ال ساد:

 _ 82أن ر _ سااية بعيسي وايلود برس دور ثقا ة التاوير الذاي للموه ني تاويمب ال ساد امدارني – اد،ل الت لي بن،القيال العمل  -امللتقس الوطين حول حوكمة السركال كآلية لل د ان
ال ساد املاا وامدارني يوم  7-6ااني  8118كلية العلوم اوقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ااعة حممد ،ييفر بسكرف  8118ص .9-2
89علي مليد العولقي أ،القيال امل مة الل وأعراة السرطة وكي ية تابيق ا علس الواقع ااعة ناي العربية للعلوم األامية فمعاهب  8112ص .1
11حممد األاني البسرني ال ساد واجلرمية املم مة ااعة ناي العربية للعلوم األامية الريال  8117ص . 7
11رايل اربول وة،رون احلوكمة املصر ية كآلية ملوا ة ال ساد امدارني اع اماارف حلالة اجلزاعر امللتقس الوطين حول حوكمة السركال كآلية لل د ان ال ساد املاا وامدارني يوم  7-6ااني 8118
كلية العلوم اوقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ااعة حممد ،ييفر بسكرف  8118ص .1
18بوادين يوس أ،القيال العمل وإرتباط ا باملمارسال السليمة لل وكمة ام مال األعمال املعافرف ان ام ور إدارني وإسالاي جملة اوقتصاد واملالية العدد  8115 11ص .21
11عبد احلليم بن اسرني ال ساد امدارني اد،ل ا اايمي جملة ام ت اد القيفاعي ( اقال) العدد  5ااعة حممد ،ييفر بسكرف ص .11
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إن إعتبار املسرة اجلزاعرني ادونال السلول أحد التدابري الوقاعية ان ال ساد ليل حمض الصد ة وإمنا ادو إعتبدار ااسدل علدس
حقاعمب واقعية.

1

و قا لدراسال أ ردا األام املت دف إن و ود ادونال سلول يعترب ان الوساعل الوقاعية امل مدة اكا دة ال سداد كمدا أن
يا ددا يسدداعد علددس إزدادداره بامدددا ة إ إثبددال الكلددري اددن الدراسددال احلديلددة أن يدداب اعددايري أل،ددالق العمددل يعتددرب أول
األسباب املباارف

ت سي هاارف ال ساد امدارني.

15

السلول األ،القي لةنسان بي ة العمل يتنثر بعدف ااثرال إىلابية وسلبية دا،لية و،ار ية ويصل تنثري اذه املاثرال إ
أن تاتدس علددس ،لقددس األساسددي حددىت يصددب السددلول اجلديددد لددس ،لقددا وطبعددا ددإ ا أرادل املم مددة أن تبددين بي ددة عمددل وادد ة
وأ،القية ال بد هلا ان إطار أ،القي حييط بتصر ال 16األ راد ألنس مما و اك يس أن األ دراد الدذين يتخدذون قدرارال اتعلقدة
بالعمل ويعملون مبو ب ا إمنا يعربون عدن إ،تيدارال أ،القيدة لعددم إاكانيدة صدل األ،دالق علدس العمدل ادن دة وألن اادل
دور األ،الق

العمل يعين إنكار أن امال طرق ف ي ة وأ،رع ،اط ة ملمارسة العمل ان

ة أ،رع.

17

إن دور ادددونال السددلول اكا ددة ال سدداد يسددمل اعاجلددة كددل األ عددال الددرب يرتكب ددا املوه د بدددا ع حددب الددذال وتددادني
اباارف إ أحد ا اار ال ساد اذه األ عال الرب عادف اا تكون نتا أحد املسكالل التالية:
 -1تيفارب املصاحل :أني تيفارب املصل ة العااة باملصل ة السخصية و لك عمداا ير بعض األ راد العداالني املم مدة
اصاحل م ارافة علس املصل ة العااة وتعد اسنلة تعارل املصاحل ان أكلر األادور تعقيددا جمدال األ،القيدال و لدك
لعالقت ا باملكتسبال املالية بتموة أاكاهلا.
 -8ياب العدالة والمزااة  :حيث ىلب علس أف اب األعمال واملساولني املم مال إحرتام القدوانني والتسدريعال كم در
أوا للعدالة والمزااة .وأن و يل قوا دررا عن قصد بالزباعن والعداالني واملما سدني ادن ،دالل املخادعدة والت ريد وإعاداهب
اعلواال ،اط ة.
 -1املعلواال امليفللة والكا بة :حيث تسلك بعض املم مال سلوكا و أ،القيا عملية اتصداهلا بداجلم ور ادن ،دالل نسدر
إعالن ددال ادع ددة أو ع دددم ع ددرل احلقيق ددة ع ددن س ددالاة امتجاد ددا ويع ددد الك ددذب ا ددن أك ددرب املس دداكل األ،القي ددة جم ددال
امتصاول اع الزباعن.
 -العالقال املم مة  :وتتعلمب بسلول األ راد

املم مة اه بعيف م وارلوسي م و اه الزباعن.

12

1املادف  7ان القانون رقم  11/16املارخ  81ي رني  8116املتعلمب بالوقاية ان ال ساد واكا تس ريدف رمسية عدد  1لسمة  8116املعدل واملتمم باألار رقم  15/11املارخ
 8111ريدف رمسية عدد  51لسمة  8111واملعدل واملتمم بالقانون رقم  15/11املارخ  8أول  8111ريدف رمسية عدد لسمة  8111ص .6
15بوحمية قوني ثقا ة املاسسة كمد،ل أساسي للتممية الساالة دراسة طبيعة العالقة بني ااددال اللقا ية وك اهبف األداهب (اقال) جملة الباحث العدد  8111 8ص .7
16عبد الرملان لد سلاان عريض املاريني قواعد سلول وةداب ا مة التدقيمب وأثراا علس ودف عملية التدقيمب
 8118ص .15
17بوادين يوس املر ع السابمب ص .21-21
12بودراة أامية ار ع سابمب ص . 1

السركال الصماعية الكويتية (رسالة اا ستري) قسم اااسبة
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اددذه املسددكالل الددرب اع ددم األحيددان يكددون نتا ددا أحددد أ عددال ال سدداد والددرب و ميكددن للقددانون اعاجلت ددا لعدددم إاكانيتددس
امطالة علي ا مرتباط ا بسريرف ال رد ولكن املدونال ميكن أن تعاجل اذه املسكالل ان ،الل:
 تممية ةلية الرقابة الذاتية والرب تعتمد علس املوهان ري حا ة ملساول يذكره مبساوليتس.

اتس ان ،الل إحساسس واعوره بننس اكل بنداهب العمل واامتن عليس

 تقوية السعور باملساولية ان ،الل إاعار املوه بننس حماسب علس عملس عن طريمب إدرال املوه ملراقبة اهلل تعا يمااو اامتن عليس.
 ربط املصاحل ارافة بامل صاحل العااة و لك عن طريدمب تقويدة ادعور املوهد بارتباطدس بالعمدل واملاسسدة وامدس سسدس بدنناصل تس ارتباة مبصل ة اجلميع ما يكون قد إبتعد عن األنانية وان ن إبتعاده عن العمل بدا ع اخصي.

19

 -دبط السلول امل ين السخصي الذني ىلب أن يت لس بس املامتمون علس اصاحل الدولة.

 -دمان التوازن بني األحكام األ،القية ودرورف ااا ة علس حريال وحقوق املوه ني.

 ودع حدود لس وال امنسان كس وف اجلاه واملال والسلاة أني أهنا تممي إرادف امنسان كي ية إاباة ا واتس بالارقاملسروعة وتكب نزواتس.
 -ودع الدستور امللاا الذني يتم تقييم تصر ال األ راد علس أساسس.

الخاتمة:
ان ،الل اا مت عرددس خنلدص إ أن هداارف ال سداد امدارني األ دزف احلكوايدة العديدد ادن الددول الماايدة ادي هداارف تكداد
تكددون عااددة والموسددة واددي او ددودف أييفددا الدددول املتقداددة ولكددن بدددر ال أقددل ويالحددة أن هدداارف ال سدداد امدارني اعقدددف
يكتم وانب ا الكلري ان التمول ويعود أساس انتسار ال ساد واستمرار يتس إ العديد ان األسباب والعواال املتد،لة ببعيف ا
والدرب يصدعب صدل عمصدراا وإىلداد احللدول واملعاجلدال املماسدبة هلدا بصدورف ام دردف وعليدس دإن أني إسدرتاتيجية للقيفداهب علدس ال سداد
اوا ة اسكلة ال ساد أن تكون ااالة ل اارف جبميع أبعاداا.
وبد هلا لكي تمج
النتائج :ان ،الل اذا الب ث توفلما لمتاعض التالية:
_ أن أ،القيال األعمال ترتبط بسكل وثيمب اع المزااة الوهي ية حيث ميكن اعتبار اذه األ،ريف زهب ام ا.
_ أن الت ددديال الددرب توا ددس أ،القيددال امدارف التابي ددمب نا ددة عددن ادداثرال دا،لي ددة وأ،ددرع ،ار يددة إ و تسددكل الت ددديال
ارار ية نا ة عن اقافد اخصية للقاعمني علس امدارف ن س ا أو هل ت سي ثقا ة ااسوبية.
_ أن ال ساد امدارني يرتبط طرديا اع أ،القيال األعمال كلما ققو اللانية جن و املاسسة أو املم مة
ت سي ال ساد ي ا.

التقليدل ادن درص

19سااية بعيسي وايلود برس دور ثقا ة التاوير الذاي للموه ني تاويمب ال ساد امدارني – اد،ل الت لي بن،القيال العمل  -امللتقس الوطين حول حوكمة السركال كآلية لل د ان ال ساد املاا
وامدارني يوم  7-6ااني  8118كلية العلوم اوقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ااعة حممد ،ييفر بسكرف  8118ص .9-2
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_ يعد ا وم أ،القيال امدارف ا واا اتيا يتعلمب بال رد وو ميكن التنثري بس بل أفب و امدارف اليوم بنال احلا ة إ اتادرف
اذا امل وم والم ر أل،القيال امدارف بوف ا أحد اصادر التمويدل السدلوكي الدرب سدتعود بدرب ا تمداعي وو تقدل ادننا عدن بداقي
قيدمب الدرب ،افدة املاسسدال اوقتصدادية ام دا مزاادة العداالني ي دا ىلمب دا قددر كبدري ادن
رلوس أاوال املم مة الرب تعتمداا
ارساعر.

التوصيات:
_ وبد السعي املم مال وامدارال اجلدني لمسر ثقا ة أ،القيال األعمال وإ سيداا ك قيقدة ا ميدة ادن أ دل ترسدي تقاليدد
وأفول امل مة المزي ة و اوز امل وم الذني يعد امدارف ا،تصاص ان و ا،تصاص لس.
_ ىلب أن تتجمب امدارال العمل باملمامب املادني وو و دمب ابددأ التايدة تدربر الوسديلة او حبجدة عددم وددول السدلول األ،القدي ادن
السلول الالأ،القي.
_ اواتمددام أكلددر بنسدداليب الرقابددة لدددعم التابيددمب السددليم ملعددايري المزااددة ،افددة عمددد التوهيد والسددرو املعتمدددف لل صددول علددس
املمافب.

قائمة المراجع:
الكتب:
_اوقي نا ي واد املر ع املتكاال

إدارف األعمال طبعة  11دار احلااد لمسر والتوزيع األردن .8111

_ أملددد علددي فدداحل زكريددا الدددورني إدارف األعمددال الدوليددة ام ددور سددلوكي واس درتاتيجي دار البددازورني العلميددة للمسددر والتوزيددع
األردن .8119
_ عبد الستار ا دني امل دداوني اجلواندب األ،القيدة وامل ميدة
األردن .8119

تكمولو يدا املعلوادال طبعدة  11ااسسدة الدوراق للمسدر والتوزيدع

_ جنم عبود جنم البعد األ،يفر لألعمال املساولية البي ية لر ال األعمال طبعة  11الوراق لمسر والتوزيع األردن .8112
_ بالل ،ل السكارنة أ،الق العمل طبعة  11دار املسريف لمسر والتوزيع األردن .8119
_ ادحو حممد أبو نصرف إدارف وتممية املوارد البسرية او ااال املعافرف طبعة  11جمموعة الميل العربية القاارف .8117
_ سددعيد اقدددم أ،القيددال الوه ي ددة العااددة دراسددة ن ريددة تابيقيددة اددن زاويددة تنفدديل احلقددوق واولتزااددال امل ميددة (الم ددام التددندييب
للموه ني) طبعة  11دار األاة لمسر والتوزيع اجلزاعر .1997
_حممددد الص دري ي ال سدداد بددني امفددالل والتاددوير امدارني طبعددة  11ااسسددة حددورس الدوليددة لمسددر والتوزيددع امسددكمدرية
.8117
القوانين:
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_ القانون رقم  11/16املارخ  81ي رني  8116املتعلمب بالوقاية ان ال ساد واكا تس ريدف رمسية عدد  1لسمة 8116
املعدل واملتمم باألار رقم  15/11املارخ  86أول  8111ريدف رمسية عدد  51لسمة  8111واملعدل واملتمم بالقانون رقم
 15/11املارخ  8أول  8111ريدف رمسية عدد لسمة .8111
_ األار  11رقم  18/11املارخ

 86أول  8111املتعلمب مبجلل اااسبة اجلريدف الرمسية العدد  56سمة .8111

المذكرات:
_ بودراة أايمة دور أ،القيال األعمال سني أداهب العاالني (دراسة عيمة ان البمدول التجاريدة اجلزاعريدة) (ادذكرف اا سدتري)
ااعة املسيلة كلية العلوم اوقتصادية قسم التسيري .8111/8118
_ دحيمان لويزف تنثري أ،القيال امدارف علس عملية توهي املوارد البسرية
ااعة اجلزاعر .8118 /8111 11

اجلزاعر (اذكرف اا ستري) قسم العلوم السياسدية

_ عبددد الرملددان لددد سددلاان ع دريض املاددريني قواعددد سددلول وةداب ا مددة التدددقيمب وأثراددا علددس ددودف عمليددة التدددقيمب
الصماعية الكويتية (رسالة اا ستري) قسم اااسبة ااعة السرق األوسط .8118

السددركال

المقاالت والملتقيات:
_ سااية بعيسي وايلود برس دور ثقا ة التاوير الذاي للموه ني تاويمب ال ساد امدارني – ادد،ل الت لدي بن،القيدال العمدل
امللتقس الوطين حول حوكمة السركال كآلية لل دد ادن ال سداد املداا وامدارني يدوم  7-6اداني  8118كليدة العلدوم اوقتصدادية
والتجارية وعلوم التسيري ااعة حممد ،ييفر بسكرف .8118
_ياسني الصرايرف املم ض التجرييب ملعاجلة ال ساد امدارني جملة امدارف السمة  81العدد 71

وان .1992

_ ددون سددولي ان البوفددلة األ،القيددة للسددركال أدوال اكا ددة ال سدداد قدديم وابددادئ وةداب امل مددة وحوكمددة السددركال امتدددع
حوكمة السركال الدوا الدليل السابع.
_ بوحميددة قددوني ثقا ددة املاسسددة كمددد،ل أساسددي للتمميددة السدداالة دراسددة
(اقال) جملة الباحث العدد .8111 8

طبيعددة العالقددة بددني ااددددال اللقا يددة وك دداهبف األداهب

_ رايددل اددربول وة،ددرون احلوكمددة املصددر ية كآليددة ملوا ددة ال سدداد امدارني اددع اماددارف حلالددة اجلزاعددر امللتقددس الددوطين حددول حوكمددة
السركال كآلية لل د ان ال ساد املاا وامدارني يوم  7-6ااني  8118كلية العلوم اوقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ااعة
حممد ،ييفر بسكرف .8118

جملة العلوم السياسية والقانون-العدد 11أيلول-سبتمرب - 8112اجمللد – 18تصدر عن املركز الدميقراطي العريب أملانيا-برلني

77

السياسة الروسية جتاه مكافحة اإلرهاب( سوريا منوذجا)

ا.م.د نوار جليل هاشم
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)Russian policy towards counter-terrorism (Syria as model
ا.م.د نوار جليل هاشم
اجلامعة املستنصرية – مركز املستنصرية للدراسات العربية والدولية

الملخص:

ي تناول البحث دراسة السياسة الروسية ملكافحة اإلرهاب ،اذ ان هلذه السياسة تاريخ طويل يف التعامل مع العمليات اإلرهابية
 ،مع الرتكيز على منطقة الشرق األوسط وسوريا ملا هلا من أمهية واضحة يف السياسة الروسيية بشيكل عيام  ،ليذلت س تقسييم
البحث اىل ثالثة حماور تناول األول فيه تاريخ اإلرهاب يف روسيا  ،فيما ذهب الثاين لدراسة السياسة الروسيية لالرهياب بعيد
عام  ، 8111اما األخري فقد خصص لبحث املوقف الروسي من مكافحة اإلرهاب يف سوريا وصوال اىل اخلامتة.
الكلمات المفتاحية :
روسيا  ،اإلرهاب  ،السياسة  ،سوريا  ،تاريخ  ،الشيشان  ،الواليات املتحدة

Abstract:

The research deals with the Russian policy of combating terrorism, as this
policy has a long history in dealing with terrorist operations with a focus on
the Middle East and Syria because of its clear importance in Russian policy in
general. While the second went to study the Russian policy of terrorism after
2001, while the latter was devoted to discuss the Russian position from the
fight against terrorism in the Syria to the conclusion.
Keywords:
Russia, Terrorism, Politics, Syria , History, Chechnya, United States
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مقدمة:
عند احلديث عن ظاهرة اإلرهاب مبسمياهتا القدمية واحلديثة نرى ان روسيا وريثة االحتاد السوفييت عانت منه سابقا وتعاين منه
حاليييا  ،لييذا فييان السياسيية الروسييية جتاهييه كانييت ومييا االييت حااميية ضييده ملييا هلييا ميين تيياثريات مباشييرة علييى الن ييام السياسييي
الروسييي ،والسيييما فيمييا يتعلي باإلرهيياب اخليياس وحسييب وجظيية الن يير الروسييية مبنطقيية الشيشييان ملييا متتلكييه هييذه املنطقيية ميين
غالبية مسلمة وما يرتبط منظم بتن يمات تعد إرهابية اال وهي داعش وانتماء العديد منظم اىل هذه التن يميات ومين املمكين
عييودة هيياالء األش ي اس اىل الشيشييان والتمكييري بقيييام عمليييات من ميية ضييد روسيييا  ،لييذا تييوس روسيييا أمهييية قصييوى ملوضييو
اإلرهاب وهذا ما بات واضحا بعد احداث  11أيلول عام  8111يف الواليات املتحدة ،فعلى الرغم من تقياطع السياسيات
االمريكييية الروسييية يف تلييت المييرتة اال ان روسيييا تعاونييت مييع الواليييات املتحييدة يف تلييت المييرتة فيمييا يتعلي مبالحقيية طالبييان يف
أفغانسيتان  ،امييا بعييد عيام 8111واادييياد خطيير التن يميات اإلرهابييية يف الشييرق األوسيط ا تقييف روسيييا مكتوفية االيييد بييل
تييدخلت وبق ييوة وال س يييما يف س ييوريا وس يياعدت الن ييام الس ييور عل ييى حمارب يية التن يم ييات اإلرهابي يية  ،ع يين طري ي العدي ييد م يين
السياسات اليت اختذهتا روسيا من املساعدات العسكرية واالقتصادية وغريها وهذا ما انطلقت منه فرضية البحث بعد اإلجابة
عيين اإلشييكالية واليييت تركييزت علييى ماهييية السياسييات الروسييية جتيياه اإلرهيياب بصييورة عاميية يف ضييوء تقيياطع املصييا اإلقليمييية
والدولية يف الشرق األوسط بصورة خاصة ،وعند احليديث عين أمهيية املوضيو نيرى انيه ولكيون االرهياب مين املسيالل القانونيية
املعقدة وبعده ظاهرة عاملية عنيمة وخطرية تستظدف امن واستقرار اجلميع ،وانتظاكاً ملبادئ القانون والن ام وحقوق االنسان،
فان العدييد مين الدراسيات والبحيوث تناوليت املوضيو مين اتليف جوانبيه ،فايالً عين هنياا العدييد مين املواقيف الدوليية الييت
بييرات ملواجظيية هييذه ال يياهرة ومعاجليية االثييار املرتتبيية عليظييا ،اليييت أصييبحت واحييدة ميين اهييم التحييديات اليييت تواجييه احلكومييات
بشييكل عييام لييذا س اختيييار روسيييا ملييا هلييا ميين مواقييف داخلييية وخارجييية يف مكافحيية اإلرهيياب  .وقييد س اتبييا امليينظف الوصييمي
التحليلي يف الدراسة  ،اما عند احلديث عن هيكلية البحث فقد تكونت من ثالثة حمياور ركيز األول عليى تياريخ اإلرهياب يف
روسيا اما الثاين فقد ذهب اىل دراسة الرؤية الروسية لالرهاب بعد عام  8111والثالث خصص لدراسة املوقيف الروسيي مين
مكافحة اإلرهاب يف سورياوصوال اىل اخلامتة.

المحور األول  :تاريخ اإلرهاب في روسيا

عند احلديث عن االرهاب  1املوجه ضد روسيا القيصرية نرى انه ظظر يف اواخر القرن التاسع عشر كشكل من اشكال
العمل السياسي إلجبار احلكومة على اختاذ اجراءات امنية قمعية ومن مث خسارة تأييد املواطنني ،8لذ أظظر املراقبون الغربيون
اهتماما واضحا بتطور العنف السياسي يف اإلمرباطورية القيصرية الروسية واعتمادا على انتماءاهتم السياسية ،شيعر املعاصيرون
يف الغرب بالتعاطف ميع ميا يسيمى بالعشيالر والموضيويني اليروهل وناياهلم ضيد ن يام القيصير الروسيي القمعيي ،وتعياطموا ميع
األعمييال "البطولييية" املزعوميية "إلرادة الشييعب" و "نشييطاء الشييعب" وأشييادوا بهرهييا م "المييرد " علييى النقييي ميين "إرهيياب

1

AleksandrVasilyevichKuznetcov and VasiliiMikhailovichKuznetcov ; The Legal Definition of Terrorism in the United
States and Russia, World Applied Sciences Journal 28 (1): 130-134, 2013 ,ISSN 1818-4952,Corresponding Author:
Kuznetcov, Far Eastern Federal University, School of Law,Sukhanova Street, 8, 690950, Vladivostok, Russian
Federation.
8
ويسلي كالرا  :االنتصار يف احلروب احلديثة العراق واالرهاب واالمرباطورية االمريكية  ،ترمجة عمر االيويب  ،الطبعة األوىل  ،بريوت  ،دار الكتاب العريب  ،8112 ،س.111
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الدولة" الذ يرتكبه الن ام البلشمي أو "األمحر" .1وكان اول بيروا العميال اإلرهياب يف روسييا كيان عليى ييد من مية األر
8
واحلرية يف روسيا عام .1281
امييا يف التيياريخ احلييديث فقييد ارتييبط اإلرهيياب ارتباطييا وثيقييا بأنشييطة الناشييطني اإلسييالميني يف الشيشييان ومنطقيية لييال القوقيياا
األوسييع ،كمييا تييورل مقيياتلو حييرب العصييابات الشيشييانية يف الغالبييية الع مييى ميين حيوادث أخييذ الرهييالن واجليرالم اإلرهابييية يف
روسيا.
وقييد حتولييت الصييمة اإليديولوجييية واجلغرافييية للصيرا الشيشيياين بشييكل ملحييوا يف السيينوات مييا بييني احليربيني .ووفقييا للييدكتور
جيمر م .بايلJeffery M. Baleوهو أستاذ يف معظيد ميونتري للدراسيات الدوليية ،فيهن الصيرا يف الشيشيان "كيان يف
األصل نزاعا عرقيا وطنيا وثقافيا وكان أحد عالمات االختالف الثقايف الشيشاين من روسيا هو الدين اإلسالمي  ،ومع ذلت
تارخييييا ،فييهن مع ييم الشيشييانيني ا يتبن يوا تمس يريات صييارم ة ،متعمييدة ،أو جذرييية ل،سييالم،لكن ذلييت بييدأ يتغييري يف منتصييف
التس ييعينات عن ييدما حت ييول اإلس ييالميون الشيش ييان ايلي ييون مث ييل ش ييامل باس يياييف (ال ييذ س ييافر إىل أفغانس ييتان للت ييدريب يف
معسييكرات القاعييدة) واجملاهييدين العييرب األجانييب مثييل أمييري خطيياب،اىل جعييل القوقيياا "جبظيية" يف اجلظيياد العيياملي األوسييع.
ومنذ ذلت احلني ،تبنت املن مات املقاتلة الرليسية يف ليال القوقياا السيلمية اجلظاديية  ...صيدى موضيوعات تن ييم القاعيدة
2
واجلماعات اجلظادية العاملية األخرى .لقد أصبح الصرا اآلن صراعا دينيا يف املقام األول ".
بييدأ باسيياييف االرهيياب الشيشييان مى الص يرا مييع روسيييا .ردا علييى التييدخل الروسييي يف الشيشييان يف تش يرين الثيياين  /نييوفمرب
 ،1991اذ اختطييف طييالرة داخلييية روسييية علييى متنظييا182راكبييا .أخييذتالطالرة إىل أنقييرة ،تركيييا ،اذتوقييع اخليياطمون معامليية
متعاطمة ن را لكوهنم مسلمني  ،وأسمرت املماوضات عن إطالق سراح بع السجناء الشيشان يف السجون الروسية ،ومسح
للم تطمني الشيشان باستعادة الطالرة اىل جرواىن،حيث س االفراج عن الركاب والطاقم.
ويتاح من تصورات القادة الشيشان ،اليت أعرب عنظا علنا مع مرور الوقت،بأهنم يعدون أن اإلجراءات الروسية يف الشيشان
هييي مبثابيية سياسيية إبييادة مجاعييية .اذ ان اسييت دام روسيييا املتظييور وغييري املتناسييب للقييوة ضييد املييدنيني يف الشيشييان يف بع ي
األحيان يعد إبيادة مجاعيية ،وال سييما اعتمادهيا عليى التميييز العشيوالي وقصيف املنياط املدنيية ،وحياالت املذاياملوثقية توثيقيا
1
جيدا.

1

AnkeHilbrenner, Bonn Frithjof Benjamin Schenk, München;Introduction: Modern times? Terrorism in Late Tsarist

Russia, Jahrbücherfür Geschichte Osteuropas 58 (2010) H. 2, S. 161–171 © Franz Steiner Verlag GmbH,
Stuttgart/Germany,p161-162.
8

ناصر ايدان  :دور روسيا يف الشرق األوسط ولال افريقيا من بطرهل األكرب حىت فالدميري بوتني  ،الطبعة األوىل  ،بريوت ،الدار العربية للعلوم ناشرون  ،811 ،س.812
Mariya Y. Omelicheva ; Russia’s Counterterrorism Policy:Variations on an Imperial Theme, PERSPECTIVES ON
TERRORISM Volume III, Issue 1 3 April,2009,p3
3

4

Terrorism and the North Caucasus: An Overview , START Background Report © START,National Consortium For
The Study Of Terrorism And Responses Terrorism, April 2013 1
5
JAMES HUGHES; Chechnya:From Nationalism to Jihad (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007). This
article is used with permission of University of Pennsylvania Press.P302-303
6
JAMES HUGHES; lpid,P307.
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ويف هييذا الصييدد وعنييد منتصييف التسييعينات ،س تنسييي عمليييات مكافحيية اإلرهيياب ميين قبييل اللجنيية العليييا وقييد اقييام ال يرلي
1
الساب بوري يلتسني اجملل يف صيف عام  1998وكانت املظام الرليسية للمجل واليت ال تزال قالمة هي:
• إعييداد التقرييير السيينو لليرلي حييول أميين روسيييا ،واعييداد وثيقيية السياسييات الرليسييية ألجظييزة السييلطة التنميذييية فيمييا يتعلي
بالش ي اون الداخلييية واخلارجييية ،والسياسييات العسييكرية ،وكييذلت صييياغة القييانون والعمييل علييى محاييية املصييا احليوييية ل ف يراد
واجملتمع ،والدولة من التظديدات اخلارجة والداخلية.
• تن يم جلان مشرتكة بني اإلدارات من جانب اللجنية الدالمية ،عليى أسياهل وظيميي وإقليميي ،بعيدها األداة الرليسيية لتطيوير
املشرو وحسب قرارات رلي االحتاد الروسي.
• وضع مقرتحات حلماية الدستور والسيادة والسالمة اإلقليمية روسيا .وتنمذ اللجنة العليا أياا برامف األمن االسرتاتيجي.
ويف صييدد احلييديث عيين املمظييوم ذكيير نيكييوال كوفيياليف ،مييدير جظيياا األميين االحتيياد يف عييام  ،1998ثالثيية أن يوا ميين
اإلرهاب الذ يظدد روسيا " :األول  ،االجتمياعي ،والييت هتيدف إىل تغييريات سياسيية  ،الثانيية االقتصياديةل اميا الثالثية فظيي
8
القومية واالنمصالية العرقيةل والدينية ".
اما خالل سنوات احلرب الشيشانية الثانية واليت جرت عام  1999نالحظ أن أكثر من  1جمموعية إثنيية لثلية يف القوقياا،
وكثييري منظييا ال ييزال يتبييع التقليييد القبلييي وتنتميييهىل الطوالييف اإلسييالمية امل تلميية (الصييوفية ،السييلمية اجلظادييية) خلي املزيييد ميين
االنقسامات .يف حماولة لتحيييد املعارضية ،قيدم اليرلي مسي ادوف (الصيويف) جوانيب مين الشيريعة اإلسيالمية إىل الشيشيان.
بيد أنه خالل المرتة  ، 1999-1991اخنم االقتصاد الشيشاىن وارتمعت الايغول الداخليية داخيل إدارة مسي ادوف .يف
ع ييام  ، 1992اس ييتقال رل ييي ال ييواراء الشيش يياين ش ييامل باس يياييف ،وأنش ييأ ش ييبكة م يين أمي يراء احل ييرب املتنافس ييني لتح ييد ق ييوة
مس ادوف ،وخل دولة إسالمية.
ويف صييدد احلييديث عيين جلييان مكافحيية اإلرهيياب يف روسيييا ،رلييي الييواراء فيكتييور تشييرينومريدين انشييا "بييني اإلدارات جلنيية
مكافحة اإلرهاب التابعة لالحتاد الروسي "الذ أعيدت تسيميتظا إىل "جلنية اإلرهياب "يف عيام  .1992حتيت إشيراف رليي
الييواراء ونالبييه ،ومجعييت اللجنيية يف هناييية املطيياف العش يرات ميين مييوظمي واارة الطاقيية ون يواب الييواراء ،2والييذ أصييبح الركيييزة
القانونية الرليسية للروهل ملكافحة االرهاب .وقد حاول القانون تعريف النشال اإلرهايب الذ يايع اليدوافع السياسيية بعيدها
واحدة مين اخلصيالص املمييزة للجرميية .كميا رمسيت الن يام القيانوين مين عمليية مكافحية اإلرهياب ،وحتدييد األسياهل التن يميي
لوضع مكافحة اإلرهاب من قالمة الوكاالت املساولة عن مكافحة اإلرهاب.
فاال عن ذلت المقرة  1من املادة  81من القيانون اجلنيالي المييدراس الروسيي ملكافحية االرهابيحيدد ثالثية ممياهيم اتلمية
بشكل منمصلل اإلرهاب ،والنشال اإلرهايب ،والعمل اإلرهايب .وتعرف المقرة  1من املادة من القانون نمسه اإلرهاب بانه

1

Henry Plater-Zyberk; RUSSIA’S CONTRIBUTION AS A PARTNER IN THE WAR ON TERRORISM,
Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press SSI, July 2014,p9-10.
2
MajaBedak ; The U.S.-Russian Bilateral Counterterroism Efforts, The University of Maine DigitalCommons@UMaine,
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment.of the Requirements for a Degree with Honors (Political Science), may
2013,p14., http://digitalcommons.library.umaine.edu/honors
3
Nicole Mazurova;Russia’s Response to Terrorism History and Implications for U.S. Policy,ASP American Security
Project , October 2016.p2.
4
Otto Luchterhandt ; Russia Adopts New Counter-Terrorism Law, russian analytical digest 02/06.p2.
5
Mariya Y. Omelicheva ; opcit,p3
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"إيديولوجي يية العن ييف ولارس يية الت ييأثري عل ييى اخت يياذ قي يرار م يين قب ييل الدول يية وهي ييات الس ييلطة ،وهي ييات احلك ييم ال ييذال ايلي يية أو
املن مات 1الدولية املرتبطة باخافةالسكان و (أو) أشكال أخرى من أعمال العنف غري املشروعة
" .وتعرف المقرة  8من املادة على النحو التاس:
"النشال اإلرهايب يعين النشال مبا يف ذلت ما يلي :أ (اعداد ومتويل وتنميذ عمل إرهايبل ب) التحري على فعل اإلرهاب ،
ج) إنشياء وحيدة مسييلحة غيري مشييروعة ،من مية إجراميية أو جمموعيية من مية لتنميييذ عميل إرهيايب ،وكييذلت واملشياركة يف هييذا
اهليكلل د) جتنيد اإلرهابيني وتسليحظم وتدريبظم واست دامظمل ه)أو إعالميية أو غريهيا مين أشيكال املسياعدة يف الت طييط
ل عمييال اإلرهابييية أو إعييدادها أو تنميييذهال و) تعميييم األفكييار اإلرهابييية ،ونشيير امل يواد أو املعلومييات اليييت حتييث اإلرهييابيني
8
األنشطة أو إثبات أو تربير ضرورة لارسة هذا النشال ".
وبنيياء علييى ذلييت ،حييدد جمل ي األميين القييومي الروسييي عييام( )8111املظييام التالييية للوكيياالت الروسييية لاييمان أميين االحتيياد
الروسي:
 أوال وقبييل كييل شيييء ،ينبغييي معاجليية املشيياكل االجتماعييية واالقتصييادية عيين طريي تعزيييز املركزييية بييدال ميين معاجليية األسييباباجلذرية وراء الت لف االجتماعي واالقتصاد .
 ثانيييا ،ميين أجييل مكافحيية اجلرمييية يف االحتيياد الروسييي علييى يييو أكثيير فعالييية ،ينبغييي إيييالء األولوييية ميين أجييل وضييع "ن ييامللتدابري الوقالية االجتماعية المعالة" وتطوير "أون ام شامل حلماية األفراد واجملتمع والدولة ضد اجلرمية "ل
 ثالثيا ،بييب إعيادة تصييميم السياسيية اخلارجيية الروسييية "لتعزييز لليييات"جملي األمين الييدوس ،إىل "السيعي إىل اجتيياه السياسييةاخلارجييية أكثيير نشيياطا" ،وتطييوير العالقييات مييع دول رابطيية الييدول املسييتقلة و "ضييمان مشيياركة روسيييا الكامليية يف االقتصيياد
العاملي واإلقليمي واهلياكل السياسية "ل
 وعييالوة علييى ذلييت ،لاييمان األميين العسييكر الروسييي ،الرتكيييز علييى أمهييية ان "متتلييت القيوات النووييية القييادرة علييى ضييمانإحلاق الارر املطلوب " ،و" فعالة "التعاون "مع الدول األعااء يف رابطية اليدول املسيتقلة ،واحلاجية إىل" وجيود عسيكر يف
مناط ذات أمهية اسرتاتيجية "
روسيييا هييي بالمعييل واحييدة ميين الييدول املسييتظدفة يف اهلجمييات اإلرهابييية املوجظيية ضييد املييدنيني ،وميين بييني مجيييع اهلجمييات
العاا ،حتدث % .1ف روسيا ،الىت تقع بعد اسراليل بنسبة  (% .بطبيعة احلال خيتليف الباحيث ميع وجظية الن ير هيذه
فان ما حيدث يف فلسطني هو إرهاب صظيوين جتاه الملسطينيني) .فقط اهلند وباكستان وكولومبيا لديظا أكثر من ذلت.وتقع
اغلب اهلجمات واليت تعدها روسيا إرهابية يف منطقة لال القوقاا املاطربة  ،مثل الشيشيان ،داغسيتان ،أو حيىت تتارسيتان،
واليييت ميين املمكيين ان تيياد إىل اعزعيية االسييتقرار يف االحتيياد الروسييي .وبصييرف الن يير عيين ذل يت ،حقيقيية فييهن تن يييم الدوليية
1

هناا ثالثة معايري العتبار املن مة من مة إرهابية:

 - 1االخنرال يف أنشطة هتدف إىل تغيري الن ام الدستور عن طري العنف املسلح (مبا يف ذلت است دام أساليب إرهابية)ل - 8وجود صالت مع التشكيالت املسلحة غري القانونية وغريها من
املن مات املتطرفة العاملة على أراضي لال القوقاال  -االنتماء إىل املن مات اليت اعتربت إرهابية أو هلا صالت ا اجملتمع الدوس ين ر:
RUSSIAN SOCIETY UNDER CONTROL, Abuses in the fight against extremism and terrorism, fidh International
and Federation for Human Rights ,July 2009 – Ref. 525a,p8
2
Federal Law on Counteraction of Terrorism (2006), No. 35-FZ, March 6, 2006,
on:http://www.legislationline.org/documents/id/4365 (Legislation Online).
3
Russia’s National Security Concept, approved by decree of the President, 10 January, 2000, no. 24, p8 on:
http://www.armscontrol.org/print/598.p156-158
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اإلسيالمية مين شيأنه أن ينشيير أيديولوجيتيه اإلسيالمية ميكين أياييا اعزعية اسيتقرار البي ية الدولييية يف روسييا ،الييت متتليت األميين
االسرتاتيجي واملصا االقتصادية ،ومن بني جريان روسيا اهلشة :أذربيجان ،اذ اعتقلت السيلطات بالمعيل  81مواطنيا متظميا
بالقتييال ميين أجييل تن يييم الدوليية اإلسييالمية ،وأوابكسييتان (أعلنييت حركيية أوابكسييتان ،واعيمظييا عثمييان غيياا  ،عيين اناييمام
من متييه إىل تن يييم الدوليية اإلس ييالمية) وقريغيزسييتان و طاجيكسييتان ،ال يييت شييظدت ظظييور من م ييات إسييالمية متطرفيية جتن ييد
مقاتلني من أجل داعش.التحد القادم ألمن روسيا هو مشياركة سيكاهنا يف احليرب يف سيوريا ويقيدر جظياا األمين االحتياد
أن ح يواس  211روسييي  ،تقييديرات أخييرى تشييري اىل ح يواس  211ش ي ص ،بييينظم  811ميين الشيشييان) يقيياتلون جنبييا إىل
1
جنب مع املتمردين املناهاني ل سد يف سوريا.

المحور الثاني  :الرؤية الروسية لالرهاب بعد عام 1002

ومنذ بداية رلاسته يف كانون الثاين  /يناير  ،8111دفع بوتني فكرة التنسي ضد االرهاب ميع القيادة االميريكيني واألوروبييني
،وكييان أول ميين انييذر عيين وجييود معسييكرات تييدريب اإلرهييابيني يف أفغانسييتان ،والتحييذير ميين الييروابط بييني هييذه املعسييكرات
وامل يم ييات ،والش ييبكات اإلرهابي يية املمول يية مت ييويال جي ييدا ،واجلماع ييات اإلس ييالمية املس ييلحة العامل يية يف أوروب ييا أوراس يييا ، .و
ديسمرب عام  8111انامت موسكو اىل واشنطن دعم االمم املتحدة والعقوبات املمروضة عليى طالبيان ،مث ناشيدوا بعيد
8
ذلت فر عقوبات إضافية على باكستان ملساعدة طالبان.
ويدرا بوتني أن األصولية اإلسالمية املتقلبة تشكل هتديدا كبريا على روسيا .وعالوة على ذلت ،فانه يعتقد ان اييااهللغرب
قد جتلب فوالد أخرى،مثل املزيد من االستثمارات األجنبية ،حصية أكيرب مين سيوق الطاقية العاملي،واملزييد مين التمياهم اليدوس
ملوقف روسيا من الشيشان.
يف العام  8111اعرتفت روسيا (مباذا؟)الول مرة يف تارخيظا  ،من خالل انايمامظا اىل حليف ضيد االرهياب شيكل مين قبيل
الواليييات املتحييدة يمنيية دوليية اخييرى واختييارت طواعييية ان تلعييب دور الش يريت الصييغري  ،وبييدا االختبييار اجلييد للعالقييات
االمريكية الروسية عندما قام االمريكيون التحرا اىل اسيا الوسيطى اسيتعدادا للظجيوم عليى افغانسيتان للميرة االوىل يف التياريخ
احلييديث تتواجييد قييوة ع مييى اخييرى يف الباحيية اخللمييية لروسيييا  ،وقييد اثييك واييير اخلارجييية االمريكييية كييولن بيياول علييى املسييامهة
الروسييية يف العملييية العسييكرية يف افغانسييتان ثنيياء كب يريا مصييرحا بييان روسيييا كانييت عا يوا رليسييا يف التحييالف الييدوس ياربيية
االرهاب ولعبت دورا حامسا يف جناح التحالف من خيالل تقيدا املعلوميات االسيت بارية ودعيم التحيالف الشيماس  ،وتسيظيل
2
دخولنا اىل اسيا الوسطى .
وأصيبحت اخلطييط األمريكييية لغييزو العيراق نقطيية انقطييا للعالقيية بييني الواليييات املتحييدة واالحتيياد الروسييي يف إطييار ن ييام األميين
اجلماعي  ،اذ حتدث الرلي بوتني يف اواخير عيام  8111عميا يعيده مين اولوييات احليرب عليى االرهياب قيالال  :بيب قطيع
1

Anna Maria Dyner, KacperRękawek; The Islamic State: A Threat to Russia,BULLETEN, The Polish Institute for
International Affairs No. 3 (735), 8 January 2015 © PISM,p1-2.
2
Fiona Hill; “Extremists and Bandits”How Russia Views the War against Terrorism,PONARS Policy Memo No. 246
,Brookings Institution,April 2002,p1.
3
Ariel Cohen; Russia , Islam, and the War on Terrorism:An Uneasy Future, Journal of International Securitv Affairs,
winter 2002,p561.

2

ليليا شيمتسوفا  :روسيا بوتني  ،ترمجة بسام شيحا  ،الطبعة األوىل  ،بريوت  ،الدار العربية للعلوم ناشرون .8111 ،س8 9-8 1
LajlaSjadijeva ; RUSSIAN ANTI-TERROR POLICY:THE EFFECTS OF 9-11, THE “GLOBAL WAR ON
TERROR” AND THE COLLECTIVE SECURITY SYSTEM, Conflicts, territories and identities (Social
Geography),55.
5
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النش يياطات التمويلي يية للحرك ييات االرهابي يية واىل االن ا اعث يير عل ييى ا دلي ييل يثب ييت ت ييورل الع يراق يف متوي ييل ا م يين احلرك ييات
1
االرهابية اليت اعلنا عليظا احلرب.
وق ييد انقس ييم الس ييكان ال ييروهل بالتس يياو ح ييول احل ييرب عل ييى اإلره يياب يف ش ييكلظا الع ييام (اهلج ييوم عل ييى طالب ييان والقاع ييدة يف
أفغانس ييتان يف تش يرين األول  /أكت ييوبر  ،8111و "واس ييتمرارها) ،يف اإلجاب يية عل ييى الس ياال "ه ييل عمل ييت الوالي ييات املتح ييدة
بشكل صحيح يف شين احليرب ضيد طالبيان يف أفغانسيتان؟ قيال  ٪22مين العينية الوطنيية أن الوالييات املتحيدة تعميل بشيكل
8
صحيح يف حني  ٪21أجابوا بأنه كان إجراء غري صحيح.
ويف  11لذار  /مارهل  ،8111دخل قانون روسيا اجلديد ملكافحة اإلرهاب حييز النمياذ .القيانون اجلدييد هيو جيزء مين أكيرب
جمموعة تشريعية تتامن أياا عدة تنقيحات لقانون العقوبيات وقيانون اإلجيراءات اجلناليية"  .النقطية  1مين امليادة تصيف
اإلرهيياب كأيديولوجييية ملمارسيية العنييف والتييأثري علييى ق يرارات السييلطات العاميية ،واحلكومييات ايلييية أو املن مييات الدولييية عيين
2
طري الرعب أو السكان ،و  /أو أشكال أخرى من األفعال غري املشروعة.
وعنييد العييودة للحييديث عيين العالقييات الروسييية االمريكييية جنييد ان الواليييات املتحييدة مييرتددة يف تقييدا مسيياعدة لروسيييا يف
مكافحة اإلرهاب يف لال القوقاا،و يرجع ذلت يف املقام األول إىل امل اوف من هنف روسيا إااء عدم االستقرار يف املنطقة،
وخاصيية يف قاييايا حقييوق اإلنسييان .ويف الوقييت نمسييه ،كانييت روسيييا متشييككة بشييدة يف التييدخالت العسييكرية األمريكييية
وتييدعي الواليييات املتحييدة أن تعزيييز الدميقراطييية ميكيين أن حيييد ميين التطييرف واإلرهيياب.كييل حكوميية يعتقييد علييى األرجييح أن
سياسات الطرف اآلخر تسبب يف الواقع اإلرهاب بدال من منعه.
1
لذا على روسيا والواليات املتحدة يف املستقبل واذا ارادا تعزيز العالقات بينظما العمل معا من خالل:
• ينبغي علي الواليات املتحدة تعزيز القدرات واملعلومات املشيرتةة ميع روسييا جلمعظيا وحتليلظيا عين التظدييدات اإلرهابيية ،مبيا
فيظا الكوارث النووية والبيولوجية والتقليدية والتظديدات االرهابية للبلدين وحلمالظم.
• عليى الوالييات املتحيدة أن تسييعى إىل تنسيي قيوالم احلكوميية األمريكيية والروسيية ل،رهييابيني واملن ميات اخلاضيعة للعقوبييات
وتقيييم التظدييد اإلرهياب العياملي ميع الوالييات املتحيدة ،والرتكييز عليى وضيع قالمية مين املن ميات اإلرهابيية األكثير خطيورة يف
العاا وأهدافظا.
• ينبغي علي الواليات املتحدة إجراء متارين مشرتةة أةثر يف مکافحة اإلرهاب مع روسيا.

المحور الثالث :الموقف الروسي من اإلرهاب في سوريا

تعاملت روسيا بواقعية مع املواضيع الشيرق أوسيطية والييت هليا إبعادهيا الدوليية  ،ووفقيا ملصياحلظا السياسيية واالقتصيادية  ،ومين
هذه املواضيع بروا ظاهرة اإلرهاب واير اخلارجية الفروف اعلن أن روسيا والعرب متمقون عليى مكافحية اإلرهياب والتعصيب
1

توماهل فريدمان  :العلم يف عصر االرهاب ،ترمجة حممد طعم ،الطبعة األوىل  ،بغداد  ،منشورات اجلمل ، 8111 ،س92
?’JOHN O’LOUGHLIN, GEARO´ ID O´ TUATHAIL & VLADIMIR KOLOSSOV; A ‘Risky Westward Turn
Putin’s 9–11 Script and Ordinary Russians, EUROPE-ASIA STUDIES,Vol. 56, No. 1, January 2004, 3–34,p17.
3
Otto Luchterhandt ;op.cit2.
2

4

Nicole Mazurova,op.cit,p2-9.
Graham Allison and Robert D. Blackwill; Russia and U.S. National Interests Why Should Americans Care?, Task Force
on Russia and U.S. National Interests Report, Center for the National Interest Belfer Center for Science and
International Affairs October 2011,p11.http://belfercenter.ksg.harvard.edu
6
Lbit,p30-31.
5
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الييديين السياسييي ، 1لييذا فييان اليرلي الروسييي فالدميييري بييوتني قييد عمييل و ييد ومنييذ صييعوده إىل السييلطة ،علييى اسييتعادة النمييوذ
الروسي الساب يف منطقة الشرق األوسط ،مستندا إىل كونه قوة سياسية ع مى ،ومعتربا يف نمي الوقيت مسيألة (العيودة اىل
الشرق االوسط)  ،جزء أساسي من اسرتاتيجية التعب ة العامة لسياسته الدولية ،فاال عن ذلت كله فان روسيا تريد أن يكيون
هلا رأ يف هذه املنطقة املظمة واحليوية ،كما تطمح بذلت ا قوة ع مى ، 8ومتوافقا ميع مبيدا اليرلي الروسيي بيوتني القاليل
انه كي يكون لت مكان حتت الشم فعليت ان حتتمظ خبيول التواصل مع اجلميع.
ا تعد روسييا "القيوة الع ميى" الييت كانيت يف السياب  ،إال أن منطقية الشيرق األوسيط منطقية هشية ،وال حتتياج روسييا إىل
بذل الكثري من اجلظود لتأكيد نموذها فيظا واحلصول على موطئ قدم عسكر هناا ،خاصة ضد ما قيد يتتصيور بأنيه تراجيع
حيول األن ار عين املشياكل الداخليية يف
غريب من املنطقة .فالرلي الروسي فالدميري بوتني خيترب الغرب باستمرار ،األمر الذ ّ
روسيا ويسمح له مبواصلة لعب دور الزعيم الارور يف هذا اإلطار ،2لذا يستند عزمظا يو دفع عالقاهتا قدما بالعاا العريب
العريب إىل رؤيتظا له بعده جارا مظما ترتبط معه بعالقيات صيداقة تقليديية واحيرتام متبيادل ،ووجيود خلميية تارخييية راسي ة مين
التواصييل احلاييار والتعيياون االسيرتاتيجي علييى مييدى عقييود طويليية .وعلييى مييدى السيينوات العشيير املاضييية ،اسييتطاعت روسيييا
إعادة بناء عالقاهتا مع عدد كبري من الدول العربية ،منظم حلماءها التقلييديني ،ويف مقيدمتظم (سيوريا ،ليبييا واجلزالير) ،فايال
عيين شييركاءها اجلييدد ،مثييل دول اخلليييف العييريب واألردن  ،لقييد اسييتمادت روسيييا ميين الصييدامات اليييت وقعييت يف دول اخلليييف
والسعودية بني األجظزة األمنية واجلماعيات املسيلحة الييت نميذت اعمياال إرهابيية ويعيرب عين ذليت بشيكل جييد التصيريح اليذ
ادىل بييه ال يرلي الروسييي بييوتني عييام  811بع يد احييدى التمج يريات يف السييعودية بقولييه ان التمج يريات اليييت شييظدهتا الريييا
وموسكو حتمل نم التوقيع وميكن القول ان العالقات الروسية مع دول اخلليف متايي يف حتسين كبيري عليى املسيتويني الرمسيي
1
والشعيب مع تقادم القاايا اليت كانت حمل خالف.
وبذلت أصبح لروسيا مصا حقيقية ومب اشرة تسعي للحماا عليظا وتنميتظا ،حيىت ميع تغيري الين م احلاكمية يف بعي اليدول
العربييية عقييب الثييورات اليييت انتشييرت يف املنطقيية العربييية بداييية عييام  ،8111فروسيييا ال تسييعى إىل حتقيي مكاسييب سياسييية أو
لارسة دور أمين أو عسكر يناف الوجود األمريكي املكثف يف املنطقة العربية فحسب ،وإمنا تسيعى إىل شيراكة اسيرتاتيجية
باملعك االقتصاد والتقين ،ذات العالد االقتصاد املباشر واجملز هلا ،والذ ميكن ان يساهم يف الوقت نمسه بتحقي عالد
8
تنمو حقيقي لدول املنطقة.
وعلى اليرغم مين أن موقيف موسيكو يف الشيرق األوسيط بشيكل عيام امتياا بالايعف الواضيح ،السييما بعيد هنايية احليرب
الباردة وخالل السنني العشرة االوىل اليت تلت اهنيار االحتاد السوفيال ،اال انه ومنذ هناية القرن املاضي بدأ مرحلة جديدة من

1

ناصر ايدان :مصدر سب ذكره  ،س.881
Anna Geifman and Yuri Teper; Russia’s Declining Influence in the Middle East,BESA Center Perspectives Paper No.
194, December 24, 2012
عاطف معتمد عبد احلميد  :استعادة روسيا مكانة القطب الدوس  ،الطبعة االوىل ،الدوحة ،مركز اجلزيرة للدراسات  ،أوراق اجلزيرة  ،8119 ،س.118-111
2

2

لنا بورشمسكايا و فيليب غوردون  :سياسة بوتني الشرق أوسطية :األسباب والنتالف  ،معظد واشنطن لسياسات الشرق األدىن .8111- -8 ،
http://www.washingtoninstitute.org/
نورهان الشيخ  :مصا ثابتة ومعطيات جديدة  ..السياسة الروسية جتاه املنطقة بعد الثورات العربية ،جملة السياسة الدولية  ،العدد .811 ،121
1
عاطف معتمد عبد احلميد :مصدر سب ذكره ،س.11 -118
8
نورهان الشيخ :مصدر سب ذكره.
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حم يياوالت اثب ييات ان ييه ال ي يزال العب ييا مظم ييا وف يياعال م يين جمم ييو الالعب ييني اخل ييارجيني الرليس يييني ،ال س يييما فيم ييا يتعل ي بس ييوريا
1
بال تحديد ،بسبب العقود الوثيقة والطويلة من العالقات السياسية واالقتصادية والعسكرية اليت تربطه ذا البلد.
فميما يتعل باملسار السور  ،هنا جتدر اإلشارة إىل اآلل :أوالً ،ين ر يف موسكو إىل أن أهم وأكرب جناح لروسييا يف عيام
 8118هو القااء على «داعش» يف سوريا وبالدرجة األوىل القااء على القاعدة املادية واجلغرافيية ل،رهيابيني .وهيذا بيدوره
كان قد مسح للرلي فالدميري بوتني باختاذ قيرار مظيم للغايية حيول اقيرتاب انتظياء العمليية الروسيية ملكافحية اإلرهياب يف سيوريا
واالنتقال إىل مرحلة التسوية السياسية .يف املستقبل القريب سيجر تقليص الوجود العسكر الروسي يف سوريا بشكل كبري.
أما اجلزء الباقي من القوات فسوف يتمركز يف قاعدتني :يف محيميم ويف طرطوهل اللتني سيتبقيان عليى األراضيي السيورية عليى
8
أس قانونية.
إن سقول ما يسمى بتن يم الدولة اإلسالمية وتثبيت االستقرار يف الشرق األوسط يعد حدثا مظما للروهل ألن ذلت سيحد
من التطرف اإلسالمي يف روسيا نمسظا ويف حميطظيا اليدوس املباشير أيايا ،وعيالوة عليى ذليت ،فيهن حمياوالت تشيكيل حتيالف
دوس ضد داعش ستتيح لروسيا فرصة لتحرير نمسظا من نمسظا والعزلة الدولية النامجة عين األحيداث يف أوكرانييا .ويف الوقيت
نمسه ،فهن الوجود ال روسي يف مكافحة اإلرهاب ميكن للتحالف أن يشجع لسييا الوسيطى وبعي دول الشيرق األوسيط الييت
ال حترس على االنامام للتحالف األمريكي.
وال يستند الدفا الروسي عن ن ام األسد على كره روسيا لتغيري الن ام فحسب ،بل على ااطر الموضى يف املرحلة اليت
تلي األسد يف سوريا وعلى رغبتظا يف البقاء ذات صلة يف هذا الشأن أيااً ،بدالً من نية الكيرملني املعلنية القالمية عليى هزميية
تن يم «الدولة اإلسالمية يف العراق والشام» («داعش») .وبالتاس يتماشى االنسحاب الروسيي ميع هيذه األهيداف :فاألسيد
لين يسييقط ،وال يييتم حتوييل سييوريا إىل أفغانسييتان أو الصييومال ،وموسيكو حاف ييت علييى مقعييدها عليى هييذه الطاوليية .فيياخنرال
اليروهل ا يكين للمشياركة يف احييتالل سيوريا إىل أجيل غيري مسييمى .وإذا متكنيت الوالييات املتحيدة ميين تقيدا خطية ملرحلية مييا
بعييد األسييد يف سييوريا تشييمل املصييا الروسييية ،سيييواف الكييرملني عليظييا .فروسيييا ،كمييا أتشييري ،عااميية علييى جتنييب الموضييى يف
مرحليية مييا بعييد األسييد يف سييوريا ولكنظييا يف الوقييت نمسييه ال تعتقييد أنييه يتعي ّيني علييى اجملتمييع الييدوس أن يلعييب دوراً يف تشييكيل
2
احلكومة السورية.
لقييد أصييبحت روسيييا أكييرب قييوة عسييكرية علييى أر املعركيية يف سييوريا مييع توجيظظييا ضيربات جوييية خييالل المييرتة (سييبتمرب
 -811ميارهل  ،)8111حييث أعلنييت رمسيياً أهنييا هتيدف إىل حماربيية ميا أمستيه "اجلماعييات اإلرهابيية" ودعييم موقيف احلليييف
بشار األسد يف مواجظة هذه اجلماعات .وقيد حققيت هيذه الايربات أهيدافاً أخيرى متثليت يف تغييري ميوااين القيوى يف سياحة
املعركة كي متيل لصا قوات الن ام السور  ،وهو ما يتبعه تعزيز موقمه يف املماوضات السياسية اجلارية ،فقيد حاوليت روسييا
االستمادة من موقمظيا القيو يف األامية السيورية يف السيعي للوصيول إىل تمياهم أكيرب ميع دوالير صينع القيرار يف اليدول الغربيية،
وكسر العزلة املمروضة عليظا عقب األامة األوكرانية ،السيما أن هذا التدخل الروسي احلاسم يف األامية السيورية أعياد تشيكيل
صورهتا لدى العاا ،وأظظر عجز التحالف الغريب  ،ومع ذلت ،ا تتحق أهيداف روسييا ،اذ عيدت اليدول الغربيية وحلماؤهيا
1

Margarete Klein; Russia’s Policy on Syria: On the Way to Isolation, Senior Associate, German Institute for International
and Security Affairs SWP,2012,p3.
8
روسيا يف الشرق األوسط :اخرتاقات اسرتاتيجية ولفاق واسعة ،األحد  1 -شظر ربيع الثاين  12 9هي  1 -ديسمرب  8118مي رقم العدد [ ، ]12882جريدة الشرق األوسط االلكرتونية.
3
Anna Maria Dyner, KacperRękawek; op .cit,p2.
2
لنا بورشمسكايا و فيليب غوردون  :مصدر سب ذكره.
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اإلقليميون أن الاربات الروسية ال هتدف إىل حماربة اإلرهاب كما هو تمعلن ،وإمنا هتدف باألساهل إلضعاف القوى املعارضة
ل سد ،ورمبا القااء عليظا هنالياً ،ييث تنجح موسكو يف النظاية يف خل أمر واقيع يوافي تصيورها للصيرا السيور باعتبياره
1
بني األسد واجلماعات اإلرهابية ،وتصدير هذا التصور للعاا.
ويف هذا السياق ،تشري الدراسية إىل أن األامية السيورية سيامهت يف حيدوث تقيارب تركيي -سيعود  ،قيد ييدفع هياتني القيوتني
إىل اللجوء إىل قيادة التدخل العسكر املااد ل سد ك طة بديلة حال فشل املسار احلاس ،وهو ما من شأنه أن ميثل نقطة
حتييول كبييرية يف األاميية ،السيييما بعييد تصيينيف حييزب ام ،احلليييف للن ييام السييور وميين ورالييه روسيييا ،ميين قبييل جامعيية الييدول
العربية كجماعة إرهابيية ،مبيا ينميي عين روسييا ذريعية حماربية اإلرهياب وهيي تي ّدعم إحيدى مجاعاتيه .ومين مث ،فيهن مين مصيلحة
8
روسيا التحول حالياً إىل املسار السياسي والدفع باجتاه جناحه ،ألن االنت ار أكثر قد حيمل تكلمة أكرب.
روسيييا تسييتغل أحييداث الشييرق األوسييط اجلارييية لتسييتعيد مكانتظييا كقييوة ع مييى ،وقييد اسييتمادت روسيييا ميين بيرامف التحييديث
العسكر منذ حرب عام  8112مع جورجيا ،وحققت أكرب قدر من المرس يف سوريا على خلمية االرتباا املتصور لسياسة
الغرب يف املنطقة  ،وترى أهنا حققت -خالل فرتة امنية قصيرية -أكثير بكثيري ليا حققتيه يف العقيد املاضيي ،إال أن مكاسيبظا
ال اهرة ميكن أن ختتمي حاملا تتحق  ،لقد لعبت روسيا دوراً حمدوداً بقدر ما تستطيع ،وال تزال غري قادرة على حتديدالنتالف
يف الشرق األوسط ،ونتيجة لذلت تكون السيادة بيد األطراف الماعلة يف الشرق األوسط ،وبالتاس هي من يستطيع أن ميكن
روسيييا أو يميير قيييوداً عليظييا  ،وتعييين هييذه السيييادة أن العناصيير الواضييحة لالسيرتاتيجية الروسييية – أ عالقاهتييا الدبلوماسييية
متعددة األوجه أو اجتاهظا التدخلي األخري – حيتمل أن حتل حملظا صمقات اقتصادية وصمقات طاقية وأسيلحة طويلية امليدى
،هذه الصمقات هلا القيدرة عليى تعزييز التيدخل الروسيي ،وتولييد عواليد حقيقيية ،وتشيكيل عالقيات كيل مين روسييا واألطيراف
الماعلة اإلقليمية.

الخاتمة

ميين خييالل مييا تقييدم جنييد ان روسيييا كييان هلييا باعييا طييويال يف مكافحيية اإلرهيياب  ،لييذا فظييي ا جتييد صييعوبة عنييد تييدخلظا يف
سوريا من العمل مع الن ام السور يف حماربة التن يمات اإلرهابية املتطرفة لذا ميكن وبثقة القول إن  8118كانيت بالنسيبة
إىل روسيا سنةً شرق أوسطية بامتياا :نشال روسيا يف سياستظا اخلارجية جتاه الشرق األوسط كان عالياً للغاية وغري مسبوق.
ميكن القول إن اجلزء األكرب من جظودها يف هيذا االجتياه كيان بشيكل أو بيرخر مرتبطياً بسيوريا ،وقيد اخيذ العميل عليى املسيار
2
السور جزءاً كبرياً من قدراهتا الدبلوماسية واملادية.
كذلت نرى ان التدخل الروسي يف سوريا سيستمر جلملة من األسباب منظا  -1 :محاية مصا روسيا يف سوريا ،حييث
إن لييدى موسييكو مصييا اقتصييادية وعسييكرية كبييرية يف سييوريا وخصوصييا القاعييدة العسييكريةالتابعة للبحرييية الروسييية يف مدينيية
طرطوهل ،واملوجودة هناا منذ فيرتة االحتياد السيوفيييت -8 .احلمياا عليى املصيا االسيرتاتيجية ،حييث يبعيث اليرلي فالدمييري
بوتين رسييالة للعيياا بتدخلييه يف سييوريا ممادهييا أن روسيييا ال ت يزال قييوة يعتييد ييا علييى السيياحة الدولييية ،وخصوصييا بعييد اإلطاحيية
يلماء مثل صدام حسني ومعمر القذايف- .قتال اجلماعات اإلسالمية ،حيث يوجد قل يف الكرملني من تنامي هيذا اخلطير
الييذ أدى السييتظداف روسيييا بعييدد ميين اهلجمييات نمييذها إسييالميون ميين الشيشييامننذ العييام -1991.2رفييع الييدعم لل يرلي
1

برمجاتية بوتني تغيريات السياسة الروسية يف الشرق األوسط  :مركز املستقبل ل ياث والدراسات املتقدمة https://futureuae.com 8118-1-19 ،
8
املصدر نمسه.
اسرتاتيجية روسيا يف الشرق األوسط  ،8118-2-82 :مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية /http://rawabetcenter.com ،
2
روسيا يف الشرق األوسط :اخرتاقات اسرتاتيجية ولفاق واسعة ،مصدر سب ذكره.
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بوتني داخليا ،حيث أن العقوبات االقتصادية املمروضة على روسييا بعيد ضيمظا لشيبه جزييرة القيرم مين أوكرانييا ،وتيدين أسيعار
النمطدفع املاليني من املواطنني الروهل للدخول يف الطبقة المقرية ،وأن العمليات يف سوريا تشغل الناهل عن األوضا الداخلية
وترفع االعتيزاا بالوطنيية- .بييع األسيلحة ،حييث أن العملييات الروسيية يف سيوريا وعملييات اسيتعرا األسيلحة مين طيالرات
وصواريخ وأن مة عسكرية يعترب دعاية للتصنيع العسكر الروسي.
يف الوقت احلاس ،تتوقف رلاسة بوتني يف التواان بني قوتني :النمسية واالجتماعية واالقتصادية .أن تكون دولة دميقراطية أو
استبدادية ،والقدرة على تنميذ حرب ناجحة تعتميد عليى اليدعم الشيعيب .ليذا عليى احلكومية الروسيية أن تكيون مقنعية مبيا فييه
الكماية أن الصيرا املسيلح يسيتح التكياليف النقديية والبشيرية .بالنسيبة لروسييا ،فيهن ميردود املشيارةة يف سيوريا هيو يف الرضيا
األخالقي الذ يقودها مرة أخرى اىل الساحة العاملية .غري أن االقتصاد قد برب أولويات الشعب على التغيري .إذا ن رنا إىل
1
الوراء يف احلرب الشيشانية األوىل يف يلتسني ،كانت الروح املعنوية العسكرية من ماة ألهنا ا توفر الوضع املاس املناسب.
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تسميم املياه يف إطار القانون الدويل اجلنائي

عبد الحق مرسلي

تسميم المياه في إطار القانون الدولي الجنائي

Water Poisoning in Criminal International Law

من إعداد الدكتور :عبد الحق مرسلي

أستاذ محاضر قسم أ بالمركز الجامعي بتامنغست

الملخص
يعد استعمال السم من بني أوىل املمارسات اليت حظرها التشريع الوطين و الدويل ،سواء عند اللجوء إليه من أجل ارتكاب
جرمية من جرائم القانون العام يف إطار التشريعات الوطنية ،أو عند استخدامه كوسيلة من وسائل القتال يف إطار القانون الدويل
االنساين .فهو من بني القواعد العرفية اليت ال جيوز للدول التحجج بعدم قبوهلا يف إطار القانون الدويل االتفاقي .و يف ظل النظام
الدويل اجلنائي احلايل مت إدراج استعمال السم يف النزاعات املسلحة ضمن جرائم احلرب ،فأكد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية ذلك بشكل صريح ومباشر و كذلك بشكل ضمين و غري مباشر يف إطار جترمي املساس ببعض املبادئ العامة للقانون
الدويل للنزاعات املسلحة.
الكلمات املفتاحية :استعمال السم ،جرمية حرب ،التسميم ،النزاعات املسلحة.

Abstract
Poisoning is one of the older practices which are prohibited in the frame work
of international and domestic law. Even if it is used in commission of a crime in
general internal law or while it is employed in warfare in the scope of
international armed conflicts law. The poison ban is considered as a custom
rules by which states have not the right to not be committed by its content in
the framework of treaty international law. The criminal international law
provides the incrimination and the penalization during armed conflicts since
the establishment of the first international criminal courts, the statute of the
international criminal court of 2002 emphasizes clearly and implicitly the
criminal character of the use of poison in armed conflicts.
Key Words: poisoning, the use of poison, armed conflicts, war crime.

مقدمة
طاملا كرس القانون محاية املثل العليا اليت تشكل املادة األولية للحياة االجتماعية ،فنجد الثقة العامة و التضامن االجتماعي و
الفروسية و محاية الضعفاء حمل تغطية قانونية من عديد املواثيق الوطنية و الدولية ،و يف نفس السياق حظر القانون كل السلوكيات
البشرية اليت هتدم االنسجام االجتماعي و سيادة املثل السامية يف جل العالقات البشرية ،و من بني أهم هذه االنتهاكات الغدر
الذي جيرمه القانون الوطين يف العديد من األحكام ،و كذلك حيظره القانون الدويل ألنه يؤدي إىل القضاء على الثقة العامة يف
العالقات الدولية ،مبا ينجر عنه من اضطراب يف املصاحل بني أشخاص القانون الدويل.
و من بني أهم تطبيقات حظر الغدر يف العالقات الدولية هي تلك القاعدة العرفية املتجذرة يف تاريخ البشرية املتمثلة يف حظر
استعمال السم مبختلف أشكاله السيما يف وقت النزاعات املسلحة ،و مرد ذلك هو عدم املساس بأدىن درجات الثقة اليت ال بد
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من االحتفاظ هبا بني األعداء من جهة ،و من جهة أخرى قد يتضرر من استعمال السم أشخاصا غري مستهدفني بالنظر إىل
احلماية الدولية اليت يتمتعون هبا.
و خيتلف استعمال السموم بالنظر إىل خطورته من حيث الوعاء الذي يستعمل يف التسميم ،فوضع السم خيتلف يف حجم
ضحاياه و جسامة أضراره و امتداد تلويثه ،لذا يعد تسميم املياه من أخطرها ،و هذا بسبب احلاجة املاسة إىل هذه املادة احليوية
غري القابلة لالستبدال و اليت هي ضرورية لكل إنسان ،ليس فق لبقائهم على قيد احلياة و إاما للحفاظ على صحتهم و امارسة
كل يقضيه الوجود على البسيطة.
و بالنظر إىل أمهية موضوع تسميم املياه يف إطار القانون الدويل العام خاصة يف إطار فرع القانون الدويل اإلنساين ،حيث متثل
املياه يف الوقت ذاته سببا و وسيلة من وسائل القتال وكذلك ضحية من ضحاياه و اإلشكالية اليت تطرح يف هذا السياق هي :ما
هي تطبيقات حظر تسميم املياه يف إطار القانون الدويل االنساين؟ هل ميكن أن يعترب تلويث املياه عموما جرمية يف إطار القانون
الدويل اجلنائي ؟ ما هي الوسائل اليت كرسها القانون الدويل حلماية تسميم املياه كجرمية دولية؟

المبحث األول :الحظر الدولي لتسميم المياه بين التصريح و التضمين
جرت العادة يف الدراسات اليت تتطرق إىل القواعد القانونية الدولية أن نتناول نوعني من األحكام ،أوهلا أحكام تنص مباشرة
على االلتزام الدويل بشكل صريح ال يقبل التأويل و ال التفسري املتناقض ،و ثانيها األحكام اليت تفرض تعهدات دولية ذات طابع
عام يتسع فحواه ليشمل الكثري من املسائل اليت تندرج يف ظل هذه املفاهيم و هي يف الغالب تتخذ قالب األعراف أو القواعد
املرتتبة على تقنني األعراف الدولية .و يف نفس السياق ال يتوقف التنظيم الدويل عند األحكام املوضوعية بل هو يف حاجة إىل
قواعد إجرائية تضع تلك القواعد املتعلقة باملفاهيم و التجرمي و العقاب موضع التنفيذ و التطبيق و ال يكون ذلك إال يف إطار
املتابعات الدولية ،و هذا ما ال تشذ عليه دراسة جرمية تسميم املياه يف إطار القانون اجلنائي.
تعد املياه يف إطار القانون الدويل العام من املمتلكات احملمية ،و اليت حتظى برعاية خاصة يف إطار القانون الدويل ،سواء تعلق
األمر بزمن السلم أو بزمن النزاع املسلح ،حبيث تعد من العناصر احليوية اليت تتوقف عليها احلياة ،و تتقامسها األمم ،و منه جيب أن
تتعهد حبمايتها مجيعا ،خاصة تلك املشرتكة بطبيعتها يف سيادة بني العديد من الدول ،كاألهنار ،و البحار ،و احمليطات وغريها ،و
كثرة االتفاقيات الدولية املربمة يف هذا اجملال خري دليل على عناية القانون الدويل باملاء و محايته ،و من بني أوجه احلماية حظر
االعتداء عليها بتسميمه ،حيث مت ذلك بطريقتني أوهلا احلظر املباشر للتسميم مث الطريقة ثانية املتمثلة يف احلظر غري املباشر.

المطلب األول :الحظر المباشر بموجب نصوص اتفاقية
بالنظر إىل طابع الغدر و السرية املسهل لإليقاع بضحاياه الذي يتميز به السم فقد مت حظره بقواعد دولية عرفية سبقت بكثري
وضع القواعد االتفاقية ،و هذا ما أكده الفقيه " ألبريتو جانتيلي" يف كتاب له حول قانون احلرب سنة  1822من أن حظر السم
1
كان عرفيا قبل أن يكون وضعيا.
و يف هذا السياق نالحظ أن الشريعة اإلسالمية حظرت استعمال السم يف القتال فقد روي أنه " هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم أن يلقى السم يف بالد املشركني"  ،كما يرى اإلمام مالك بن أنس بعدم جواز رمي السهام و الرماح املسمومة ،و علة التحرمي
1

-Mara Tignino- reflictions on th legal regime of water during armed conflicts, paper to be presented at the fifth pan
European international relations conference, the Hague 9-11 September 2004.
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هي عدم إمكاني ة التمييز بني املقاتلني الذين جيوز قتلهم و غري املقاتلني كالصبيان ،و النساء ،و الشيوخ ،الذين حيرم قتلهم يف
احلرب يف اإلسالم 1.و تعد الشريعة االسالمية من أقدم الشرائع و القوانني اليت تنص على منع السم و هذا بناء على شهادة
8
الباحثني الغرب قبل املسلمني أنفسهم.
و الشك أن تسميم املياه هو من أكثر صور استعمال السم لكن مل ينص عليه صراحة هبذا الشكل و إاما يبقى وعاء يستعمل
فيه ،لكن بالنظر إىل حاجة اإلنسان إىل هذا العنصر للحياة فهو أكثر الصور انتشارا يف الستعمال على مر التاريخ.
و يعد أول نص دويل حظر استعمال السم بشكل مباشر هي اتفاقيات الهاي حول قوانني و أعراف احلرب الربية املؤرخة يف
 1222-10-82اليت ورد فيها يف املادة  82من الئحة أعراف وقوانني احلرب الربية على حظر السم و األسلحة السامة حبيث
نصت على " عالوة على احملظورات املنصوص عليها يف اتفاقيات خاصة ،مينع باخلصوص:
أ ) استخدام السم أو األسلحة السامة
ب) قتل أو جرح أفراد من الدولة املعادية أو اجليش املعادي باللجوء إىل الغدر.
و يعد حظر السم إىل جانب حظر األسلحة السامة دليل ختصيص و متييز بني الوسيلتني ،و الشك أن استعمال السم اختذ
املياه كوسيلة غالبة خاصة يف تلك احلقبة الزمنية ،و من جهة أخرى و بالنظر إىل شساعة انتشاره كان أول وسيلة حيظرها القانون
الدويل يف إطار اتفاقية الهاي ،لكن املالحظ أن هذه االتفاقية مل تؤدي الدور املنتظر منها يف منع استعمال هذه األسلحة غري
التمييزية اخلطرية ،و التاريخ حيفظ يف ذاكرته ذلك االستعمال الواسع للغازات السامة أثناء احلرب العاملية األوىل.
حينها أبرمت جمموع الدول بعد احلرب العاملية األوىل ،برتوكول جنيف سنة  1288من أجل حظر استعمال الغازات السامة و
اخلانقة و ما شاهبها و الوسائل اجلرثومية يف احلرب حبيث ورد فيه " إذ يعتربون أن استعمال الغازات اخلانقة أو السامة وكل ما
شاهبها من مواد سائلة أو معدات يف احلرب أمر يدينه عن حق الرأي العام يف العامل املتمدن".
وجتدر اإلشارة بأن هذا الربتوكول جنح إىل حد بعيد يف احليلولة دون استعمال السموم ،يف احلروب اليت تلت التصديق عليه فلم
تشهد احلرب العاملية الثانية استعمال األسلحة السامة على أوسع نطاق ،كما هو الشأن ي احلرب العاملية األوىل .و لذلك مل يتم
النص بشكل مباشر على حظرها يف اتفاقيات جنيف األربعة اليت اعتمدت لتجنب األزمات اإلنسانية اليت عرفتها ثاين حرب
عاملية.
ومل يظهر االهتمام الدويل من جديد حبظر السموم و األسلحة السامة إىل غاية توتر العالقات الدولية يف إطار ما يعرف باحلرب
الباردة بني االحتاد السوفيايت سابقا و الواليات املتحدة األمريكية ،حبيث نشب سباق تسلح غري معهود من قبل ،و تطلب األمر
اعتماد اتفاقية حظر اخرتاع ،صنع وختزين األسلحة البيولوجية يف  11أفريل  ،1208و بعد عقدين من الزمن اعتمدت االتفاقية
الدولية اخلاصة باألسلحة الكيماوية و تسمى باتفاقية باريس حلظر استحداث وختزين واستخدام األسلحة الكيماوية وتدمريها ،و
كان ذلك يف  12جانفي  ،1222و تعد هاتني االتفاقيتني متكاملتني حيث أن السموم نوعان منها ما يعتمد على كائنات حية
تناولته اتفاقية األسلحة البيولوجية و النوع الثاين من السموم اجلامدة ،اليت تكون يف شكل غازات ،أو أخبرة ،أو سوائل ،أو غريها،
و تناولتها اتفاقية األسلحة الكيماوية.

المطلب الثاني :الحظر غير المباشر بموجب نصوص عرفية و اتفاقية
1

 الدكتور حممد طي ،قواعد احلرب األصيلة و املستجدة يف اإلسالم ،الطبعة األوىل ،ديوان الطباعة و النشر و التوزيع ،بريوت ،8110 ،ص 21-Frederick M Lorenz, JD LLM, Gary shaver, The protection of water facilities under international law, UNISCO, Paris, p 13.
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يعترب احلظر املباشر بال أساس قانوين يف بعض األحيان إن مل يدعم بنصوص احلظر غري املباشر ،حبيث أن نصوص هذا التحرمي
قد تكون جمردة من الطابع العريف يف حني أن قواعد احلظر غري املباشر تستمد مشول تطبيقها و عموم االلتزام هبا من طابعها العريف،
الذي ال جيوز للدول االحتجاج إزاءه بعدم تصديقها لالتفاقية من أجل التهرب من املسؤولية الدولية .و تظهر قواعد النص على
احلظر غري املباشر يف تكريس املبادئ التالية:
أ -استعمال السم يتعارض مع مبدأ التمييز بني احملاربني و غري احملاربني يف النزاع املسلح ،السيما أن مت وضع يف املياه ،اليت قد
يستهلكها احملارب و غريه من املدنني احملميني يف إطار القانون الدويل اإلنساين ،و ليس هناك حاجة للتدليل بالطابع العريف ملبدأ
التمييز بني احملاربني و غري احملاربني ،و املنصوص يف اتفاقيات الهاي لسنة  1210و اتفاقيات جنيف األربعة لسنة  1292ذات
الطابع العريف.
ب -استعمال السم هو شكل من أشكال الغدر احملظور دوليا ،فإىل جانب استعمال الشارة املميزة و أعالم الدول احملايدة ،يعترب
السم من أهم صور الغدر يف النزاعات املسلحة ،و املقصود بالغدر هو استغالل الثقة اليت قد يضعها احملارب يف عدوه يف االيقاع
به ،خاصة املرتتبة عن امارسة حقوق أو التزامات منصوص عليها يف القانون الدويل.
ج -محاية األعيان و امتلكات غري احملاربني و املنشئات الضرورية حلياهتم ،و هذا ما نصت عليه اتفاقيات جنيف األربعة اخلاصة
حبماية ضحايا النزاعات املسلحة السيما الرابعة منها و اليت ختص محاية املدنني ،حبيث تنص املادة  28منها ":حتظر األطراف
السامية املتعاقدة صراحة مجيع التدابري اليت من شأهنا أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة لألشخاص احملميني املوجودين حتت سلطتها.
وال يقتصر هذا احلظر علي القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية اليت ال تقتضيها املعاجلة الطبية
للشخص احملمي وحسب ،ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخري ،سواء قام هبا وكالء مدنيون أو وكالء عسكريون".
ومن جهة أخرى تنص هذه االتفاقية فيما خيص حالة االحتالل يف املادة  " 82حيظر علي دولة االحتالل أن تدمر أي
امتلك ات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو مجاعات ،أو بالدولة أو السلطات العامة ،أو املنظمات االجتماعية أو التعاونية،
إال إذا كانت العمليات احلربية تقتضي حتما هذا التدمري".
د -جترمي التقتيل اجلماعي للمدنيني و اإلبادة اجلماعية ،حبيث قد يعترب استعمال السم يف املياه اليت يستهلكها سكان مجاعة معينة
شكل من أشكال التقتيل اجلماعي أو حىت إبادة مجاعية إن كان بني هؤالء الضحايا رواب مشرتكة كالعرق أو الدين أو اللغة ،مع
اجتاه إرادة مستعمل السم إىل القضاء عليها بسبب انتماءها املشرتك.
ومل حتظ موارد املياه ،حبماية سواء مباشرة ،أو غري مباشرة ،إال يف ظل قواعد القانون الدويل اإلنساين ،والذي يشكل مبفهوم آخر
1
املصدر األساسي حلماية موارد املياه زمن النزاعات املسلحة.

1

 -عزاز هدى ،احلماية الدولية ملوارد املياه ،دراسة يف ضوء قواعد القانون الدويل ،دار اهلدى ،8118 ،ص .22
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تسميم املياه يف إطار القانون الدويل اجلنائي
 المتابعات الدولية الممكنة عن تجريم تسميم المياه:المبحث الثاني

إن وضع نصوص قانونية موضوعية تعىن باحلظر فق دون محايتها بأنظمة جزائية تسل عقوبات على مرتكبيها قد جيعل هذه
 و يعترب التسميم و تسميم املياه من االنتهاكات. باعتبار القاعدة القانونية قاعدة ملزمة و مقرتنة جبزاء، النصوص شكلية فق
 أو إن كان يف وقت السلم باعتباره جرمية يف إطار،اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين إن كان استعماله أثناء النزاع املسلح من جهة
.القانون الدويل اجلنائي

 في إطار المحاكم الدولية المتخصصة:المطلب األول
 يف إطار احملاكمات الدولية على اجلرائم اليت،مل تظهر البوادر األوىل للقانون الدويل اجلنائي إال بعد احلرب العاملية الثانية
 أين كانت جرائم احلرب تسمى، و هذا دون اإلنقاص من دور احملاكمات اليت تلت احلرب العاملية األوىل،ارتكبتها الدول املنهزمة
."بالتجاوزات ضد "األخالق الدولية

 المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية:الفرع األول

 ختتص بالنظر يف كل انتهاكات قوانني و أعراف،إىل جانب اختصاص هذه احملكمة الدولية يف متابعة اجلرائم ضد السالم
 من النظام األساسي هلذه احملكمة و مت النص على مضمون هذه القوانني و األعراف يف إطار اتفاقيات6 احلرب حسب املادة
1
. و اليت كان من أهم ما نصت عليه هو حظر استعمال السم،1210 الهاي سنة
 يف النزاعات املسلحة يف احلروب املنصوص عليها يف النظام، و األسلحة السامة،ونفس األحكام اخلاصة حبظر السم
 مت النص عليها يف احملكمة املوازية هلا يف النظام األساسي حملكمة الشرق األقصى اخلاصة مبتابعة جمرمي،األساسي حملكمة نورمربغ
.احلرب اليابانيني و حلفائهم أثناء احلرب العاملية الثانية
1

- Article 6 de Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances
européennes de l'Axe et statut du tribunal international militaire: Accord concernant la poursuite et le châtiment
des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe et statut du tribunal international militaire :
Nations Unies — Assemblée générale- Commission du droit international - Lake Success, A/CN.4/5 1 3 mars – 1949New-York :« Le Tribunal établi par l'Accord mentionné à l'article 1er ci-dessus pour le jugement et le châtiment des
grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui,
agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres
d'organisations, l'un quelconque des crimes suivants. Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des
crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle:
(a) ' Les Crimes contre la Paix ': c'est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une
guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la
participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui
précèdent;
(b) ' Les Crimes de Guerre ': c'est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent,
sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout
autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des
prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la
destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires;
(c) ' Les Crimes contre l'Humanité ': c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la
déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou
bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient
constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout
crime
rentrant
dans
la
compétence
du
Tribunal,
ou
en
liaison
avec
ce
crime.
Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan
concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous
les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan. »
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الفرع الثاني :المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة و الخاصة بيوغسالفيا سابقا
نص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املؤقتة و اخلاصة بيوغسالفيا سابقا على اختصاصه مبتابعة االنتهاكات اجلسيمة
للقانون الدويل اإلنساين املرتكبة على إقليم هذه الدولة منذ سنة  ،1221و اليت تتمثل أساسا يف االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات
جنيف األربعة ،و انتهاك قوانني وأعراف احلرب املنصوص عليها يف اتفاقيات الهاي لسنة  ،1210و جرمية اإلبادة اجلماعية .و
املالحظ على النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا سابقا بأنه نص صراحة على حظر وجترمي و قمع استعمال األسلحة السامة يف
إطار املادة الثالثة كأول جرمية يف فقرهتا األوىل و اليت فصلت فيها املقصود بانتهاك قوانني و أعراف احلرب ،حبيث ورد فيها" :
ختتص احملكمة الدولية يف متابعة األشخاص على انتهاكات قوانني و أعراف احلرب ،على سبيل املثال:
أ -استعمال األسلحة السامة و كل األسلحة اليت تسبب معاناة مفرطة و غري مربرة.
1
ب -التدمري غري املربر للمدن و القرى و اهلدم غري املربر بضرورات عسكرية."...
و تضمن النظام األساسي حملكمة رواندا ،نفس األحكام املتعلقة باستعمال السم كسالح و جترميه كجرمية حرب ،بالنظر إىل
وحدة اهليئة اليت أنشأت كال احملكمتني و كذا االشرتاك يف اهلدف املتمثل يف متابعة جمرمني دوليني ارتكبوا انتهاكات للقانون الدويل
اإلنساين.

المطلب الثاني :استعمال السم في إطار نظام المحكمة الجنائية الدولية
ال شك أن احملكمة اجلنائية الدولية هي مثرة التجارب و التطورات املوضوعية و اإلجرائية اليت عرفها القانون الدويل اجلنائي ،و
اليت ال تتجاهل العرف السائد لدى أغلب الدول و التشريعات حول حظر السم عموما مبا يف ذلك حظر تسميم املياه .لذا فقد
ضمنت نظامها يف ما خيص النطاق املوضوعي الختصاصها جرمية التسميم ،و سلطت على مرتكبيها عقوبات ،على غرار بقية
ّ
اجلرائم الدولية املختصة بقمعها.

الفرع األول :تجريم استعمال السم في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

نصت املادة الثامنة من النظام األساسي حملكمة اجلنائية الدولية على جترمي استعمال السموم و األسلحة السامة بشكل صريح
بدون حتديد املادة اليت توضع هذه السموم و بالتايل ميكن اعتبار تسميم املياه جمرما يف إطارها .و من أجل ذلك نعرض النصوص
الواردة يف هذا النظام األساسي و اليت تعد غطاء لتجرمي استعمال السم عموما و اللجوء إىل استخدام تسميم املياه بصفة خاصة.
إن قمع التسميم يف إطار النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية كان من خالل أسلوبني يف احلظر و التجرمي:
أ -احلظر الصريح املباشر مبوجب املادة الثامنة من النظام األساسي اليت نصت على تعريف جرائم احلرب حبيث ورد يف الفقرة
ب " 10/يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق جبرائم احلرب ،والسيما عندما ترتكب يف إطار خطة أو سياسة عامة أو يف إطار
عملية ارتكاب واسعة النطاق هلذه اجلرائم .لغرض هذا النظام األساسي ،تعىن جرائم احلرب  :ب -االنتهاكات اخلطرية األخرى
للقوانني والعنف السارية على املنازعات الدولية املسلحة ،يف النطاق الثابت فعل من األفعال التالية للقانون الدويل ،أي-" 10" :

1

-Voir l’article 3 : Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes qui commettent des violations des
lois ou coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées : a) l’emploi d’armes toxiques ou d’autres
armes conçues pour causer des souffrances inutiles; b) la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation
que ne justifient pas les exigences militaires -
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استخدام السموم أو األسلحة املسممة" 12" -استخدام الغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات ومجيع ما يف حكمها
من السوائل أو املواد أو األجهزة.
واملالحظ على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بأنه صرح بالتمييز بني استخدام السموم عموما و استخدام
األسلحة السامة ،حبيث جند تسميم املياه قد يكون يف كليهما سواء باستهداف املياه بأسلحة مقذوفاهتا مسمومة أو ببث السم
مباشر يف املاء ،و بالتايل كليهما يعد جرمية واضحة يف إطار هذا البند من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
و يف هذا اإلطار متت املصادقة أركان اجلرائم من طرف مجعية الدول األطراف خالل دورهتا األوىل املنعقدة يف نيويورك من 11-2
سبتمرب  ،8118و الذي جاء فيه يف تفسري املادة و حتديد أركان جرمية التسميم و هي كالتايل:
أوال :استخدام مادة سامة سواء بواسطة سالح أو بوضعها بشكل مباشر،
ثانيا :أن تؤدي املادة السامة بالنظر إىل خاصيتها السمية إىل املوت أو الضرر اجلسيم بالصحة يف األحوال العادية،
ثالثا :أن يرتكب السلوك يف إطار نزاع مسلح دويل و يكون مقرتنا به،
1
رابعا :علم مرتكب جرمية التسميم بالظروف اليت تثبت وجود نزاع مسلح.
و املالحظ من خالل أركان جرائم احلرب أن هذا النظام ترك بعض الغموض الذي قد يؤثر يف إطار تفسري املادة الثامنة من
النظام األساسي يف ما خيص جرمية التسميم ،ففيما خيص الركن األول بأن يستخدم مرتكب اجلرمية املادة السامة أو اللجوء إىل
سالحا يؤدي استخدامه إىل نفث هذه املادة ،مل يوضح هذا النص الوعاء الذي تنفث فيه املادة السامة ،وبالتايل قد تكون مياه أو
مواد غذائية أو غريها لكن ال يعقل أن يسوي النص بني احلكم بني كل هذه احلاالت ،ألن استعمال السم يف املياه ،باعتبارها
مادة حيوية يسهل الغدر فيها و يتسع جمال عدم التمييز بني احملاربني و غري احملاربني نظرا لضرورهتا ،و غريها من األوعية .و يف
إطار هذا الركن ما يفهم منه هو استبعاد التهديد باستخدام هذه املواد ،ألهنا اشرتطت االستخدام فق دون التحضري لذلك أو
الشروع يف ذلك أو التهديد بذلك حلصول على مطالب معينة.
وتشرتط أركان اجلرائم يف تفسريها للمادة الثامنة كذلك أن تكون املواد املستخدمة يف التسميم بطبيعتها و يف األحوال العادية
تسبب املوت أو إحلاق ضرر جسيم بالصحة بالنظر إىل اخلصائص السمية ،و بالتايل ال تندرج املواد اليت ليس من طبيعتها اعتياديا
أن تسبب املوت أو املساس اجلسيم بالصحة كتلك املسمومة بطريقة عرضية غري معتادة ،و لقد استبعد تلك املواد اليت ال تسبب
أضرارا جسيمة بالصحة ،و هنا ترجع للقاضي الدويل حتديد مدى اجلسامة اجملرمة ،و يف مقابل ما مت استبعاده مل مييز هذا النظام
القانوين بني خمتلف أنواع املواد السامة سواء كانت ذات طبيعة سائلة أو غازية أو جامدة ،و مل حيدد كذلك طبيعة املستهدف
بالوفاة أو املساس بالصحة  ،فهي الشك ختص الكائنات البشرية لكن ليس ما مينع بأن تكون حيوانات ،خاصة يف ما يتعلق
بالصحة فتسميم احليوانات ما هو بشكل غري مباشر إال تسميم للبشر.

1

 -ورد يف أركااان اجل ارائم الاايت اعتماادت ماان قباال مجعيااة الاادول األط اراف يف نظااام رومااا األساسااي للمحكمااة اجلنائيااة الدوليااة يف دورهتااا األوىل املنعقاادة يف نيويااورك خااالل الفاارتة ماان  2إىل 11

أيلول/سبتمرب  8118و املنشور يف الوثيقة رقم  ،"18-2 ICC – ASPمنشورات احملكمة اجلنائية الدولية  https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASPيف
مفهوم املادة ( )8( 2ب) ‘ :’10جرمية احلرب املتمثلة يف استخدام السموم أو األسلحة املسممة األركان:
 -1أن يستخدم مرتكب اجلرمية مادة أو يستخدم سالحا يؤدي استخدامه إىل نفث هذه املادة.
 -8أن تكون املادة من النوع الذي يسبب املوت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة يف األحوال العادية من جراء خصائصها املسممة.
2أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.9-أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.
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ويف نفس النطاق يالحظ على املادة الثامنة من النظام األساسي أهنا نصت من جهة أخرى على حظر استخدام األسلحة
ال سامة ،إىل جانب السم و التسميم بصفة عامة كما رأينا أعاله ،و بالتايل املقصود هنا هو ليس املادة يف حد ذاهتا و إاما الوسيلة
اليت مت اللجوء إليها من أجل بثها ضد أهدافها و اليت هي األسلحة ،و منه فمنع األسلحة السامة هو من صميم حظر السم.
وحدد نظام أركان اجلرائم يف تفسريه للمادة الثامنة يف فقرهتا  82أنه يشرتط لقيام جرمية استخدام األسلحة السامة ما يلي:
أوال :أن يكون مرتكب اجلرمية قد استخدم غازا أو مادة أو سائل أو جهاز من النوع الذي يسبب املوت أو يلحق ضرر جسيم
بالصحة يف األحوال العادية و هذا بالنظر إىل خصائصه السامة.
ثانيا :أن يرتكب ذلك يف سياق نزاع مسلح دويل أو يكون مقرتنا به ،و هنا ال يعتد هبا كجرمية حرب إذا ارتكبت هذه األفعال يف
1
إطار نزاع مسلح غري دويل أو داخلي.
ب -احلظر غري املباشر و الذي يقوم عند جترمي بعض األعمال اليت يندرج يف إطارها ،حظر السم و محاية املياه أثناء النزاع املسلح،
ومن ذلك املساس ببعض املبادئ األساسية ذات الطابع العريف اليت من بينها مبدأ التمييز بني األشخاص احملاربني و غري احملاربني،
حيث أن غري احملاربني ال جيوز هلم املشاركة يف العمليات القتالية و منه ال جيوز استهدافهم ،كذلك مبدأ جتنب املعاناة املفرطة غري
املربرة بضرورة عسكرية ،حيث اهلدف ليس هو القتل أو املعاناة أو اإلضرار بالعدو و إاما هو إضعافه و حتييده و جربه على
االستسالم فق .
و يف هذا السياق نصت املادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على اعتبار املساس هبذه املبادئ جرائم حرب
8
يقوم اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مبتابعة مرتكبيها.
الفرع الثاني :العقوبات المقررة الستعمال السم وتسميم المياه من قبل المحكمة الجنائية الدولية

إن مبدأ الشرعية يقتضي وفقا ملا هو منصوص عليه يف أغلب املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ،النص على األعمال اجملرمة من
جهة و من جهة أخرى حتديد العقوبات اليت تسل على من يثبت ارتكابه هلا ،و يف إطار نظام احملكمة اجلنائية الدولية الشك يف
احرتام هذا املبدأ بالنسبة للتجرمي من خالل املادة اخلامسة و ما بعدها و كذا نظام أركان جرائم ،يف حني جند الباب السابع من
نظام احملكمة اخلاص بالعقوبات مل يتضمن إال أربعة مواد ،من خالهلا حددت العقوبات عموما بدون ضب كل منها و ربطه جبرمية
معينة ،فاحملكمة ميكن هلا أن تسل إحدى العقوبات التالية:
1

 ورد يف أركان جرائم احلرب يف البند اخلاص باملادة الثامنة بالنظام األساسي ما يلي:" املادة ( )8( 2ب) ‘ :’12جرمية احلرب املتمثلة يف استخدام الغازات أو السوائل أو املواد أو األجهزة احملظورة األركان
 أن يستخدم مرتكب اجلرمية غازا أو مادة أخرى اماثلة أو جهازا آخر اماثال. أن يكون الغاز أو املادة أو اجلهاز من النوع الذي يسبب املوت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة يف األحوال العادية ،من جراء خصائصه اخلانقة أو املسممة. أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به. أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح".8
 نصت املادة الثامنة من النظام األساسي للمحكماة اجلنائياة الدولياة علاى -1 " :يكاون للمحكماة اختصااص فيماا يتعلاق جبارائم احلارب ,والسايما عنادما ترتكاب يف إطاار خطاة أو سياساة عاماة أو يفإطار عملية ارتكاب واسعة النطاق هلذه اجلرائم.
 -8لغرض هذا النظام األساسي تعين " جرائم احلرب:
أ ) االنتهاكاات اجلسايمة التفاقيااات جنياف املؤرخاة  18آب  /أغسااطس  ، 1292أي أي فعال مان األفعااال التالياة ضااد األشاخاص  ,أو املمتلكاات الااذين حتمايهم أحكاام اتفاقيااة جنياف ذات الصاالة -:
 -2تعمد إحداث معاناة شديدة أو إحلاق أذى خطري باجلسم أو بالصحة.
 -9إحلاق تدمري واسع النطاق باملمتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تربر ذلك وباملخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
ب) االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف السارية على املنازعات الدولية املسلحة يف النطاق الثابت للقانون الدويل"...
 -1تعمد توجيه هجمات ضد السكان املدنيني بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيني ال يشاركون مباشرة يف األعمال احلربية.
 -8تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية  ,أي املواقع اليت ال تشكل أهدافاً عسكرية".
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 السجن ملدة أقصاها  21سنة. السجن املؤبد بالنسبة للجرائم البالغة اخلطورة و الظروف اخلاصة للشخص املدان الغرامة،1
 مصادرة العائدات و املمتلكات و األصول املتأتية بصورة مباشرة أو غري مباشرة من اجلرمية.و املالحظ أن نظام احملكمة أعطى سلطة تقديرية واسعة لقضاة احملكمة يف مسألة حتديد العقوبة املسلطة على اجلرائم ،على
خالف ما يقتضيه مبدأ الشرعية ،و ال يكفي أن ينص النظام من احملكمة تأخذ عند تقريرها للعقوبات ،عوامل اخلطورة و
8
الظروف ،أو حىت ما ورد يف قواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات من توضيح لشروط التشديد و التخفيف.
ومن خالل ذلك مل حيدد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية العقوبات املقرة جلرمية التسميم أو استعمال األسلحة
املسمومة بشكل مستقل ،و إاما نص جمموع العقوبات اليت ميكن أن ينطق هبا القاضي و اليت ال ميكن أن تكون عقوبة اإلعدام
ألنه ليس من العقوبات املعتمدة من النظام األساسي للمحكمة ،و قد يكون السجن املؤبد أو لعدد حمدد من السنوات  ...أو
الغرامة.

1

 املااادة  00من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية -1" :رهناً بأحكام املادة  , 111يكون للمحكمة أن توقع على الشخص املدان بارتكاب جرمية يف إطار املادة  8من هذا النظاام األساسايإحدى العقوبات التالية
أ ) السجن لعدد حمدد من السنوات لفرتة أقصاها  21سنة.
ب) السجن املؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مربرة باخلطورة البالغة للجرمية وبالظروف اخلاصة للشخص املدان.
 -8باإلضافة إىل السجن  ,للمحكمة أن تأمر مبا يلي -:
أ ) فرض غرامة مبوجب املعايري املنصوص عليها يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
ب) مصادرة العائدات واملمتلكات واألصول املتأتية بصورة مباشرة أو غري مباشرة من تلك اجلرمية  ,دون املساس حبقوق األطراف الثالثة احلسنة النية.
8
 -11عند تقرير العقوبة مبوجب الفقرة  1من املادة  ،02على احملكمة أن:
أ) تأخ ا ا ا ا ااذ يف احلس ا ا ا ا اابان أن جمم ا ا ا ا ااوع أي عقوب ا ا ا ا ااة س ا ا ا ا ااجن وغرام ا ا ا ا ااة تف ا ا ا ا اارض ،حس ا ا ا ا ااب مقتض ا ا ا ا ااى احل ا ا ا ا ااال ،مبوج ا ا ا ا ااب امل ا ا ا ا ااادة  ،00جي ا ا ا ا ااب أن يتناس ا ا ا ا ااب واجل ا ا ا ا اارم ال ا ا ا ا ااذي ارتكب ا ا ا ا ااه احملك ا ا ا ا ااوم علي ا ا ا ا ااه
ب ( تراعي مجيع العوامل ذات الصلة ،مبا فيها أي ظروف تشديد أو ظروف ختفيف وتنظر يف ظروف كل من احملكوم عليه واجلرمية
ج) تنظاار ،باإلضااافة إىل العواماال املااذكورة يف الفقاارة  1ماان املااادة  ،02يف مجلااة أمااور منهااا ماادى الضاارر احلاصاال ،وال ساايما األذى الااذي أصاااب الضااحية وأس ارته ،وطبيعااة الساالوك غااري املشااروع املرتكااب
والوسااائل الاايت اسااتخدمت الرتكاااب اجلرميااة وماادى مشاااركة الشااخص املاادان وماادى القصااد والظااروف املتعلقااة بالطريقااة والزمااان واملكااان وساان الشااخص املاادان وحظااه ماان التعلاايم وحالتااه االجتماعيااة
واالقتصادية.
 -8عالوة على العوامل املذكورة أعاله ،تأخذ احملكمة يف االعتبار ،حسب االقتضاء ،ما يلي:
أ ( ظروف التخفيف من قبيل:
‘ ’1الظروف اليت ال تشكل أساسا كافيا الستبعاد املسؤولية اجلنائية ،كقصور القدرة العقلية أو اإلكراه
‘ ’8سلوك احملكوم عليه بعد ارتكاب اجلرم ،مبا يف ذلك أي جهود بذهلا لتعويض الضحية أو أي تعاون أبداه مع احملكمة
ب) ظروف التشديد:
‘ ’1أي إدانات جنائية سابقة جبرائم من اختصاص احملكمة أو متاثلها
 ’8إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرمسية
‘ ’2ارتكاب اجلرمية إذا كان الضحية جمردا على وجه اخلصوص من أي وسيلة للدفاع عن النفس
‘ ’9ارتكاب اجلرمية بقسوة زائدة أو تعدد الضحايا
‘ ’8ارتكاب اجلرمية بدافع ينطوي على التمييز وفقا ألي من األسس املشار إليها يف الفقرة  2من املادة 81
‘ ’6أي ظروف مل تذكر ولكنها تعد حبكم طبيعتها اماثلة لتلك املذكورة أعاله.
 -2جيوز إصدار حكم بالسجن املؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مربرة باخلطورة البالغة للجرم وبالظروف اخلاصة بالشخص املدان ،بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشديد.
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الخاتمة
ال شك أن القانون الدويل اجلنائي هو بداية تطوره و يف إطار وضع اللبنات األوىل الستقالليته كفرع من أهم فوع القانون
الدويل العام بالنظر إىل االضطراب الذي يعرفه نسيج العالقات الدولية ،و بالتايل فهو حباجة إىل إعادة النظر يف العديد من
نصوصه القانونية بالشكل الذي يدفعه أكثر إىل حتقيق املغزى من وجوده ،و يف هذا السياق ما يعاب على النظام اجلنائي الدويل
أنه مل يضع قواعد قانونية جترميية واضحة ترمي إىل محاية عنصر من أكثر العناصر ضرورة يف احلياة البشرية و عليه تتوقف امارسة
العديد من احلقوق األخرى ،و هو عنصر املاء محايته من التسميم يف النزاعات املسلحة ،و اكتفت حبظر استعمال السم بصفة
عامة بالرغم من خصوصية جرمية تسميم املياه بالنظر إىل أمهية موضع التسميم و ظرفه و خاصية السم غري التمييزية.
مث من جهة أخرى و كما هو الشأن يف العديد من اجلرائم الدولية لقد أعطى القانون الدويل اجلنائي احلايل األولوية يف االهتمام
و احلماية إىل تلك اجلرائم اليت ترتكب يف خضم نزاعات مسلحة دولية و استثىن النزاعات املسلحة غري الدولية أو الداخلية،
بشكل غري مربر ال من الزاوية القانونية أو من الزاوية اإلنسانية ،ألن النزاعات املسلحة الدولية يف ظل التطورات احلالية هي يف
احنصار دائم تاركة اجملال للنزاعات الداخلية و غري الدولية ،اليت هي يف تزايد مستمر بالنظر ألثار العوملة و هشاشة العديد من
األنظمة السياسية .و بالتايل األصل يف توجه القانون الدويل اجلنائي هو محاية األطراف الضعيفة يف النزاعات الداخلية أين تدعي
الدول ،اليت قد تكون طرفا يف النزاع ،بأسبقية قانوهنا الداخلي كمقتضى من مقتضيات سيادهتا.
و يف ظل ما يتوفر عليه القانون الدويل اجلنائي احلايل من قواعد اتفاقية السيما يف إطار النظام األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية ،تطرح ضرورة مراجعة تلك القواعد بشكل يربز بوضوح أركان جرمية تسميم املياه يف النزاعات املسلحة الدولية و غري
الدولية و الداخلية ،و أن يأخذ النص مبفهومه الواسع الذي ميكن من متابعة كل اعتداء على املياه باعتبارها مرتبطة ارتباطا وثيقا
بالنواة الصلبة للحقوق اليت يكرسها القانون الدويل االنساين.
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مداخل نظرية لفهم وتفسري سلوك ناسف الفعل االحتجاجي بالعامل العريب

مداخل نظرية لفهم وتفسير سلوك ناسف الفعل االحتجاجي بالعالم العربي
Theoretical entries to understand and explain the behavior of the broken of
the protest action in the Arab world
خالد شهبار
المغرب-أستاذ باحث بجامعة اٍبن طفيل

:الملخص

 سيسجل الدور اهلام الذي قامت به بعض،الشك يف أن كل من تتبع تفاصيل أحداث ما اٍصطلح عليه بالربيع العريب
، واليت يطلق عليها خصومها-اجلماعات اجملندة واملسخرة واملنظمة واملنتمية غالباً للفئات االجتماعية الدنيا يف السلم االجتماعي
ٍ  يف-" لقب "البلطجية،هزءاً واٍزدراء
 ونسف خمتلف أشكاهلم،االعتداء على املتظاهرين ضد األنظمة السياسية احلاكمة
ً
ٍ
.االحتجاجية السلمية
ٍ تسعى هذه الورقة البحثية اٍىل اٍبراز تنوع مداخل قراءة هذه املمارسة
 والتنبيه اٍىل أن بناء،االجتماعية املتعددة األبعاد والرتابطات
homo ً ليس فقط باعتباره اٍنساناً اٍقتصادويا، يفرض علينا النظر لناسف االحتجاجات هذا،معامل منوذج تفسريي موضوعي هلا
 بل أيضاً باعتباره، حمكوماً يف سلوكه مبنطق « احلساب العقالين للملذات واملتاعب » بتعبري جريميي بنثامoeconomicus
.ًاٍنساناً مطبعاً اٍجتماعياً وسياسياً ونفسيا
. عنف رمزي، اٍنسان مقهور، اٍيديلوجية، عبودية طوعية، بروليتاريا رثة، اٍحتجاج:الكلمات املفتاحية
Abstract
Certainly, the observers of the event details of what called the “Arab Spring”,
will notice the important role played by some members organized and recruited
groups, often belonging to the lower social groups in the social ladder. They are
called by their opponents, in a very sarcastic way, the “thugs”, whose function is
to attack the demonstrators against the ruling political regimes, and blowing up
their various forms of peaceful protest.
This analytic sheet is seeking to highlight the different approaches to read this
multidimensional social practice, and to show that the parameters’ construction
of an interpretive objective model forces us to see the protest actions’ breaker
not only as a homo oeconomicus, governed by the logic of " the rational
calculation of costs and profits”, according to Jeremy Bentham, but also as a
human being socially, politically and psychologically influenced.
Keywords: Protestation, Lumpenproletariat, voluntary servitude, ideology, the
oppressed man, symbolic violence.
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مقدمة

الشك يف أن كل من تتبع تفاصيل أحداث ما اٍصطلح عليه بالربيع العريب ،سيسجل الدور اهلام الذي قامت به بعض
اجلماعات اجملندة واملسخرة واملنظمة ،اليت يطلق عليها خصومها ،هزءاً واٍزدراءً ،لقب "البلطجية" مبصر ،و"الزعران" باألردن،
االعتداء عليهم ،ونسف حركاهتم ٍ
و"الشمكارة" باملغرب ،يف التصدي للمتظاهرين ضد األنظمة السياسية احلاكمة ،و ٍ
االحتجاجية
السلمية .فالمراء أن مشاهد ساحة التحرير مبصر أثناء مامسي «موقعة اجلمل» يوم  8فرباير ،8111حني هوجم املعتصمون من
قبل أشخاص ميتطون اجلمال واخليول واحلمري ،ويلوحون بسكاكينهم وعصيهم وسيوفهم ،ستظل حمفورة يف ذاكرة كل من تتبع
منعطفات احلراك املصري ومساقاته .كما ستحتقظ أيضاً ذاكرة مناضلو « حركة  81فرباير» باملغرب بصورة أحد رموز هذه
اجلماعات ،املدعو"صاحب البَ ْلطَة" ،وهو يهدد بقطع رؤوسهم اٍرباً اٍرباً ،مثلهم مثل نشطاء "حراك الريف" واملتعاطفني مع مطالبه
الذين ستظل صورة ذلك الشاب الذي ظهر على شريط فيديو وهو حيمل مسدساً يف يده -متوعداً اٍياهم بالقتل واحلرق يف حالة
اٍصرارهم على مواصلة اٍحتجاجاهتم -عالقة يف أذهاهنم.
سخر من قبل األنظمة احلاكمة بالعامل العريب لنسف
طبعاً ،ليس من السهل رسم منوذح مثايل للشخص الذي جُيَنَّد ويج َّ
االحتجاجات السياسية و ٍ
ٍ
االجتماعية املناهضة هلا ،أو بلورة ملمح متماسك خيتزل خصائصه يف ظل غياب أحباث ودراسات
ميدانية تتغىي التشخيص الدقيق ملالحمه السوسيو-دميوغرافية ،وملظاهر هويته النفسيةٍ -
االجتماعية ،ولعامله التمثلي اخلاص .فمن
االمتداد اجلغرايف للظاهرة ،وتعقد أبعادها ،يتطلب ٍ
البداهة القول أن ٍ
االبتعاد عن كل نزعة اٍختزالية تبسطية وتنميطية ،ويفرض عدم
السقوط يف شرك التعميم املتسرع الذي اليراعي الشروط النوعية اخلاصة بكل بلد عريب على حدة ،واليلتفت للتميزات والفوارق
والنشازات بني ناسفو ٍ
االحتجاجات باألقطار العربية ،فيخفي واقع الظاهرة ويعيق فهمها أكثر مما يسهم يف تعريتها والكشف عن
حمدداهتا العامة واخلاصة.
يف املقابل ،فاخلصوصيات والتباينات احمللية القطرية يف هذا السياق التلغي اٍفرتاض وجود بعض التشاهبات ،وال متنع من
التسليم باٍمكانية حضور بعض التقاطعات املشرتكة بينهم .فمالحظاتنا العيانية لعينة من ناسفو ٍ
االحتجاجات السياسية
وٍ
االجتماعية باملغرب ،واٍقرتابنا من بعضهم ،يقودنا اٍىل اٍفرتاض اٍشرتاكهم يف بعض اخلصائص السوسيو-دميوغرافية ،وحيملنا على
ٍ
االعتقاد بكوهنم شباباً ذكوراً ،وينحدرون من هوامش املدن الكربى وأحيائها الفقرية ،وذوو مستوى تعليمي ضعيف ،وذوو سوابق
عدلية ،ويشتغلون يف اٍقتصاد الظل - souterraineوحتديداً يف أنشطة حمظورة -ومدمنون على املخذرات ،ويعانون هشاشة
االعتقاد بارتياح اٍىل يقني تام ،عندما حناول تصنيف ناسفو ٍ
اٍجتماعية ونفسية قوية .يتحول هذا ٍ
االحتجاجات من الزاوية الطبقية.
حتماً ،لن جنازف اٍذا قلنا أهنم ينتمون اٍىل "الربوليتاريا الرثة" كما حددها كارل ماركس يف كتابه « الثامن عشر من برومري لويس
بونابرت» ،أي تلك الكتلة اهلالمية ،واملفككة والعائمة اليت توجد خارج دائرة ٍ
االنتاج ،واليت تتشكل من « زبائن سجون مطلقني
السراح ،واهلاربني من األشغال الشاقة ،والنصابني ،واملشعوذين ،واملتسكعني ،واللصوص ،واحملتالني ،واملقامرين ،والق وادين ،ومالكي
بيوت الدعارة ،واحلمالني ،والكتاب الفاشلني  ،écrivassiersوعازيف األرغن ،ومجاعي اخلردة ،وشحاذي السكاكني،
1
والسمكرية  ،rétameursواملتسولني» .

1

Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Traduction de la 3ème édition allemande de 1885, Paris : Les éditions
sociales, Coll., Classiques du marxisme, 1969. p.50.
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لقد اٍعترب ماركس أن غياب الوعي الطبقي لدى هذه « احلثالة السلبية اليت تنتمي اٍىل الفئات الدنيا من اجملتمع القدمي»،1
على حد تعبريه ،اٍضافة اٍىل شروط عيشهاُ ،يعالهنا يف الغالب وقوداً للثورة املضادة .بالطبع ،يقول ماركس « ،ميكن لسيل الثورة
الربوليتارية العرم أن ُيرفها يف حركته ،هنا وهناك ،لكن طبيعة ظروفها املعيشية جتعلها أكثر اِستعداداً لبيع نفسها ،لتصبح بذلك
وقوداً ملكائد الرجعية» .8فدليل ماركس يف ذلك ،هو أن هذه الطبقة شكلت القاعدة ٍ
االجتماعية األساسية اليت اٍعتمد عليها
لويس بونابرت ،رغم أنه مل يكن يدافع عن مصاحلها احلقيقية بل عن مصاحل واٍمتيازات ٍ
االرستقراطية املالية .بدوره ،يؤكد بيري
بورديو أن الربوليتاريا الرثة عادة ما تنظر اٍىل ظروفها املعيشية الصعبة كحتمية قدرية ،أي كأمر مقدر ومصري حمتم ،ومن مثة فهي «
متيل اٍىل عيش معاناهتا بوصفها معاناة عادية ،أو باألحرى ،كمعاناة طبيعية ،وكشيء المفر منه يف وجودها( )...فهي ليست
منفصلة كثرياً عن وضعيتها لكي تشكلها كموضوع ».
يف املقابل ،وخالفاً لكارل ماركس الذي سلم بالدور الرجعي هلذه الطبقة ٍ
االجتماعية ،ولبيري بورديو الذي سلم باٍذعاهنا
واٍستسالمها واستكانتها لواقعها املرتدي بالتعايش معه ،سيشيد فرانز فانون يف كتابه « املعذبون يف األرض» بدورها التقدمي
املستعمر»  .فبعد أن
والطالئعي ،حيث اٍعتربها « اٍحدى القوى الثورية األكثر تلقائية ،واألكثر راديكالية من بني قوى الشعب
َ
الحظ كيف اٍستطاعت هذه الطبقة ،سنة 1591و ،1598أن تقض مضجع ٍ
االستعمار الربيطاين يف كينيا ،وأن تزلزل األرض،
سنة  ،1591حتت أقدام ٍ
االستعمار البلجيكي يف الكونغو ،سيكتب حمتفياً هبا « :هاهم القوادون ،واألوباش ،والعاطلون،
واجملرمون ،ينخرطون يف حرب التحرير بكل قوة ورباطة جأش .فهؤالء املهمشون ،واملنبوذون سيعثرون بفضل هذا الفعل النضايل
9
احلاسم على الطريق اٍىل ٍ
االندماج يف األمة».
ولعل من باب الدقة نقول ،أن اٍلتحاق الربوليتاريا الرثة بقوى التغيري يبقى اٍمكانية واردة يف مسار احلركات اليت تسعى اٍىل
التحرر من ربقة الفساد و ٍ
االستبداد ،لكنها اٍمكانية ضعيفة نسبياً ،اٍذا اٍستحضرنا بعض الوقائع التارخيية الدالة يف هذا الشأن.
فيكفي مثالً ،أن نتذكر كيف أن هذه الطبقة شكلت القاعدة ٍ
االجتماعية للنظامني النازي والفاشي-اٍىل جانب الربحوازية
الصغرى -وأن نستحضر كيف مت تسخريها من قبل األنظمة احلاكمة ،أثناء مامسي ب"الربيع العريب" ومابعده ،يف نسف واٍجهاض
العديد من احلركات ٍ
االحتجاجية السلمية املناهضة هلا .ومما يدعم هذا الرأي أيضاً طبيعة الدور الذي قامت به أثناء ما عرف
ب"حراك الريف" باملغرب ،حيث تصدت بكل عنف وشراسة لكل الذين عربوا ميدانياً عن دعم مطالبه ،والتضامن مع معتقليه.
كل هذا يربز مبا يكفي من الوضوح أن هذه الطبقة تظل ،هنا واآلن ،بعيدة عن تشرب القيم التغيريية والتحررية.
لذلك من البديهي أن يطرح السؤال التايل :اٍذا كانت هذه الفئة الدنيا والدونية يف السلم ٍ
االجتماعي ،اليت تنتمي طبقياً اٍىل
الربوليتاريا الرثة ،تعترب أول املتضررين من فساد واٍستبداد هذه األنظمة احلاكمة ،وأهم ضحايا سياساهتا العمومية ،فكيف ميكن أن
نفسر جتديفها يف ٍ
االجتاه املعاكس ملصاحلها احلقيقية ،بدفاعها املستميث عن هذه األنظمة ؟ ما الذي جعلها شوكة يف حلق
االحتجاجات ٍ
مهندسو ٍ
االجتماعية والسياسية ،بدل أن تصبح وقوداً اٍضافياً يف خزان حركاهتم ،أي صوتاً مزعجاً وممانعاً لسياسات
1

Karl Marx, Friedrick Engles, Manifeste du parti communiste. Présentation et traduction par Emile Bottigelli. Édition revue
et augmentée par Girard Raulet, Paris : GF Flammarion, 1998, p.87.
2
Ibid, p.87.
3
Pascal Fugier, "Pierre Bourdieu, Travail et travailleurs en Algérie", Revue ¿ Interrogations ?, N°2, Juin 2006, [en ligne],
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األنظمة احلاكمة املسؤولة عن بؤسها ،وقهرها ،واٍذالهلا؟ ما الذي عطل ملكة الفهم والتمييز لديها ،وجعلها تصاب بأعراض
"متالزمة ستوكهومل" ،فتصب املاء يف طاحونة "جالديها" ،وختتار ،بنزعة مازوشية غريبة ،رحلتها أمينة وطائعة وحماربة فَتج َس َّخجر
لالنقضاض على كل من يسعى اٍىل الدفاع عن كرامته وكرامتها؟ هل عوامل مثل الرضوخ ٍ
ٍ
لالغراء املايل ،أو الطمع يف حتقيق
االذعان ٍ
مكاسب مادية ورمزية بال اٍستحقاق ،أو احلرص على عدم فقدان مصادر دخل غري قانونية ،أو ٍ
لالبتزاز القضائي بالتطلع
اٍىل التمتع باحلصانة من املالحقة واملطاردة القضائية ،تكفي لفهم وتفسري حتول هذه الفئة اٍىل حارسة مصاحل أنظمة سياسية فشلت
يف اٍخراج شعوهبا من براتن اجلهل والتخلف و ٍ
االقصاء االجتماعي ؟
يف حماولة تعريته لألسس اخلفية للنظام ٍ
االجتماعي ،الذي يتميز بالتنافس والسيطرة والصراع حول اٍمتالك اخلريات املادية
والرمزية ،ورغبة منه يف اٍستجالء القوانني الثابثة واملتغرية اليت تتحكم يف تطوره ،توقف الفكر السياسي و ٍ
االجتماعي احلديث بالدرس
والتحليل ،منذ القرن السادس عشر ،1ومن بعده الفلسفة السياسية والعلوم ٍ
االنسانية بشكل خاص ،عند اٍشكالية السيطرة
االقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية والعرقية واجلنسية ...،اخل .يف هذا ٍ
االجتماعية مبختلف أشكاهلا ٍ
ٍ
االطار ،سيعمل بعض
الباحثني ،اٍنطالقاً من ختصصات معرفية خمتلفة ،على مساءلة الشروط واألسباب الكامنة وراء اٍخنراط ،ومسامهة ،وتواطئ املسيطَر
عليهم ،أي ضحايا السيطرة ،يف اٍدامة وتكريس عالقاهتا .فعالقات السيطرة ،مبا حتمله من اٍستغالل وتعسف واٍضطهاد ،الميكنها
االكراه والزجر فقط ،بل حتتاج أيضاً اٍىل ق ْد ِر من التَّماهِ
االنتقام و ٍ
االستمرار ،واٍعادة اٍنتاج ذاهتا عرب العنف والعقوبات والردع و ٍ
ٍ
اجلماعي الطوعي .لذلك فهي تتوسل دائماً اٍنتزاع حد أدىن من القبول ٍ
االجتماعي ،من خالل اٍقتناع املسيطَر عليهم بشرعيتها
االجتماع ٍ
ومشروعيتها ،واٍعتقادهم بأهنا ضرورة من ضرورات ٍ
االنساين ،وتسليمهم بكوهنا جزءاً من النظام الطبيعي لألشياء.
اٍذا كان األمر كذلك ،فالشك أن اٍستحضار بعض األدوات التحليلية اليت بلورها هؤالء الباحثون يف سياق تشخيصهم
آلليات تشريب واٍستضمار السيطرة ٍ
االجتماعية ،وكشفهم النقاب عن كيفية مسامهة الذين خيضعون هلا يف اٍعادة اٍنتاجها،
وحتيِّ نجها يف احلياة اليومية ،سيساعدنا دون شك على فهم وتفسري ظاهرة نسف
وحتديدهم لآلليات واملؤسسات اليت ججت ِّسدها ج
ٍ
االحتجاجات السلمية.
هلذا ،النطمح يف هذه الورقة البحثية جرد كل العوامل املتحكمة يف سلوك هذه اجلماعات املنظمة اليت تسخر لنسف الفعل
االحتجاجي السلمي بغية اٍطفاء جذوته أو قطع شرايينه ،خاصة أن األمر يتعلق بظاهرة اٍجتماعية كلية بامتياز ،تفرتض تفسرياً كلياً
االقتصادية والسياسية و ٍ
ومتعدداً ،يراعي تداخل وتشابك أبعادها ٍ
االجتماعية والنفسية والثقافية والدميوغرافية .فشح الدراسات
العلمية امليدانية حول الظاهرة ،وتعقد دالالهتا ،واٍستحالة معاجلة كل تيماهتا ،هنا واآلن ،يفرض علينا ٍ
االكتفاء فقط بعرض بعض
األدوات املفاهيمية اليت حنتها الفكر السياسي احلديث ،أو صكتها الفلسفة السياسية أو بلورهتا العلوم ٍ
االنسانية ،يف اٍطار مقاربة
ٍ
االذعان والسيطرةٍ ،العتقادنا أن اٍستثمارها و ٍ
وتشرهبم آلليات ٍ
االسرتشاد هبا
هذه احلقول املعرفية ٍالشكالية استبطان املسيطَر عليهم ُّ
مهما ،وعتبة اٍستهاللية واٍستكشافية أساسية تسعفنا يف فهم واٍدراك وتفسري سلوك هذه اجلماعات املنظمة.
ميثّل مفتاحاً نظرياً ًّ
يف املقابل ،البد من التذكري أن اٍستحضار هذه األدوات املفاهيمية يظل حمكوماً هبدف منهجي ونظري واضح ،هو اٍبراز تنوع
مداخل قراءة هذه املمارسة ٍ
االجتماعية املتعددة األبعاد والرتابطات ،والتشديد على جدلية تفاعل وتضافر دوافعها واٍمتداداهتا،
أي فرتة اٍصدار إتيان دي البوييت)  Étienne de La Boétie (1951-19 1لكتابه "خطاب حول العبودية الطوعية أو ضد الواحد" ،الذي ميكن اٍدراج موضوعه ضمن علم النفس
السياسي .أنظر:
Étienne De La Boétie, Le Discours de la servitude volontaire ou Le Contr’Un (Collection « les classiques des sciences
sociales », 1549). Édition numérique réalisée par Claude Ovtcharenko, le 21 mai 2006 à Québec, [en ligne], http://classiques.
uqac.ca/classiques/la_boetie_etienne_de/ discours_de_la_servitude/ discours_ servitude_volontaire.pdf.
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وتكامل العوامل املشكلة واملهيكلة واحملددة هلاٍ .
فاالكتفاء مبدخل نظري واحد يسقط الباحث بالضرورة يف شرك بعض النزعات
االختزالية السائدة ،مثل تلك اليت تستسلم سريعاً ٍالغراء التفسري اجلربي ٍ
ٍ
االقتصادوي الضيق الذي اليلتفت اٍىل دور العوامل
األخرى يف اٍنتاج الظاهرة وتغذيتها.

أوالا :العبودية الطوعية
اٍنطلق إتيان دي البوييت ( )195 -19 1يف كتابه « خطاب حول العبودية الطوعية أو ضد الواحد» ،الذي أصدره سنة
 ،19 5من التساؤل التايل « :ملاذا تسعى ماليني املاليني من الرجال ،منصاعة بشكل بئيس ،خاضعة ،م ِ
طأطأة الرأس لنري
ج
ج
ٍ
ٍ
ٍ
االستعباد ،ليس ألهنا مضطرة حبكم قوة قاهرة ،ولكن فقط ألهنا مفتونة ومسحورة ،ان صح التعبري ،باسم شخص واحد ،من
املفروض أن الختشاه ألنه وحيداً ،وأن ال حتبه ألنه يعاملها بتوحش و بالرمحة» .1و يضيف مستغرباً « :أي شر هو هذا؟ أية عادة
ضطَ َهدون،
سيئة هاته ،أو باألحرى ،أي فجور هذا ؟ رؤية عدد ج
ساسون بل يج ْ
الحيصى من الناس اليطيعون بل يج ْ
ستعبَدون ،اليج ج
ممتلكاهتم ليست هلم ،نساؤهم وأطفاهلم أيضاً ،بل حىت حياهتم ليست يف ملكيتهم ! يعانون النهب والفحش والقسوة ،ليس على
يد جيش أو معسكر مهجي ينبغي على املرء التصدي له ،دفاعا عن دمه وحياته ،ولكن على يد شخص واحد .ليس ذلك
الشخص هبَِرقْل وال هو بشمسون  ،Samsonولكن جبر َجْيل واحد  ، Hommeauغالباً ما يكون األكثر جبناً وختنثاً يف
8
األمة ،وغري متعود على رائحة بارود املعارك ،بل اليكاد يعرف حىت رمل البطوالت».
ٍالجابته عن األسئلة املطروحة أعاله ،ينطلق دي البوييت من مسلمة أساسية مؤداها أن الطبيعة البشرية جمبولة على احلرية و ٍ
االنعتاق
االستعباد واخلنوع ،حيث يقول «:اٍنين متيقِّن من أننا ِ
وليس على ٍ
لوع ْشنا باحلقوق اليت َوَهبَتنا اٍيَّاها الطبيعة ،ووفقا للتعاليم اليت
ٍ
لقَّنَْتنا اياها ،ل جكنَّا جمطيعني بالضرورة آلبائنا ،وخاضعني للعقل دون أن نكون عبيداً ألحد»  .فالناس ،يف نظره ،ال يجولدون أحراراً
فقط ،بل يولدون وهم مستعدون للدفاع عن احلرية ،لكن رز ِ
وخمنَّثني .هكذا
وحهم صاغرين حتت وطأة العبودية ،جحي ِّوهلم اٍىل ججبناء ج
جج
ج
ِِ
َّ
فاٍميانه العميق بأنه ال سلطة للطاغية على الناس إال هب ْم وعربهم ،جعله يرصد ثالثة أسباب يعتقد أهنا جتعل الشعب يتخلى طوعية
عن احلرية « ،ويستسلم ٍ
لالستعباد ،ويسلم عنقه للقطع»  ،أي خيتار العبودية بشكل طوعي ،فتتغلغل يف كيانه ووجوده .هذه
األسباب هي:
● توفر الطاغية على شركاء ومتواطئني يقودهم طمعهم وحبثهم عن اجلاه والسلطة اٍىل متلقه وتزلُّفه ،ولو على حساب حريتهم،
فيشاركونه يف جرائمه ،ويرافقونه يف نزواته القذرة ،مقابل منحهم فرصة اٍستعباد اآلخرين .هكذا يستعبدون بدورهم من هم أدىن
منهم ،ليستمر تفويت ٍ
االستعباد وتدبريه املفوض ،فتنتشر عدوى التزلف ،وتتواىل من قريب اٍىل أقرب كسلسلة ،اٍىل أن تصل اٍىل
من هم يف أدىن السلم ٍ
االجتماعي .يف هذا الصدد يقول « :ليست مجاعات راكبو اخليول ،وجمموعات السائرون على األقدام ،أو
بكلمة واحدة ،ليست األسلحة هي اليت تدافع عن الطاغية ،ولكن دائما يكون هناك أربعة أو مخسة رجال يدعمونه ويعملون على
5
9
ٍ
جس كل طغيان».
اخضاع البلد كله لعبوديته»  .يعترب دي البوييت أن هذا السبب هو« ِسُّر السيطرة و نابضها ،ودعامة و أ ُّ
1

Étienne de La Boétie, Le Discours de la servitude volontaire ou Le Contr’Un, Op.cit, p.12.
Ibid, pp.52-53.
3
Ibid, p.19.
4
Ibid, p.16.
5
Ibid, p.40.
6
Ibid, p.40.
2

جملة العلوم السياسية والقانون-العدد 11أيلول-سبتمرب- 8112اجمللد – 18تصدر عن املركز الدميقراطي العريب أملانيا-برلني

107

مداخل نظرية لفهم وتفسري سلوك ناسف الفعل االحتجاجي بالعامل العريب

خالد شهبار

● مكر ودهاء الطغاة :يستخدم هؤالء جمموعة من احليل املاكرة لتخدير وتنومي واٍهلاء الناس لتظل ،على الدوام ،رازحة حتت نري
ٍ
االستعباد .هكذا يرى دي البوييت أن « املسارح ،واأللعاب ،واهلزليات ،والعروض ،واملصارعون ،واحليوانات الغريبة ،واألومسة،
وخم ِّذرات أخرى من هذا النوع ،شكلت بالنسبة للشعوب القدمية طجعوماً للعبودية ،وتعويضاً عن حريتها السعيدة،
واللَّ َوحات ،ج
وأدواتاً يف يد الطغيان .فهذا النظام ،وهذه الوسيلة ،وهذه املمارسة ،وهذه ٍ
االغراءات هي اليت كان الطّغاة القدامى يستعملوهنا
1
لتنومي رعاياهم ليظلوا جمستَ ْعبَدين».
● العادة  :l’habitudeفالرجال ،يف نظر دي البوتييه ،الذين يجولدون يف مناخ العبودية ،ويرتعرعون يف جحضن الطغيان،
8
األخاذَة مبجازاهتا وصورها ٍ
االستعارية ،عندما يرضعون من
وخمنَّثِني  .أو بلغة حممود درويش الشعرية ،و َّ
يصبحون بالضرورة ججبناء ج
ث ْد ِي ُّ
الذل دهراً ،لن يروا ىف احلرية اٍال خراباً وشراً .فالعادة اليت متارس يف كل شيء سلطة قوية على كل أفعالنا ،وخاصة القدرة على
تعليمنا ٍ
خرينا
نتجرع ،دون اٍمتعاظ ،جسم العبودية املر»  .هكذا يستطرد متساءالً « :لو َّ
االستعباد « هي اليت جتعلنا مع مرور الوقت َّ
ج
ٍ
ِ
مسيهما ،بني
أشخاصاً جولدوا صدفة اآلن وهم يف حالة نقية ،أي مل يتعودوا على اخلنوع ،ومل يذوقوا طعم احلرية ،وُيهلون حىت ا ْ
فضلون طاعة عقلهم فقط  ،عوض خدمة شخص ما».
العيش خاضعني أو أحراراً ،ماذا سيختارون؟ الشك أهنم سيج ِّ
ثانيا :الوعي الزائف

يف كتاهبما « ٍ
االيديلوجية االملانية» ،كتب كل من كارل ماركس (  )122 -1212وفريديريك أجنلس ()1259-1281
مايلي « :إن أفكار الطبقة احلاكمة هي أيضاً ،ىف كل العصور ،األفكار املسيطرة ،أي أن الطبقة املتحكمة مادياً ىف اجملتمع هى
نفسها الطبقة املتحكمة فيه فكرياً  .spirituelleفالطبقة الىت متتلك وسائل اإلنتاج املادي ،متتلك ىف نفس الوقت وسائل
اإلنتاج الذهين  .intellectuelleفأفكار الذين الميتلكون وسائل ٍ
االنتاج الذهين ختضع بدورها هلذه الطبقة احلاكمة».9
دركة يف
فاألفكار السائدة ليست أكثر من كوهنا التعبري الفكري عن العالقات املادية السائدة ،أو هي العالقات املادية السائدة جم َ
شكل أفكار ،وبالتايل فهي العالقات اليت جتعل من طبقتها طبقة سائدة .اٍهنا اٍذن أفكار سيادهتا .هلذا يدعو كل من ماركس
واجنلس اٍىل إرجاع منظومة الفكر إىل املصاحل ٍ
االجتماعية الواعية أو الالَّواعية اليت تعرب عنها ،والبحث الدائم عن مصدر الفكرة يف
االجتماعي و ٍ
الواقع ٍ
االقتصادي الذي يتميز بالصراعات والتناقضات الطبقية ،مثل ذلك التناقض املوجود ،داخل اجملتمعات
الرأمسالية ،بني الطابع اجلماعي ٍلالنتاج ،والطابع اخلاص لتملك منتوج هذا ٍ
االنتاج.
االنسانية الواقعية -أي الرباكسيس بلغة ماركسية -سابقة منطقياً وواقعياً عن الوعي ٍ
هكذا ،اٍذا كانت املمارسة ٍ
االنساين ،وعن
التمثالت ا لذهنية ،أي تتمتع باألولوية الزمنية والسببية يف املعرفة ،فهذا يعين أن البنية الفوقية ،مبا تتضمنه من أفكار سياسية،
وقانونية ،ونظريات فلسفية ومجالية ،ودين ،وفن ،وأخالق ،وتقاليد...اٍخل ،ليست يف نظر ماركس واٍجنلس سوى اٍنعكاساً لطبيعة
االقتصادية اليت تشمل جمموع القوى املنتجة وعالقات ٍ
االقتصادي للمجتمع ،أي للقاعدة ٍ
التنظيم ٍ
االنتاج ،واليت يسميها ماركس
بالبنية التحتية.
1

Ibid, p.33.
Ibid, p.65.
3
Ibid, p.23.
4
Ibid, p.22.
5
Karl Marx., Friedrich Engels, L’idéologie allemande : Critique de la philosophie allemande la plus récente dans la personne
de ses représentants Feuerbach, B.Bauer et Stirner, et du socialisme allemand dans celle de ses différents prophètes.
Présentée et annotée par Gilbert Badia, Traduction de Henri Auger, Gilbert Badia, Jean Baudrillard et Renée Cartelle, Paris:
Editions sociales, 1968, p.75.
2
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االجتماعي هو الذي حيدد الوعي ٍ
اٍذا كان األمر كذلك ،أي اٍذا كان الوجود ٍ
االجتماعي وليس العكس ،واٍذا كانت األفكار
االنسانية وكل بنيات احلياة ٍ
والوعي الذي يشكلها ،على غرار كل األنشطة ٍ
االجتماعية ،غري مستقلة عن القاعدة املادية للمجتمع،
فاالعتقاد باستقالليتها هو ما يسميه ماركس واٍجنلس ٍ
وعن السريورة التارخيية اليت تنتجهاٍ ،
بااليديلوجيا .هذا اليعين أن ماركس قد
أعطى هلذا املفهوم معىن واحداً ،بل عدة معان .فجورج غورفيتش1مثالً ،رصد ثالثة عشر معىن خمتلفاً ٍ
لاليديلوجيا يف ذهن كارل
ماركس .نذكر من بينها:
● التخيالت اجلماعية أو األوهام ،والتصورات الكاذبة غري الواعية اليت يرمسها الناس واجلماعات والطبقات عن أنفسهم ،وعن
خصومهم ،وعن اجملموعات اليت يشرتكون فيها ،واألوضاع االجتماعية اليت يوجدون فيها .وقد تقرتن هذه التخيالت بالوعي
الطبقي ،أو تندمج بصورة أوسع بالعقلية اليت تتميز هبا طبقة ما.
● عندما تكون هذه التخيالت أو هذه األوهام واعية أو شبه واعية ،فال تعمل إال على إخفاء حقيقة سلوك ،وعقلية ،وآراء ،وقيم
الطبقات املتصارعة.
● جمموعة من العالمات والرموز اليت متيز طبقة اٍجتماعية معينة ،واليت تعرب عن مطاحمها ومتاعبها وأمانيها.
● ظاهرة ٍ
االحنراف الفكري ،أو على األقل التفسري اخلاطئ الذي تروجه طبقة اٍجتماعية معينة عن الدور احلقيقي الذي تلتزم القيام
به.
ولكي خيرج ماركس من هذه املتاهة ،يضيف غورفيتش ،سيفرتض بأنه من غري املنطقي املقارنة بني اإليديولوجيا الربوليتارية
وباقي اإليديولوجيات ،ألهنا إيديولوجيا ممتازة تسعى إىل تغيري العامل ،وإهناء وجود الطبقات ،وبالتايل القضاء على اإليديولوجيات
نفسها .وهي هبذا ختتلط بالنظرية املاركسية نفسها .يف املقابل ،فتعدد معاين ٍ
االيديلوحيا يف كتابات ماركس ،لن مينعنا من التمييز
بني معنيني أساسيني :األول قدحي ،مفاده أهنا هي الفكر غري املطابق للواقع ،أو الوعي الزائف بالواقع ،أو النظام الفكري الذي
حيجب الواقع ،أو التأويل اخلاطئ غري العلمي للواقع .أما الثاين فهو أكثر نضجاً ،جمؤداه أن اإليديولوجيا هي طبيعة الوعي
ٍ
االجتماعي لدى طبقة اٍجتماعية معينة ،يف فرتة تارخيية حمددة .هذا يعين أهنا تتضمن الوعي الزائف أو اخلاطئ ،كما تتضمن الوعي
احلقيقي .بلغة أخرى ،ميكن أن تكون أداة اٍستالب وضياع ،كما ميكن أن تكون أداة حترر واٍنعتاق .هبذا املعىن ،فهي تشري إىل
البنية الفوقية اليت تعرب عن مستوى البنية التحتية جملتمع من اجملتمعات ،أي عن درجة تطور قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج .لكن
ؤولجو املنت املاركسي وشارحوه ُيمعون على كون ماركس غالباً ما يستعمل هذا اللفظ بطريقة جدالية ،أي كأداة اٍهتامية
أغلب جم ِّ
وسجالية ضد خصومه ،أي مبعناها القدحي .تلك حالة بول ريكور الذي َّبني كيف أن ماركس اٍستعمل مفهوم ٍ
االيديلوجيا
مبعنيني :معىن تشويه/اٍخفاء  distorsion-dissimulationالواقع ،ومعىن تربير واٍضفاء الشرعية على السيطرة ،وحالة لوي
8
ألتوسري ،الذي يستعمل بدوره هاته الداللة القدحية عند حديثه عن "األجهزة ٍ
االيديلوجية للدولة".
االنتاج ٍ
االجتماعية املتصارعة يتشكل اٍنطالقاً من موقعها يف عالقات ٍ
فاٍذا كان الوعي اجلماعي للقوى ٍ
االجتماعية السائدة يف
نظر ماركس ،فالطبقات احلاكمة التستطيع أن حتتفظ على مصاحلها الطبقية اٍال باٍنتاج وعي مزيف ،ومشوه للواقع ،والتمويه على
جورج غورفيتش ،دراسات يف الطبقات االجتماعية ،ترمجة أمحد رضا ،مراجعة ذ.عز الدين فودة ،القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب ،1518 ،ص .9 -98
أنظر هبذا الصدد:
Paul Ricœur, "L'idéologie et l'utopie : deux expressions de l'imaginaire", Autres Temps. Les cahiers du christianisme social,
Volume 2, Numéro1(1984), pp.53-64.
Louis Althusser, "Idéologies et appareils idéologiques d’État. Notes pour une recherche", La Pensée, N° 151, Juin 1970,
pp.3-38.
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عالقات القوة الكامنة فيه ،باٍيهام اجلميع بأن مصاحلها اخلاصة هي مصلحة جمتمعية ومجاعية عامة ،وتقدمي أفكارها كأفكار كونية
ومشولية ومطلقة .هبذا املعىنٍ ،
فااليديلوجيا تصبح يف منظور ماركس ،الذي اٍستعمل لتوصيفها اٍستعارة اٍنعكاس الصورة واٍنقالهبا
داخل الغرقة السوداء ،سالحاً فعاالً تستخدمه الطبقات املسيطرة يف تربير سلطتها ،واٍعادة اٍنتاج سيطرهتا الطبقية .هذا السالح
الذي يعمل على تشويه الواقع ،ومتويه حقيقته ،واٍخفاء حمركاته احلقيقية ،خيلق وعيا زائفاً ومنحرفاً ومقلوباً لدى احملكومني
واملستغَلني ،ليمنع تشكل وعي طبقي حقيقي مطابق لديهم ،قادر على اٍنزال األفكار من مساء اخليال اٍىل أرض املمارسة الواقعية،
ليجعلهم ينظرون للواقع ٍ
االجتماعي كما هو يف حقيقته ،وليس كما يراه جمستغِليهم ،يف تطابق تام ،ويف اٍنسجام مطلق مع
مصاحلهم الطبقية.
من بني هذه األوهام الزائفة اليت اٍعترب كارل ماركس أن وظيفة التحليل النظري النقدي هي التصدي هلا ،هناك ٍ
االعتقاد مثالً،
بأن رأس املال ،الذي حولته الربجوازية اٍىل وثن يف نظره ،هو املنبع الوحيد للثروة املادية ،وهو الطاقة الوحيدة القادرة على خلق
الفائض يف شكل أرباح وفوائد ،وليس قوة العمل ٍ
االنسانية ،أو اٍعتبار العالقة بني رأس املال وقوة العمل هي عالقة شراكة يقتسم
مبقتضاها العامل ورب العمل األرباح بناءاً على حجم اٍسهاماهتما يف املقاولة .ففي نظر ماركس ،الذي مييز بدقة بني زمن العمل
الضروري املؤدى عنه ،وزمن العمل ٍ
االضايف غري املؤدى عنه ،فاٍن األجر اليشكل مقابالً للعمل ،بل لقيمة قوة العمل اليت تتحدد
بكمية العمل الالزم اٍجتماعياً ٍالنتاجها.
فاإليديولوجية السائدة ،يقول ماركس ،ال هدف هلا سوى ٍاهلاء الكادحني عن معرفة مشاكلهم احلقيقية وتنوميهم لكي ال
يكتشفون صانعو بؤسهم .يف املقابل ،فماركس اليعترب أن هذه السيطرة الطبقية هي نتاج اٍرادة معينة ،بل هي نتاج بنية معينة ،أي
نتاج ميكانيزمات اٍجتماعية حمددة ،وحتديداً ،هي نتاج تلك العالقات ٍ
االجتماعية الضرورية اليت يعيد من خالهلا اجملتمع الرأمسايل
ذاته .هذا ما يعرب عنه ماركس عندما يؤكد أنه « خالل اإلنتاج ٍ
َّدة ،ضرورية،
االجتماعي لوجودهم ،يدخل الناس يف عالقات حمد َ
االنتاج هاته تطابق درجة معينة من تطور قواهم اإلنتاجية املادية» .1فالعالقات ٍ
ومستقلة عن إرادهتم ،عالقات ٍ
االجتماعية ،اٍذن،
هي عالقات طبقية باألساس ،أي أهنا ليست عالقات بني فرد وآخر ،وإمنا عالقات بني عامل ورأمسايل يف اجملتمع الرأمسايل ،وبني
مزارع ومالك عقاري يف جمتمع إقطاعي أو شبه إقطاعي...اخل .ومن مثة ،فاألفراد اليصنعون تارخيهم على هواهم أو يف فراغ ،بل يف
االقطاعية ،أو الشبهٍ -
سياق شروط سوسيو-بنبوية حمددة ،أي يف سياق هاته العالقات الرأمسالية ،أو ٍ
االقطاعية...اخل ،اليت يذوب
األفراد يف طاحونة قوانينها العنيدة ،وخيضعون ٍالكراهاهتا القاهرة.
قادت كل االعتبارات السالفة الذكر ،كل من ماركس وأجنلس ،اٍىل القول بأن الطبقة الربجوازية عندما تعترب نفسها حاملة
ملشروع كوين وأبدي ،فهذا اليعرب بالضرورة عن خبثها أو خستها ،بل ألهنا هي بدورها ضحية هذا الوهم ٍ
االيديلوجي الذي خيدم
طبعاً مصاحلها ،ويربر سيطرهتا .يف هذا السياق يقوالن « :جند هنا تقسيم العمل الذي اٍعتربناه يف السابق كاٍحدى القوى الرئيسية
للتاريخ .اٍنه يظهر أيضاً لدى الطبقة السائدة يف شكل تقسيم بني العمل الفكري  intellectuelوالعمل املادي ،حيث نالحظ
وجود فئتني من األفراد داخل هذه الطبقة نفسها .يصبح البعض منهم مفكرو  penseurهذه الطبقة -أي ٍ
االيديلوجيون
النشطون الذين يفكرون وُيعلون صناعتهم الرئيسية هي فربكة الوهم الذي تكونه الطبقة عن نفسها ،-يف حني أن اآلخرون يتبنون
موقفاً أكثر سلبية ،حيث مييلون أكثر من غريهم اٍىل تقبل هذه األفكار وهذه األوهام بشكل سريع ،ألهنم ،يف الواقع ،هم األعضاء
ème

1

Karl Marx, Contribution à la critique de l'économie politique. Traduit sur la 2
édition allemande de Karl Kautsky par
Laura Lafargue, Paris : Librairie-Editeurs V.Giard &E.Brière, Collection Bibliothèque socialiste internationale IX, 1909, pp.4-5.
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النشيطون هلذه الطبقة ،الذين الميتلكون الوقت الكايف لصناعة األوهام واألفكار حول أنفسهم .اٍن هذا ٍ
االنقسام داخل هذه
الطبقة ،ميكنه أن يؤدي اٍىل نوع من التعارض والعداء بني الطرفني .لكن هذا التعارض خيتفي مبجرد وقوع نزاع تشعر من خالله
الطبقة كلها أهنا مهددة عملياً باخلطر .أنذاك ،يتبخر الوهم القائل بأن األفكار السائدة ليست هي أفكار الطبقة السائدة ،وبأن
1
هلذه األفكار قوة مستقلة عن سلطة هذه الطبقة».
من خالل هذا النص ،يبدو واضحاً أن كارل ماركس وأجنلس يعتربان امل ِ
سيطرين ،مثلهم ِمثْ َل املسيطَر عليهم ،هم ضحايا
ج
ج
الوهم ٍ
االيديلوجي ،رغم أن العالقة هبذا النوع من الوهم ختتلف باختالف املوقع داخل الطبقة احلاكمة نفسها .فهناك فئة قريبة
االنتاجية ،وأخرى ينحصر دورها يف اجملال الفكري .الفئة األوىل ختضع ِ
بسلبيَّة للوهم ٍ
جداً من الوقائع املادية ٍ
االيديلوجي ،أي أهنا
تستبطنه ولكن بنوع من الفتور والالَّمباالة ،أما الفئة الثانية اليت تتشكل من ٍ
االيديلوجيني الناشطني الذين يصنعون هذا الوهم،
ِ
وم ِومهة  illusionnisteيف نفس الوقت .8هبذا
هومة  illusionnéeج
فتستبطنه حبماسة ومحية .هلذا يبدو أن الطبقة املسيطرة َم ْو َ
املعىن يقول كارل ماركس أن « امل ِ
سيطَر جمسيطَر عليه بِسيطَرته».
ج
ثالث ا :طبائع االستبداد
بدوره ،حاول أحد أبرز رواد النهضة العربية عبد الرمحان الكواكيب ( ،)1518-1299من خالل كتابه « طبائع ٍ
االستبداد
ٍ
ٍ
صُّرف فرد أو مجع يف حقوق قوم باملشيئة وبال
ومصارع االستعباد»  ،القيام بتشريح دقيق لظاهرة االستبداد السياسي -باعتباره « تَ َ
خوف تبعة»  -بغية اٍستكشاف ماهيتها وشرطياهتا ،واٍستجالء أبعادها وحواملها ٍ
االجتماعية والثقافية والسياسية املختلفة .من بني
مضاعفات االستبداد السياسي ،يف نظر الكواكيب ،ميكن ٍ
االشارة ،برتكيز ٍّ
دال ،اٍىل كونه :
●يقلب احلقائق يف األذهان :ذلك أن « املطالع اللَّبيب رمبا يسرتيب من أن ٍ
االستبداد يقلب احلقائق يف األذهان)  (...سريى َّ
أن
أن ٍ
الناس وضعوا احلكومات ألجل خدمتهم ،و ٍ
االستبداد قلب املوضوع ،فجعل الرعية خادمة للرعاة ،فقبلوا وقنعوا .ويرى َّ
االستبداد
ما ساقَهم إليه من اٍعتقاد َّ
فاجر ،وتارك ح ّقه مطيع ،واملشتكي املتظلِّم جمفسد ،والنّبيه املدقق ملحد ،واخلامل
أن طالب احل ِّق ،
املسكني صاحل أمني .وقد اتَّبع الناس ٍ
عتواً ،واحلمية محاقة ،والرمحة
االستبداد يف تسميته النصح فضوالً ،والغرية عداوة ،و ّ
الشهامة ّ
9
مرضاً ،كما جاروه على اٍعتبار َّ
أن النِّفاق سياسة ،والتحيُّل كياسة ،والدناءة لطف ،والنذالة دماثة».
ٍ
ضين األجسام فوق ضناها
الراحة الفكرية ،فيج ْ
●خي ْل جق بناءاً عقليّاً ونفسياً هشاً لدى ضحاياه :ذلك أن « االستبداد ْ
يسلجب ّ
وخيتل الشعور على درجات متفاوتة يف الناس .والعوام الذين هم قليلو املادة يف األصل ،قد يصل
بالشقاء ،فتمرض العقولُّ ،
كل ما ليس من ضروريات حياهتم احليوانية .ويصل تسفُّل
مرضهم العقلي إىل درجة قريبة من عدم التمييز بني اخلري والشر ،يف ِّ
وجمرد مساع ألفاظ التفخيم يف وصفه
إدراكهم إىل أن جمرد آثار َّ
األهبة والعظمة اليت يروهنا على املستب ّد وأعوانه تبهر أبصارهمّ ،
أن الدواء يف الداء ،فينصاعون بني يدي ٍ
وحكايات قوته وصولته تزيغ أفكارهم ،فريون ويفكرون َّ
االستبداد اٍنصياع الغنم بني أيدي
5
مقر حتفها».
الذئاب ،حيث هي جتري على قدميها جاهد ًة إىل ِّ
1

Karl Marx, Friedrich Engels, L’idéologie allemande. Op.cit. p.76.
Laurent Gayot, "L’idéologie chez Marx : concept politique ou thème polémique ? ", Actuel Marx en ligne, № 32, (15
octobre 2007) [en ligne], http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0032.htm.
االستبداد ومصارع ٍ
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●يتحول اٍىل ثقافة يستضمرها الناس ويدافعون عنها .هبذا الصدد يضيف الكواكيب « :قد يظن بعض الناس أن ٍ
لالستبداد
حسنات مفقودة يف اإلرادة احلرة .فيقولون مثالً ٍ
االستبداد يلني الطباع ويلطفها ،واحلق أن هذا حيصل فيه عن فقد الشهامة ال عن
االستبداد يعلِّم الفقري اجلاهل حسن الطاعة و ٍ
فقد الشراسة ! ويقولون ٍ
االنقياد للكبري اخلبري ،واحلق أن هذا عن خوف وجبانة ال
ج
عن اٍختيار وإذعان !ويقولون هو يرِِّّب النفوس على ٍ
االعتدال والوقوف عند احلدود ،واحلق أنه ليس هناك غري اٍنكماش وتقهقر.
ويقولون ٍ
االستبداد يقلل الفسق والفجور ،واحلق أنه عن فقر وعجز ال عن عفة ودين! ويقولون هو يقلل التعديات واجلرائم ،واحلق
1
أنه مينع ظهورها وخيفيها فيقل تعديدها ال أعدادها!».
يبدو الكواكيب من خالل هذ ا النص وكأنه يربز هتافت حمتوى تلك املقالة اليت نشرها حممد عبده سنة  1255بعنوان « اٍمنا
ينهض بالشرق مستبد عادل» ،واليت دافع من خالهلا عن فكرة املستبد العادل "الذي يتمكن به العدل أن يصنع يف مخس عشر
سنة ماال يصنع العقل وحده يف مخسة عشر قرناً" .من الالَّفِت ٍ
لالنتباه ،أن هاته املقالة اليت يعترب بعض الباحثني ،مثل عابد
اجلابريَّ ،
أن فهمها قد أجسيءَ ،ألن املستبد التعين الطاغية يف املرجعية العربية القدمية ،بل تعىن احلازم ،وغري املرتدد يف اٍختاذ القرارات
وتنفيذها ،8الزالت تلهم العديد من الذين يستبعدون جناح أي جتربة دميوقراطية بالعامل العريبِ ،حب َّجة أن ٍ
تأصلة يف
االستبداد بنية جم ِّ
ج
نسيجه ٍ
االجتماعي والثقايف ،ومتجدرة يف البناء النفسي ملواطنيه.
●ُيرد الناس من أخالقهم ويسلبهم اٍرادهتم .يف هذا الصدد يضيف الكواكيب « :ال تكون األخالق أخالقاً ما مل تكن ملكة
مطردة على قانون فطري تقتضيه أوالً وظيفة اإلنسان حنو نفسه ،وثانياً وظيفته حنو عائلته ،وثالثاً وظيفته حنو قومه ،ورابعاً وظيفته
حنو اإلنسانية .وهذا القانون هو ما يسمى عند الناس "الناموس" .ومن أين ألسري ٍ
االستبداد أن يكون صاحب ناموس ،وهو
كاحليوان اململوك العنان ال نظام له وال إرادة ،وما هي اإلرادة ؟ هي أم األخالق ،هي تلك الصفة اليت تفصل بني احليوان والنبات
يتحرك بإرادة غريه ال بإرادة نفسه .وهلذا قال الفقهاء :ال نيّة
يف تعريفه أنه متحرك باإلرادة .فاألسري ،إذن ،دون احليوان ،ألنّه ّ
للرقيق يف كثري من أحواله ،إمنا هو تابع لنيّة مواله .وقد يجعذر األسري على فساد أخالقهَّ ،
ألن فاقد اخليار غري جمؤاخذ عقالً
وشرعاً».
●ينتج وعياً زائفاً لدى ضحاياه :ذلك أن « أسري ٍ
أشرها ،وال َّ
بد أن يصحبه
االستبداد العريق فيه يرث َّ
شر اخلصال ،ويرتِّّب على ِّ
لكل اخلصال الطبيعية والشرعية و ٍ
االعتيادية تلبسه
بعضها مدى العمر .بناءً عليه ،ما أبعده عن خصال الكمال! ويكفيه مفسد ًة ِّ
مستقراً فيه .فال ميكنه ،مثالً ،أن
بالرياء اٍضطراراً حىت ال يألفه ويصري َملَكةً فيه ،فيفقد بسبب ثقته نفسه بنفسه ،ألنَّه ال ُيد جخلجقاً
ّ
ّ
ٍ
حق ذاته ،مرتدداً يف أعمالهّ ،لواماً نفسه على إمهاله
الظن يف ِّ
ُيزم بأمانته ،أو يضمن ثباته على أمر من األمور ،فيعيش سيئ ّ
املصدر نفسه ،ص .15

حممد عابد اجلابري" ،املستبد العادل...بديالً للدميقراطية! " ،جريدة ٍ
االحتاد اإلماراتية ،يونيو ،8118ص .11أنظر الرابط التايل:
http://www.aljabriabed.net/maj18_almustabidd.htm

بنفس املنطق واحلجة ،يدافع بعض املثقفني عما يسمونه باملستبد املستنري .فالعفيف األخضر مثالً ،يعترب أن األنظمة العربية السلطوية املستنرية ليست
شدوداً يف التاريخ ،بل ضرورة تارخيية ،ألهنا تعبّد الطريق إىل الدميقراطية ،بزرع بذور الشروط املوضوعية الضرورية لظهورها ،كما تعبد الطريق إىل اٍندماج
بلداهنا يف مؤسسات وعلوم وقيم العامل الذي تعيش فيه .هلذا ،يطالب العفيف االخضر كل املثقفني املستنريين اٍىل مساندة هذه االنظمة بطريقة نقدية،
واٍىل جتنب "العواء ضدها مع ذئاب أقصى اليمني اإلسالمي" ،على حد تعبريه .أنظر :العفيف األخضر" ،هل الدولة السلطوية ضرورة تارخيية؟" ،احلوار
املتمدن ،العدد  81 (، 18مارس  .)8111أنظر الرابط التايل:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=251665
عبد الرمحان الكواكيب ،املصدر نفسه ،ص .21

جملة العلوم السياسية والقانون-العدد 11أيلول-سبتمرب- 8112اجمللد – 18تصدر عن املركز الدميقراطي العريب أملانيا-برلني

112

مداخل نظرية لفهم وتفسري سلوك ناسف الفعل االحتجاجي بالعامل العريب

خالد شهبار

جل شأنه-مل يجنقصه
شؤونه ،شاعراً بفتور مهَّته ونقص مروءته ،ويبقى طول عمره جاهالً مورد هذا اخللل ،فيتَّهم اخلالق ،واخلالقَّ -
1
حراً فأجسر".
شيئاً .ويتَّهم تارةً دينه ،وتارةً تربيته ،وتارةً زمانه ،وتارةً قومه ،واحلقيقة بعيدة عن ِّ
كل ذلك ،وما احلقيقة غري أنّه جخلق ّ
رابعا :سيكولوجية ٍ
االنسان المقهور
اٍعترب مصطفى حجازي أن التخلف هو منط من الوجود وأسلوب يف احلياة ميتلك دينامياته العقلية والنفسية والعالئقية

اخلاصة ،وأن سيكولوجيته ( أي التخلف) ،هي يف جوهرها سيكولوجية ٍ
االنسان املستغَل واملقهور واملشيَّئ .بناء على هاته
االجتماعي :مدخل اٍىل سيكولوجية ٍ
املسلمة ،سيحاول ،من خالل كتابه « التخلف ٍ
االنسان املقهور» ،8رسم مالحمه النفسية
األساسية ،اٍنطالقاً من مقاربة نفسية-اٍجتماعية عيادية ،وعرض بعض ديناميات حياته الالَّواعية ،ورصد أهم األساليب الدفاعية
اليت ُيابه هبا وضعيته ،يف تفاعلها وتناقضها وتغريها.
االطار ،يعترب حجازي أن التماهي باملتسلط هو اٍحدى اآلليات الدفاعية اليت يتوسلها ٍ
يف هذا ٍ
االنسان املقهور يف سعيه اٍىل
حل مأزقه الوجودي ،عرب التخفيف من القلق املستمر الذي ينتابه ،و ٍ
االلتفاف على ذلك التبخيس الذايت الذي يعانيه .اٍنه عبارة
عن هروب من الذات وتنكر هلا ،وهروب من اجلماعة وتنكر ٍ
لالنتماء هلا .تتخذ هاته اآللية الدفاعية ،يف نظر حجازي ،ثالثة
أشكال خمتلفة هي:
● التماهي بأحكام املتسلط :حيث يقوم اإلنسان املقهور ،يف عملية التماهي بأحكام املتسلط ،باٍستدخال وتقمص عدوانيته
وتوجيهها إىل الذات على شكل مشاعر ذنب ودونية وتبخيس للقيمة الذاتية .اٍنه ينخرط يف عملية حط من قيمته ،وقيمة اجلماعة
األصلية اليت ينتمي اٍليها .وبقدر ما يذهب بعيداً يف هذا ٍ
االجتاه ،فاٍنه يج ْعلي من شأن املتسلط ،ويجبالِغ يف اٍعتباره ،ويف تثمني جك ُّل ما
ت اٍليه بصلة  .عندما ترتسخ هذه العملية وتتسع اهلجَّوة بني املتسلِّط وضحيته ،يقول حجازي  ،يتحول هذا األخري اٍىل حليف
ميَج ُّ
ج
غري مباشر لألول ،يف حرب التبخيس هذه اليت يقع ضحية هلا .وعند هذا احلد ،ينقاد هذا ٍ
االنسان املقهور اٍىل عملية اٍ ْستِالبه ،اٍذ
يتنكر لذاته وحيارب مصاحله .و بقدر تزايد تلك احلرب ،يربط نفسه بقيود تَأْسره يف فَلَ ِ
ك املتسلِّط.
ج
االسرتاتيجيات اليت تساعد ٍ
● التماهي بعدوان املتسلط :يرى حجازي أن قلب األدوار هو اٍحدى ٍ
االنسان املقهور على التخلُّ ِ
ص
من َمأْزقه ،من خالل لَعِ ِ
ب دور القوي املعتدي ،واٍسقاط كل ضعفه وعجزه على الضحايا األضعف .هكذا يصبح اآلخر ،الشبيه
صر ،وهو بالتايل يستحق اإلدانة والتحطيم .من خالل التماهي باملعتدي ،يقول حجازي ،9يستعيد اإلنسان
به ،هو املذنب ،وامل َق ِّ
ج
ج
املقهور بعض اٍعتباره الذايت ،أو على وجه الدقة ،يصل إىل شيء من َوْهم اإلعتبار الذايت .كما أنه يتمكن ،من خالل هذه اآللية،
تصريف عدوانيته املرتاكمة ،اليت كانت تتوجه إىل ذاته فتنخر كيانه وحتطم جوجوده .هذا التصريف اخلارجي للعدوانية ،الذي يتحقق
من خالل خمتلف التربيرات اليت جتعل العنف ممكنا جتاه الضحية  ،يفتح السبيل أمام عودة مشاعر الوفاق مع الذات ،باعتباره
شرط التوازن الوجودي .فاحلاجة تشتد اٍىل الضحايا مبقدار اٍزدياد العدوانية وتوجهها حنو اخلارج  ،ومبقدار النقص يف الوفاق مع
الذات.

املصدر نفسه ،ص .2
ٍ
ٍ
مصطفى حجازي ،التخلف االجتماعي  :مدخل اىل سيكولوجية االنسان املقهور ،الطبعة التاسعة ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب.8119 ،
املصدر نفسه ،ص .181
املصدر نفسه ،ص .182
املصدر نفسه ،ص .185-182
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1
ِ
ص َور التماهي باملعتدي ميكن رصدها من خالل ممارسات أعوان األجهزة األمنية.
يف هذا السياق ،يَعتَرب حجازي أن أفصح ج
فهناك سلسلة متصلة احللقات من تراتب الرضوخ والتسلط  ،ومن مظاهر البطش ،متارس على األضعف .أ َْزالم اإلقطاعي أشد
قسوة وأكثر بطشاً منه جتاه الفئة اليت ينتمون إليها يف األصل ،واليت تنكروا هلا كل التنكر بعد أن حظوا بالتقرب منه ،وسنحت هلم
الفرصة كي يلعبوا دور أدواته القامعة .اخلفري يتعاىل ويشتط على الفالح البائس بينما يرضخ للعمدة أو املختار ،وهذا األخري يَ ْشتَ ُّ
ط
ستضعف ،الذي الُيد له
يف جمعاملة اخلفري ،بينما يستكني جتاه املأمور وهكذا .ليس أشد قَسوًة وبطشاً يف التعامل مع املواطن املّ َ
محاية يف اٍنتماء اٍىل زعيم أو ذي نفوذ ،من الشرطي الذي كان مستضعفاً ومقهوراً قبل دخوله سلك الشرطة .اٍنه يتحول من اٍنسان
ٍ
ستضعفني ،يصب عليهم كل عنته وحقده املرتاكم ،يف حالة من التنكر التام ٍالنتمائه األصلي
ّمهدَّد اىل جمستبد يتشفَّى ممن مازالوا جم َ
وشرطه ٍ
ط يف اٍستعراض بعض مظاهر ورموز القوة والسلطة يف وضعه اجلديد.
االنساين السابق ،وهو ي ْشت ّ
اٍمجاالً ،فالتماهي بأحكام املتسلط مثله مثل التماهي بعدوانه ،يقوم على خشية املتسلط ورهبة جانبه ،وبالتايل يهدف اٍىل درء
خطره أو التنكر ملا يثريه هذا اخلطر من قلق ذايت.
● التماهي باألسلوب احليايت للمتسلط ومثله العليا وقيمه ،الذي يقوم على ٍ
االعجاب والرغبة يف التقرب من منطه الوجودي .اٍنه
أخطر أنواع التماهي باملتسلط ،يف نظر حجازي ،8ألنه يتم بدون عنف ظاهر ،بل من خالل رغبة اإلنسان املقهور يف الذوبان يف
عامل املتسلط ،بالتقرب من أسلوبه احليايت ومنطه الوجودي ،وتبىن قِيَّ ِمه ِ
العلْيا مع ما يتضمنه ذلك من تنكر للجماعة األصلية
ومثجله ج
ج
ٍ
ٍ
وقيمها ومعايريها  .وهو يرى يف ذاك التقرب وهذا التبين حالً ملأزقه الوجودي وارتقاءاً بكيانه اىل مرتبة ترضيه ،وتبث يف نفسه
الكربياء.هكذا ،يضيف حجازي ،يبذل ٍ
االنسان املقهور طواعية كل جهد ممكن يف هذا السبيل ،متنكراً ملصاحله احلقيقية اليت
تكمن يف التغيري اجلذري للعالقة والبنية ٍ
االجتماعية اليت تستند اٍليها .ختلق هذه العملية حالة عنيدة من مقاومة التغيري ،اٍذ ال يعود
ِ
ٍ
ٍ
ومثجلِه العليا.
االنسان املقهور يرى أمامه من مثال حيايت ،ومن معيار لتحقيق الذات ،سوى أسلوب حياة االنسان املجتسلِّط ،وقيَّمه ،ج
ٍ
ومثجله ،فألن الوجه العنيف للرتويض
يف املقابل ،اذا كان هدف املتسلط هو التماهي بأحكامه ،وعدوانه وأسلوب حياته ج
ٍ
كمل ،يتمثل يف الرتغيب الذي يوازيه.
والرتهيب ،يف نظر حجازي ،الميكنه ضمان سطوة املستبد واستتباهبا .فالبد له من وجه جم ِّ
ففي دراسته آلليات التحكم و التالعب اليت ميارسها املستبِد لفرض سطوته وهيمنته ،وحتليله لثقافة ٍ
االستبداد  ،يرى حجازي أن
جْ
ٍ
ٍ
ٍ
الطاغية الميكنه ٍ
االكتفاء بفرض آلة الردع اليت تؤدي اٍىل االستسالم العاجز ،بل هو حباجة اىل صورة اُيابية تكفل تعزيز نرجسيته
وأناه املثايل .كما أن العالقة القائمة على العنف وحده الميكن أن تستقيم أو تستمر أو تعم ،بل البد هلا من أوجه اٍُيابية ولو
ظاهرياً توازهنا .وهكذا فالتحكم هو بالضرورة مزدوج ٍ
االجتاه  :فظ عنيف ومباشر ،يقابله ويتممه َحتَ ُّكم ناعم غري مباشر ،يتم عن
طريق الرتغيب بآلياته املختلفة .والواقع أن التحكم الناعم هو األكثر فاعلية و تأثرياً على املدى البعيد ،و على مستوى ُّ
جتذر
السيطرة .9فالطاعة وحدها التكفي ،يضيف حجازي ،ألهنا قد تظل ظرفية وتنقلب اٍىل ضدها ،ما مل يصنَع التعلُّق و ٍ
االستحواذ
ج

املصدر نفسه ،ص .1 1
املصدر نفسه ،ص.1 -1 8
املصدر نفسه ،ص .185

مصطفى حجازيٍ ،
االنسان املهدور :دراسة حتليلية نفسية اٍجتماعية ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب.8119 ،

املصدر نفسه ،ص .59
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على األفئذة ،عن طريق ٍ
االخضاع الناعم ،أي عرب آليات الرتغيب والتعزيز .هبذا ،يصبح نيل الرضى ليس درءاً خلطر التهديد ،بل
1
باالعجاب و ٍ
بغية يتم السعي اٍليها عن رغبة تتغذى ٍ
االنتماء.
ج
ٍ
خامسا :األجهزة االيديلوجية للدولة
ِ
االستعمال السجايل ملفهوم ٍ
المراء أن كثافة ٍ
االيديلوجيا اليت جعلت داله حربائياً ومدلوله مائعاً من جهة ،واٍميان لوي التوسري
َ
( )1551-1512بأن صراعات التعاريف هي يف جوهرها صراعات اٍجتماعية ،ألن الصراع الطبقي مير عرب الكلمات ،أي عرب
اٍمتالك ما نسميه باحلق يف "تسمية االشياء" من جهة أخرى ،دفعه اٍىل صياغة تعريف دقيق ومفصل هلذا املفهوم من خالل كتابه

« من أجل ماركس»ٍ .8
فااليديلوجيا يف نظره هي « نسق ،له منطقه ودقته اخلاصتني ،من التمثالت -صور وأساطري وأفكار أو
مفاهيم حسب األحوال -يتمتع بوجود ودور تارخييني يف جمتمع معني […] فباعتبارها ( أي ٍ
االيديلوجيا) نسقاً من التمثالت،
فهي تتميز عن العلم من حيث أن وظيفتها العملية-االجتماعية تفوق ،من حيث األمهية ،وظيفتها النظرية (أو ظيفتها املعرفية de
» ) .connaissanceيف الغالب ،يضيف التوسري ،ال متجت هذه التمثالت اٍىل "الوعي" بصلة .ففي أكثر األحوال هي صور،
وأحياناً هي مفاهيم ،ولكنها تفرض نفسها على معظم الناس كبنيات قبل كل شيء ودون أن متر "بوعيهم" .هذه التمثالت هي
موضوعات ثقافية يتم اٍدراكها وتقبلها وحتملها ،و تؤثر عملياً يف األشخاص عن طريق سريورة ُيهلون تفاصيلها  .يف ٍ
االيديلوجيا،
اليعرب الناس عن عالقاهتم بشروط وجودهم بل عن الكيفية اليت يعيشون هبا عالقاهتم مع شروط و جودهم هاته .يفرتض هذا
القول التسليم بأن هناك عالقة حقيقية من جهة ،وعالقة "معاشة" أو "خيالية " من جهة أخرى .هكذا تكون ٍ
االيديلوجيا هي
التعبري عن عالقة الناس "بعاملهم" ،أي وحدة -حمددة بشكل تظافري - surdéterminéeتلتحم من خالهلا عالقتهم
احلقيقية ،وعالقتهم اخليالية ،بشروط وجودهم الواقعية .ففي ٍ
االيديلوجيا ،فالعالقة احلقيقية توضع بالضرورة داخل العالقة اخليالية
9
اليت تعرب عن اٍرادة -حمافظة ،واٍمتثالية ،واٍصالحية أو ثورية  -أو باألحرى عن أمل أو حنني ،أكثر مما تصف واقعاً معيناً.
االيديلوجيا جعله يؤكد ،على غرار كارل ماركس ،أن ٍ
اٍن التوصيف الذي أعطاه ألتوسري ملفهوم ٍ
االيديلوجيا السائدة هي
اٍيديلوجيا الطبقة السائدة ،وهي اليت جتعل الطبقة املستغَلَّة تقبل عالقتها املعاشة بالعامل كأمر واقع ومربر .ففي حماولة اٍغناءه وتطويره
ج
للنظرية املاركسية للدولة ،دعا لوي ألتوسري ،5اٍعتماداً على أنطونيو غرامشي ،اٍىل التمييز بني سلطة الدولة وجهاز الدولة ،مربزًا
كيف أن هذا األخري يتشكل من نوعني من املؤسسات .يسمي النوع األول ،املكلف أساساً بالضبط و ٍ
االكراه والقمع الفيزيقي،
مثل احلكومة ،و ٍ
االدارة ،واجليش ،واحملاكم ،والسجون....اخل ،باجلهاز "القمعي" للدولة .أما النوع الثاين ،فيسميه ب"األجهزة
ٍ
االيديلوجية للدولة" .1فماذا يقصد هبا حتديداً؟

املصدر نفسه ،ص.111
2

Louis Althusser, Pour Marx, Avant-propos d’Étienne Balibar, Paris : Edition la découverte, Coll. La Découverte/Poche,
2005.
3
Ibid. p.238.
4
Ibid. p.240.
5
Ibid. p.240.
االيديلوجية للدولة" ،قد نشر سنة  1511يف العدد  191من جملة “  ،”La penséeبعنوان « ٍ
اٍن املقال الذي اٍعتمدنا عليه لتوضيح ما يعنيه ألتوسري "باألجهزة ٍ
االيديلوجيا واألجهزة االيديلوجية
للدولة » ،وقد متت اٍعادة نشره يف كتابه « مواقف» .أنظر:
Louis Althusser, Positions (1964-1975), Paris : Les Éditions sociales, 1976.
Ibid. pp.82-86
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يقصد هبا عدد من جوانب الواقع اليت متَْثجل أمام ِ
املالحظ املباشر يف شكل مؤسسات متميزة ومتخصصة ،وهي كالتايل :اجلهاز
ج
ٍ
ٍ
االيديلوجي للدولة الديين (نظام الكنائس املختلفة) ،واجلهاز االيديلوجي للدولة املدرسي (نظام " املدارس" املختلفة ،أي العامة
االيديلوجي للدولة القانوين ،8واجلهاز ٍ
االيديلوجي للدولة األجسري ،واجلهاز ٍ
واخلاصة) ،1واجلهاز ٍ
االيديلوجي للدولة السياسي (أي
َ
االيديلوجي للدولة ٍ
االيديلوجي للدولة النقايب ،واجلهاز ٍ
النظام السياسي الذي يتضمن األحزاب السياسية) ،واجلهاز ٍ
االعالمي
(صحف ،وراديو ،وتلفزيون...اخل) ،واجلهاز ٍ
االيديلوجي للدولة الثقايف (اآلداب ،والفنون اجلميلة ،والرياضات...اخل) .هكذا توصل
ألتوسري اٍىل اخلالصات التالية :أوالً ،اٍذا كان هناك جهاز "قمعي" واحد للدولة فهناك عدة أجهزة اٍيديلوجية للدولة .ثانياً ،اٍذا كان
اجلهاز" القمعي" للدولة جهاز موحد وينتمي كله اٍىل اجملال "العمومي" ،فاٍن أغلب األجهزة ٍ
االيديلوجية للدولة ،يف تشتتها
الظاهري ،تنتمي اٍىل اجملال اخلاص .فالكنائس الختتلف يف هذا الشأن عن األحزاب ،والنقابات ،والعائالت ،وبعض املدارس،
ومعظم اجلرائد ،واملقاوالت الثقافية...اخل .اٍذن ،فاملؤسسات اخلاصة ميكنها أن "تشتغل" بشكل جيد كمؤسسات اٍيديلوجية
للدولة .ثالثاً ،يكمن الفرق اجلوهري بني األجهزة ٍ
االيديلوجية للدولة واجلهاز"القمعي" للدولة فيما يلي" :يشتغل" اجلهاز القمعي
االيديلوجية للدولة " ٍ
للدولة "بالعنف" ،يف حني "تشتغل" األجهزة ٍ
بااليديلوجيا" .يف املقابل ،يؤكد ألتوسري على أن كل جهاز من
أجهزة الدولة ،سواء كان قمعياً أو اٍيديلوجياً" ،يشتغل" بالعنف ٍ
وبااليديلوجيا يف آن واحد ،لكن مع فارق دقيق يفرض عدم اخللط
بني األجهزة ٍ
االيديلوجية للدولة واجلهاز "القمعي" للدولة .يشتغل هذا األخري أساساً بالقمع (مبا يف ذلك القمع الفيزيقي)
بااليديلوجيا ،فال وجود جلهاز قمعي خالص .فاجليش والشرطة يشتغالن ٍ
ٍ
بااليديلوجيا لضمان
وثانوياًsecondairement
متاسكهما الداخلي واٍعادة اٍنتاج ذاهتما ،كما يشتغالن أيضاً بواسطة "القيم" اليت يقرتحاهنا على اخلارج .وبنفس الشكل ،وبطريقة
االيديلوجية للدولة تشتغل أساساً ٍ
معكوسة ،ميكننا القول أن األجهزة ٍ
بااليديلوجيا ،لكنها يف نفس الوقت تشتغل ثانوياً بالقمع،
حىت واٍن مت ذلك بشكل خمفف ،ومضمر بل ورمزي .وبالتايل ،اليوجد هناك جهاز اٍيديلوجي خالص ،ألن املدارس والكنائس ال
االقصاء ،و ٍ
بااليديلوجيا فقط ،بل باللجوء أيضاً اٍىل العقوبة ،و ٍ
"تروض" و"هتذب" روادها ومرتاديها ٍ
االنتقاء...اخل .ينسحب هذا
ٍ
جسري أو الثقايف الذي يلجأ اٍىل الرقابة مثالً.
أيضاً على اجلهاز االيديلوجي للدولة األ َ
االشتغال املزدوج ( بشكل رئيسي أو ثانوي) بالقمع ٍ
اٍن ٍاالشارة اٍىل ٍ
وبااليديلوجيا الذي مييز اجلهاز" القمعي" للدولة واألجهزة
ٍ
االيديلوجية للدولة ،ال ميكننا فقط ،يضيف ألتوسري ،من فهم تلك التفاعالت والتوليفات الدقيقة ،الواضحة أو املضمرة ،اليت تتم
بني عملهما باستمرار ،بل يساعدنا أيضاً على فهم ما يشكل وحدة األجهزة ٍ
االيديلوجية للدولة اليت تبدو ظاهرياً مشتتة .فاٍذا
االشتغال نفسه ،على اٍعتبار أن ٍ
بااليديلوجيا ،فان ما يوحد تعددها ،هو هذا ٍ
كانت "تشتغل" بصورة طاغية ٍ
االيديلوجيا اليت
تشتغل هبا هذه األجهزة تظل دائماً ،رغم تعددها وتناقضاهتا ،موحدة حتت لواء ٍ
االيديلوجيا السائدة اليت هي اٍيديلوجية "الطبقة
السائدة" .واٍذا سلمنا من حيث املبدأ أن الطبقة السائدة متتلك سلطة الدولة ،وتستحود بالضرورة على اجلهاز" القمعي" للدولة،
االيديلوجية للدولة ،مادامت ٍ
فسيصبح من السهل التسليم بأن هذه الطبقة ستكون فاعلة ونشيطة داخل األجهزة ٍ
االيديلوجية
السائدة تتجسد وتتحقق حتماً ،يف األجهزة ٍ
االيديلوجية للدولة ،عرب التناقضات اليت تعتمل يف صلبها .طبعاً ،مييز التوسري بني
"التصرف" عن طريق القوانني واملراسيم داخل اجلهاز "القمعي" للدولة ،والتصرف عن طريق ٍ
االيديلوجية السائدة داخل األجهزة
يعترب التوسري مثالً ،أن الفلسفة هي ،يف اللحظة األخرية ،صراع طبقي يف النظرية.

االيديلوجية  ،وظائف أخرى .فهي تعمل على اٍعادة اٍنتاج قوة العمل ،كما تعترب ،تبعا لطبيعة أمناط ٍ
يف نظر التوسري ،متتلك األسرة ،اٍىل جانب وظيفتها ٍ
االنتاج السائدة ،وحدة اٍنتاجية و(أو)
ٍ
ٍ
اٍستهالكية .أما القانون  ،le droitفهو ينتمي اٍىل نظام األجهزة االيديلوجية للدولة واىل اجلهاز "القمعي" للدولة يف آن واحد.
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ٍااليديلوجية للدولة .لكن املهم يف نظره ،هو التسليم باحلقيقة التالية « :الميكن ألي طبقة أن متتلك بشكل دائم سلطة الدولة،
1
دون أن متارس ،يف الوقت نفسه ،هيمنتها على /وداخل األجهزة ٍ
االيديلوجية للدولة».
قادت هذه العناصر املرجعية ألتوسري ،اٍىل التأكيد على أن األجهزة ٍ
االيديلوجية للدولة ،ليست فقط معنية بالصراع الطبقي،
بل هي أيضاً مكانه ،وبؤرته األساسية ،اليت حتتضن أشكاله األكثر اٍحتداماً .بلغة أخرى ،فهو يعتربها من أهداف الصراع الطبقي،
واٍحدى مواقعه األساسية .هلذا ،فهو يرى أنه فمن الصعب على الطبقة ( أو التحالف الطبقي) املوجودة يف جسدَّة احلكم ،أن
تتحكم بسهولة يف أجهزة الدولة ٍ
االيديلوجية ،بنفس السهولة اليت تتحكم فيها يف اجلهاز" القمعي" للدولة .ليس فقط لكون
الطبقات اليت كانت مسيطرة يف السابق ،ميكنها أن حتتقظ ملدة طويلة مبواقع مهمة يف الدولة ،ولكن أيضاً ،ألن مقاومة الطبقات
املستغَلَّة ميكنها العثور على الوسيلة والفرصة املناسبة للتعبري عن ذاهتا ،سواء باٍستغالل التناقضات املوجودة يف قلب هذه األجهزة
ج
ٍ
االيديلوجية ،أو باٍقتحام بعض املواقع داخلها عرب الصراع والنضال.

سادس ا :العنف الرمزي

يف حماولته الكشف عن األسس اخلفية للنظام ٍ
االجتماعي واٍستجالء قوانينه الرخوة والعنيدة ،سيكرس بيري بورديو (-15 1
لالشتغال على عالقات السيطرة اليت تعمل على اٍنتاج وتأبيد الرتاتبات ٍ
 )8118مشروعه السوسيولوجي ٍ
االجتماعية بتجلياهتا
املختلفة ،ساعياً اٍىل اٍبراز اٍعتباطيتها وتارخييتها ،اٍنطالقاً من حتليل مادي ٍالقتصاد اخلريات الرمزية يركز على موضوعية التجارب
االجتماعية اليت غالباً ما تتميز بنزعتها ٍ
الذاتية للسيطرة .يسعى هذا التحليل اٍىل « جتاوز ذلك التعارض بني الفزياء ٍ
االقتصادوية
املوضوعية ،واليت تسعى اٍىل اٍدراك "واقع موضوعي" الميكن أن تدركه التجربة العادية ،عن طريق حتليل العالقات ٍ
االحصائية بني
توزيعات للخصائص  propriétésاملادية باعتبارها تعبريات تكميمية لتقسيم الرأمسال بني أفراد يتنافسون من أجل اٍمتالكه،
وبني الفينومينولوجيا ٍ
االجتماعية اليت تسجل وتفك شفرة الدالالت اليت ينتجها األفراد كما هي ،عن طريق متثل اٍختاليف
8
 différentielleلنفس هذه اخلصائص ،اليت تصبح مبثابة عالمات متييزية».
هكذا ،فتأكيد بورديو على موضوعية الذاتية وواقعية التمثل ،سيجعله يدعوٍ ،
باالستتباع ،اٍىل جتاوز أي تعارض بني «
ميكانيكا عالقات القوة ،وفينومينولوجيا أو سيربنيطيقا عالقات املعىن»  ،وعربه تلك الثنائيات احلدية -املادي/الرمزي،
والذايت/املوضوعي ،والروح/اجلسد -اليت هيمنت على التفكري السوسيولوجي منذ نشأته .بلغة أخرى ،سيدعو اٍىل اٍلغاء أي تعارض
االستعدادات الدائمة لألفراد والشروط ٍ
بني اهلابيتوس واجملال ،أو بني ٍ
االجتماعية اليت تنتجهم ،أو بني
اٍستبطان intériorisationالبنيات ٍ
االجتماعية واٍظهار extériorisationالبنيات الذهنية ،أو بني مايسميه "التاريخ-
اجلسم"  l’histoire faite corpsو"التاريخ-الشئ" l’histoire faite chose .
للتذكري ،فقد اٍستلهم بيري بورديو من كارل ماركس ،الذي كان يؤكد على أمهية العامل ٍ
االقتصادي يف حتديد اهلياكل العامة
للمجتمعات وتركيبتها الطبقية بشكل خاص ،فكرة كون الواقع االجتماعي هو جمموعة من عالقات القوة بني طبقات اٍجتماعية
متصارعة ،فسلم حبقيقته املوضوعية ،أي اٍعتربه واقعاً مستقالً عن وعي األفراد واٍرادهتم .وعلى غرار ماكس فيرب ،الذي كان يؤكد
على أمهية العوامل الرمزية و ٍااليديلوجية (الرموز ،القيم ،األنساق الدينية...اٍخل) ،اٍعترب بورديو أن هذا الواقع هو أيضاً جمموعة من
1

Louis Althusser, Positions (1964-1975), Op.cit. p.86.
Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris : Les Editions de Minuit, 1980, p.234.
3
Ibid., p.234.
4
Pierre Bourdieu, Leçon sur la leçon, Paris, Editions de Minuit, 1982, pp.37-38.
2
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االجتماعية ،فسلم حبقيقته الذاتية أيضاً  -أي اٍعتربه متثالً واٍرادة  -ألن ٍ
عالقات املعىن بني اجلماعات والطبقات ٍ
االنتماء اٍىل هذا
الواقع يفرتض بالضرورة ،يف نظره ،اٍعرتافاً ولو جزئياً مبشروعيته .أو لنقل أن استمرار عالقات القوة املوجودة داخل اجملتمع مشروط
بوجود تربير رمزي يرافقها على الدوام .فماكس فيرب يعترب أن السيطرة هي فرصة مصادفة مجاعة خاصة من األفراد مستعدة
للخضوع والطاعة ألسباب خاصة ،ألن « كل عالقة سيطرة حقيقية تتضمن حداً أدىن من اٍرادة الطاعة ،و بالتايل مصلحة معينة،
خارجية أو داخلية ،يف الطاعة» .1هذه املصلحة املعينة قد تكون عاطفية ،أو اٍقتصادية ،أو عقالنية قيمية أو جمرد اٍمتثال لعادة
معينة .وما يوحد بني خمتلف هذه احلوافز هو ٍ
االميان مبشروعية هذه السيطرة .8بلغة ماكس فيرب ،لكي تستطيع عالقات السيطرة
اٍعادة اٍنتاج نفسهاُ ،يب أن يتحول السلطان  pouvoirاٍىل سلطة  ،autoritéأي اٍىل سيطرة مشروعة ،تصبح من خالهلا
عالقات القوة املادية و الرمزية طبيعية ،ومقبولة ،ومشروعة يف نظر الفاعلني .فالسيطرة يف نظر فيرب ،خالفاً للسلطان الذي يقوم
على القوة و ٍ
االكراه ،والذي اليوجد واقعياً اٍال يف حاالت اٍستثنائية مثل العبودية ،تتضمن دائماً حداً أدىن من الطاعة ،والقبول،
والتواطؤ واملوافقة .فاملشروعية هي مشروعية الرمز ،وليس مشروعية القوةٍ .
فاالعرتاف مبشروعية السيطرة هو فعل حر وواع .هذه
القناعة النظرية جعلت عالقات السيطرة تتخذ عند ماكس فيرب طابعاً اٍرادياً وذاتياً أو نفسياً ،ألنه اٍختزهلا يف فعل اٍرادة ،أي يف
عالقة قدرة  puissanceبني اٍرادات متصارعة ،وعالقة تأثري  ،influenceوسيطرة بيفردية تؤدي اٍىل تشكيل ما يسميه"
التجمع السياسي".
يف املقابل ،عكس ماكس فيرب ،مل حيصر بورديو عالقات السيطرة يف حقل الوعي و ٍ
االرادة ،ومل حيررها من عالقة التحدد اليت
تربطها باحلقيقة املوضوعية لعالقات القوة اليت متيز اجملتمع ،ومل ُيردها ،على غرار كارل ماركس ،من تأثري صراعاته ٍ
االجتماعية
املادية والرمزية .من هنا يأيت اٍهتمام بورديو بآليات السيطرة الرمزية داخل العالقات الطبقية ،وتأكيده على دور اخلريات الرمزية يف
اٍعادة اٍنتاج الرتاتبات ٍ
االجتماعية.
يف هذا ٍ
االطار ،سيحاول تفكيك ما مساه "مفارقة الدوكسا" اليت كثف مضامينها يف السؤال التايل « :كيف ميكن أن نفهم
أن النظام القائم بعالقات السيطرة اليت تطبعه ،وحبقوقه وحمسوبياته ،وباٍمتيازاته ومظامله ،يستطيع ،يف هناية املطاف ،أي باستثناء
بعض احلوادث التارخيية العرضية ،اٍعادة اٍنتاج نفسه بنوع من اليسر اٍىل حد ما؟ و كيف تستطيع شروط الوجود اليت الميكن حتملها
أن تبدو غالباً كأهنا مقبولة وطبيعية؟».
يف نظر بورديو ،تستطيع عالقات السيطرة ،سواء كان مصدرها الفرد ،أو اجلماعة ،أو الطبقة ،أو األمة...اخل أن حتظى بالقبول
واملشروعية ،فتعيد اٍنتاج ذاهتا ،رغم ماحتمله من تعسف واٍضطهاد ،بفضل مايسميه "العنف الرمزي" .هذا األخري ،الجميارس يف نظره
اٍال بتواطؤ أولئك الذين يأبون ٍ
االعرتاف بأهنم خيضعون له ويرفضون تصنيفه عنفاً .ولعل من بني ما يفسر هذا التواطؤ أو يربره ،أن
هذا العنف هو » عنف لطيف ،وغري حمسوس ،وغري مرئي بالنسبة لضحاياه أنفسهم ،ميارس يف جوهره بالطرق الرمزية الصرف
للتواصل واملعرفة أو ،حتديداً ،بالتجاهل ،وباملعرفة أو بالعواطف اٍذا اٍقتضى األمر .هذه العالقة العادية بشكل غري عادي ،تشكل
ِ
املسيطر واملسيطَر عليه ،مثل لغة
مناسبة مفضلة ٍالستجالء منطق السيطرة اليت متارس باٍسم مبدأ رمزي معروف ومعرتف به من قبل

1

Max Weber, Économie et société : Tome 1, Les catégories de la sociologie, Paris, Pocket, Collection ‘’Agora les
classique’’, 1995, p.285.
2
Ibid., p.286.
3
Pierre Bourdieu, La domination masculine, Paris : Seuil, 1998, p.11.
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معينة ( أو لفظ معني) ،أو منط حياة ( أو طريقة يف التفكري ،أو الكالم أو التصرف) ،وعموماً خاصية مميزة ،شعاراً أو وصمة ،لعل
1
أكثرها فاعلية وتأثرياً من الناحية الرمزية تلك اخلاصية اجلسدية ٍ
االعتباطية بالكامل وغري القابلة للتوقع اليت هي لون البشرة « .
يف نظر بورديو الميكن التسليم بفعالية هذا العنف وجناحه يف أداء وظيفته الرئيسية ،أي اٍعادة اٍنتاج النظام ٍ
االجتماعي واٍضفاء
املشروعية على تراتباته املادية والرمزية ،اٍال اٍذا الحظنا أن « الرتسيمات اليت يستخدمها املسيطَر عليه ٍالدراك ذاته وتقييمها ،أو
ٍالدراك وتقييم امل ِ
سيطرين (مرتفع/منخفظ ،مذكر/مؤنث ،أبيض/أسود ...اخل) هي نتاج اٍستبطان تلك التصنيفات ،اليت أصبحت
ج
تبدو له طبيعية ،واليت يكون وجوده ٍ
االجتماعي نتاجاً هلا» .8فسواء جموِرس عن طريق اللغة ،أو احلركات ،أو األفكار ،أو القيم ،أو
األذواق ،غالباً ما يشتغل هذا العنف اللطيف مبيكانيزم مزدوج ،يتمثل يف اٍعرتاف ضحاياه بشرعيته ،وجتاهل طابعه ٍ
االعتباطي
وعمقها التعسفي من جهة ،ومن جهة أخرى اٍنكارهم خضوعهم له ،ومن مثة جتاهل الشروط ٍ
االجتماعية املولدة للرتاتب
االجتماعي لتصبح عالقات السيطرة مبختلف جتلياهتا :اجلنسية ،أو الطبقية ،أو ٍ
ٍ
االثنية ،أو اللسنية...اخل ،مقبولة اٍجتماعياً

باعتبارها جزءاً من نظام األشياء.
فاٍذا كان هذا العنف "رمزياً" ألنه ميارس داخل جمال الدالالت ،أو بالتحديد يف جمال املعىن الذي يضفيه املسودون على العامل
ٍ
االجتماعي وعلى مكانتهم فيه ،فسلطته ،يضيف بورديو ،هي « تلك السلطة اليت تستطيع أن تفرض دالالت معينة باعتبارها
مشروعة مع اٍخفاء عالقات القوة اليت هي املصدر واألساس لقوهتا»  ،أي اٍخفاء حقيقتها بوصفها سلطة ،بوصفها عنفاً،
االعتقاد اجلماعي مبشروعية التفاوتات ٍ
وبوصفها تعسفاً ،ليتشكل نوع من ٍ
االجتماعية .بلغة أخرى ،اٍن ما ُيعل هذا العنف الرمزي
ميكانيزماً أساسياً لفرض عالقات السيطرة واٍعادة اٍنتاجها ،هو أنه خيفي عالقات القوة السائدة بني الطبقات واجلماعات
االجتماعية ،ويلطفها ،ويشرعنها ،وُيعلها مقبولة اٍجتماعياً ،باخفاء الطابع ٍ
ٍ
االعتباطي للسلطة اليت تؤسسها .اٍنه يضيف قوته اٍىل
عالقات القوة السائدة ،فيصبح أداة مهمة يف ترويض املسودين ،ألنه يولد لديهم ٍ
االحساس بالدونية ،واخلجل ،واحتقار الذات،
َج
والتهميش الذايت.
فالعنف الرمزي يف نظر بورديو ُيعل املسيطَر عليهم يستدخلون آليات السيطرة ،برتاتباهتا ٍ
االجتماعية الصلبة املحايِثة للموقع
ج
االدراكية والتصنيفية ،ويستبطنون بالشعورية الوعي "السعيد"ٍ ،
االجتماعي ،ويتَ َشُّربون خطاطاته ٍ
الذين حيتلونه يف احلقل ٍ
االحساس
بالدونية واخلنوع وعدم األهلية أمام امل ِ
سيطرين ،ومن مثة ينخرطون ،بشكل علىن أو مكتوم ،مبمارساهتم أو باستسالمهم وسلبيتهم،
ج
يف تربير هذه السيطرة ،والذوذ عن مسلماهتا.
خامتة
االكراه ٍ
اٍذا كانت العالقات االجتماعية هي عالقات قوة وسيطرة ،فالمراء أن متغري ٍ
االقتصادي أو القمع املادي سواء كان
أسرياً ،أو بوليسياً ،أو عسكرياً ،اليكفيان لوحدمها جلعل ضحايا االستغالل و ٍ
االضطهاد يدافعون عن جالديهم ،ولن مينعاهنم من
التمرد أو الثورة ضدهم .بل البد أيضاً من تفاعل هذين املتغريين مبتغري آخر اليقل أمهية منهما ،هو وجود حد أدىن من اٍقتسام
ِ
املسيطرين واملسيطَر عليهم املسلمات نفسها عن النظام االجتماعي ،وحتديداً ،اٍشرتاكهم يف تلك التصورات اليت تضفي املشروعية
على عالقات القوة واهليمنة السائدة فيه ،وتربر تراتباته املادية والرمزية.

1

Ibid., p.12.
Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris : Seuil, « Liber », 1997, p.204.
3
Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, La reproduction: Éléments pour une théorie du système d'enseignement, Paris :
Editions de Minuit, Coll. « le sens commun », 1970, p.18.
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اٍذا كان األمر كذلك ،ويف ظل غياب معطيات ميدانية كفيلة بتحديد املتغريات املستقلة الوازنة الثاوية وراء سلوك ناسف الفعل
ٍ
االحتجاجي ،املدافع عن أنظمة سياسية مل تعمل سياساهتا سوى على تفقريه وهتميشه ،فالطريق امللكي لفهم هذه الظاهرة
وتفسريها ،يقتضي بالضرورة عدم ٍ
االستسالم السريع ٍالغواء القراءة أو التفسري السوسيو-اٍقتصادي البؤسوي ،misérabiliste
االقتصادوية الضيقة  fatalisme économisteاليت تعترب أن ضغط الضرورة ٍ
أي جتنب الوقوع يف أسر اجلربية ٍ
االقتصادية هو
العامل املحدِّد بشكل تظافري لسلوك ناسف ٍ
االحتجاجات وتواطؤه ضد مصاحله احلقيقية .فالرتكيز والتشديد على متغري التهميش
جَ
ٍ
ٍ
ٍ
االقتصادي-االجتماعي واعتباره احملرك الرئيس ،واملدخل الوحيد لقراءة هذه الظاهرة دون االلتفات للعوامل األخرى ،يعترب منزلقاً
نظرياً ومنهجياً يقود بالضرورة اٍىل تصور اٍختزايل هلا .بالطبع ،الميكن جتنب مثالب هذه النزعة ٍ
االختزالية اٍال بتنويع زوايا النظر،
وتعديد مستويات التحليل ،بعدم ٍ
االعتماد كلياً على نظرية واحدة لتفسري هذا السلوك .فليس كل املهمشون يف العامل العريب
يقبلون التحول اٍىل سوط يف يد األنظمة احلاكمة جتلد به معارضيها مقابل احلصول على بعض ٍ
االمتيازات البسيطة .فمتغريات
ٍ
االغراء املايل ،أي الطمع يف حتقيق مكاسب مادية ورمزية بال اٍستحقاق ،أو احلرص على عدم فقدان موارد عيش تكتسب
بوسائل غري قانونية ،أو التطلع اٍىل التمتع باحلصانة من املالحقة واملطاردة القضائية...اخل ،قد تكون مداخل مهمة لفهم وتفسري
سلوك ناسف ٍ
االحتجاجات ،الميكن الطعن يف جناعتها التفسريية ،لكنها تظل لوحدها غري كافية الستجالء حمددات الظاهرة
واٍبراز شروط اٍعادة اٍنتاجها.
هلذا ،فمزية اٍستحضار تلك العدة املفاهيمية اليت حنتها بعض الباحثني مثل مفهوم العبودية الطوعية (أي متاهي احلاكم مع
االيديلوجية (أي الوعي الزائف) ،وسيكولوجية ٍ
االستبداد ،و ٍ
احملكوم) ،وطبائع ٍ
االنسان املقهور ،واألجهزة االيديلوجية للدولة،
والعنف الرمزي ،هو التأكيد على القيمة الكشفية والدور التفسريي للمحددات غري االقتصادية يف صنع الظاهرة من جهة ،ومن
جهة أخرى التشديد على أن فعل النسف هذا يظل مركباً ،لكونه قد يجستوحى من عدة حوافز وحمركات تشتغل بشكل تزامين.
فبفضل هذه األدوات التحليلية النظل سجينني مدخل نظري واحد ،رغم القدر الكبري من الوجاهة التفسريية اليت قد ينطوي
عليها ،فنستطيع بذلك تنويع مداخل قراءة سلوك ناسف ٍ
االحتجاجات وتعديد زوايا النظر له ،عرب اٍبراز أمهية دور التشكيل
النفسي ،والتنشئة السياسية ،والشحن ٍ
االيديلوجي يف اٍنتاج الظاهرة واٍعادة اٍنتاجها.
على سبيل اخلتم ،ميكن أن نقول أن اٍقامة معامل منوذج تفسريي أكثر موضوعية هلذه الظاهرة ،يفرض علينا النظر لناسف
ٍ
االحتجاجات ،ليس فقط باعتباره اٍنساناً اٍقتصادوياً homo oeconomicusمهووساً بالدفاع عن مصاحله اخلاصة،

وحمكوماً يف سلوكه مبنطق « احلساب العقالين للملذات واملتاعب » بتعبري جريميي بنثام ،بل أيضاً باعتباره فاعالً مطبعاً
اٍجتماعياً socialisé .يقودنا هذا بالضرورة اٍىل النظر لسلوكه كنتاج موضوعي حملددات شاملة ،اٍقتصادية واٍجتماعية ونفسية،
االكتفاء باٍختزال دالالته يف نوع من ٍ
وثقافية وسياسية واٍيديلوجية ،أي ٍاىل عدم ٍ
االستجابة امليكانيكية لضغط ضرورة اٍقتصادية
معينة ،بل واٍعتباره ،يف الوقت نفسه أيضاً ،صناعة اٍيديو-سياسية ،وتشكيل اٍجتماعي ،وتشريط نفسي.

قائمة المراجع :

مراجع باللغة العربية :

-1الكتب:

االستبداد ومصارع ٍ
الكواكيب عبد الرمحان ،طبائع ٍاالستعباد .حتقيق وتقدمي حممد عمارة ،الطبعة الثانية ،القاهرة :دار الشروق،

.1511
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.)8118االحتاد اإلماراتية ( يونيو
ٍ  المواقع-3
:االلكترونية

 موجود على.)8111  مارس81 ( 18  العدد، احلوار املتمدن،" "هل الدولة السلطوية ضرورة تارخيية؟،األخضر العفيف
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: مراجع باللغة الفرنسية
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commun », 1970.
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(Collection « les classiques des sciences sociales », 1549), Québec : Édition
numérique réalisée par Claude Ovtcharenko, 21 mai 2006.
-Fanon Frantz, Les damnés de la terre. Préface de Jean-Paul Sartre (1961),
Préface de Alice Cherki et postface de Mohammed Harbi (2002), Paris :
Éditions La Découverte&Syros, 2002.
-Marx Karl, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Traduction de la 3ème édition
allemande de 1885, Paris : Les éditions sociales, Coll., Classiques du marxisme,
1969.
-Marx Karl, Contribution à la critique de l'économie politique, Traduit sur la
2ème édition allemande de Karl Kautsky par Laura Lafargue, Paris : LibrairieEditeurs V.Giard &E.Brière, Collection Bibliothèque socialiste internationale
IX, 1909.
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املعوقات و البدائل الكفيلة بتكريس فعالية العدالة اجلنائية الدولية

شعنيب فؤاد

المعوقات و البدائل الكفيلة بتكريس فعالية العدالة الجنائية الدولية
L´obstacles et solutions pour assurer l´efficacité de la justice pénale
internationale
الدكتور  :شعنبي فؤاد  -أستاذ محاضر ( أ )
كلية الحقوق –جامعة طاهري محمد – بشار  -الجزائر

الملخص :

يتوقف تكريس العدالة اجلنائية  ،على مدى التطبيق القضائي للعقوبات ضماناً حلماية املصلحة االجتماعية اليت حيميها القانون،

ويتوقف على هذه احلماية حتقيق االستقرار و كفالة أمن اجملتمع و محاية حقوق األفراد  .وميارس القضاء محايته للحرية بكفالة
يقررها القانون حلمايتها يف مواجهة خطر التعسف أو التحكم  ،و بذلك ال تتحقق احلماية القانونية للحرية مبجرد
الضمانات اليت َ

اصدار القوانني  ،و إمنا بالتعرف على مبادئها وتطبيقها  ،و هو ما ال يتحقق إال بوجود سلطة مستقلة و أن يكون وجودها سابق

من حيث املبدأ على وقوع اجلرم أو رفع الدعوى فضالً عن طابعها الدائم .
و على الرغم من اآلمال اليت كانت تراود الكثريين من املتهمني بقضايا حقوق اإلنسان بعد إقرار النظام األساسي للمحكمة
اجلنائية الدولية بتاريخ  11جويلية  ، 1992إال أن املواقف املتباينة لبعض الدول من هذا النظام توقيعا أو تصديقا أو انضماما
باإلضافة إىل املخاوف الناجتة عما ميكن أن يرتتب على عالقة جملس األمن و الدول األطراف هبذه احملكمة  -سرعان ما ألقى
بظالله حول الشك يف مدى الفاعلية املنتظرة و املتوقعة هلذا النظام اجلنائي الدويل اجلديد و قدرته على فرض االحرتام الواجب
حلقوق اإلنسان وحرياته بالنسبة لكافة الدول .
الكلمات املفتاحية  :احملكمة اجلنائية الدولية  -األمم املتحدة – جملس األمن  -الدول األطراف.
Résumé
L´établissement de la justice pénale dépend de l´ étendue de l´application judiciaire des
sanctions pour assurer la protection de l´intérêt social protégé par la loi , qui passe par la
stabilité , la sécurité de la société et la protection des droits des individus . le pouvoir
judiciaire exerce sa protection de la liberté en garantissant les garanties déterminées par la
loi pour le protéger face au danger de l´arbitraire ou du contrôle , ainsi, la protection
juridique de la liberté ne se fait pas en adoptant des lois , mais plutôt en identifiant et en
appliquant leur principes , ce qui ne peut être réalisé qu´en ayant une autorité indépendante
et dont l´existence est prédéterminée du point de vue de la survenance de l´infraction ou de
la poursuite , ainsi que de son caractère permanent .
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Malgré les espoirs de nombreux accusés de questions relatives aux droits de l´homme après
l´adoption du statut de la Cour pénale internationale le 17 juillet 1998 , cependant , les
positions divergentes de certains pays de ce système , ainsi que les craintes résultant des
relations entre le conseil de sécurité et les Etats parties à cette cour , ont rapidement jeté un
doute sur l´efficacité attendue de ce nouveau système pénal international , et sa capacité
d´imposer le respect des droits de l´homme et des libertés pour tous les Etats .
Mots clés : Cour pénale internationale – Nations Unies – Conseil de Sécurité – Etat parties .

مقدمة:

لقد كان إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية يف عام  1992حدثاً تارخيياً هاماً يف تاريخ القضاء اجلنائي الدويل  ،وقد جاء قرار تشكيل
هذه احملكمة على خلفية الفجوة الكبرية يف القانون اجلنائي الدويل  ،واليت متثلت أساساً يف غياب املساءلة اجلزائية ملرتكيب أكثر
اجلرائم الدولية بشاعة ،1فكان انعقاد مؤمتر روما الدبلوماسي يف الفرتة املمتدة من  11جوان إىل  11جويلية من سنة 1992
برعاية األمم املتحدة  ،ومبشاركة وفود  161دولة إضافة إىل  11منظمة دولية حكومية  ،وهو املؤمتر الذي انتهى بإقرار النظام
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  ،كحدث عاملي غري مسبوق مت من خالله تعزيز الضمانات الالزمة حلقوق اإلنسان نظريا على
8
األقل  ،من أجل التصدي لالنتهاكات اجلسمية السيما يف إطار النزاعات املسلحة.
وعليه وبالنظر اىل اآلمال الكبرية اليت علَقت على انشاء حمكمة جنائية دولية دائمة  ،ميكن القول أن مباشرة العدالة اجلنائية
ألي جهة كانت  ،مع ضرورة وضع الضوابط و الضمانات
يقتضي استقاللية هذه احملكمة يف أداء وظيفتها و جعلها غري خاضعة َ
اليت تكفل هذا االستقالل  ،خصوصاً ما تعلَق ببيان عالقة هذا اجلهاز بالسلطات و األجهزة األخرى على غرار جملس األمن
الدويل من جهة  ،وكذا عالقته بالدول األطراف يف معاهدة روما املنشأة للمحكمة اجلنائية الدولية  ،من حيث ما قد يرتتب عن
مبدأ السيادة الوطنية وتكامل اختصاص القضاء الوطين و الدويل من جهة أخرى .
واستناداً على ما ذكر آنفاً  ،يطرح الباحث التساؤل التايل :
املعوقات اليت سامهت أو قد تساهم يف اضعاف فعالية احملكمة اجلنائية الدولية ؟
 ما هي الصعوبات و َويرتتب على هذا التساؤل الرئيسي  ،بعض التساؤالت الفرعية كالتايل :
مربرات القول بضرورة وجود عالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية وجملس األمن ؟ وما الذي يضمن عدم اختالل عالقة
 -1ما هي َ
التوازن املطلوبة بني االختصاص اجلنائي للمحكمة اجلنائية الدولية من جهة  ،والطبيعة السياسية اليت متيَز تصرفات جملس األمن من
جهة أخرى  ،خاصةً عندما يلجأ هذا األخري اىل ممارسة صالحياته وسلطاته املخولة له قانوناً مبوجب نظام روما األساسي بصورة
خاطئة ؟
التحديات اليت قد تواجه احملكمة اجلنائية الدولية يف عالقتها مبجلس األمن  ،يف ظل اعتماده الواضح على سياسة
 - 8ما هي َ
ازدواجية املعايري أو العدالة االنتقائية ؟

1

 خملد الطراونة  :القضاء اجلنائي الدويل  ،موجود  :جملة احلقوق  ،جامعة الكويت  ،العدد الثالث السنة السابعة والعشرون  ،سبتمرب  ، 8111ص .1588
 -أمحد الرشيدي  :النظام اجلنائي الدويل من جلان التحقيق املؤقتة  ،إىل احملكمة اجلنائية الدولية  ،جملة السياسة الدولية  ،العدد  ، 151أكتوبر  ، 8118ص .2
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 -1ما مدى تأثري مبدأ تكامل االختصاص بني القضاء اجلنائي الدويل و القضاء اجلنائي الوطين على اختصاص وهيبة القضاء
الدويل ؟
 -1ما هي احللول و البدائل الكفيلة لتكريس و ضمان فعالية نظام العدالة اجلنائية الدولية  ،وفق ما كان يرغب فيه مؤيَدي انشاء
حمكمة جنائية دولية ؟

أهمية الدراسة :

تسليط الضوء على الصعوبات اليت تواجه نظام العدالة اجلنائية الدولية بعد اعتماد نظام احملكمة اجلنائية الدولية واليت يف حالة
جمردة .
جمرد عدالة انتقائية وليس عدالة َ
عدم جماهبتها قد تساهم ال حمالة يف اضعاف نظام العدالة و جعلها َ

الهدف من الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل ما يلي :
 كشف طبيعة العالقة بني جملس األمن و احملكمة اجلنائية الدولية األمر الذي قد جيازف باستقاللية و فاعلية هيئة قضائية دوليةعلى هذا القدر من األمهية .
 كشف العيوب والنقائص اليت شابت النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  ،واليت سامهت يف وجودها الدول الكربى وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية .
 -طرح احللول و البدائل الضرورية للنهوض بنظام العدالة اجلنائية الدولية .

منهج الدراسة :

سنعتمد يف دراستنا ملوضوع البحث على منهجني  :أوالمها املنهج التحليلي الذي نستخدمه يف ابراز أهم مظاهر العالقة بني
احملكمة اجلنائية الدولية و جملس األمن  ،و كذا العالقة املرتتَبة على مصادقة الدول على نظامها األساسي الذي نشأ مبقتضى
معاهدة دولية  ،أما املنهج الثاين املعتمد هو املنهج النقدي الذي نستخدمه يف تقييم تبعات العالقة بني هذا اجلهاز القضائي و
األمم املتحدة متمثَلة يف جملس األمن كجهاز سياسي .
واستناداً على ما سبق نتناول موضوع الدراسة يف مبحثني :
 املبحث األول  :الصعوبات املتعلَقة بالنظام األساسي للمحكمة الدولية. -املبحث الثاين  :كيفية تكريس فعالية العدالة اجلنائية الدولية

المبحث األول :الصعوبات المتعلقة بالنظام األساسي للمحكمة الدولية:

إن الطبيعة القانونية للمحكمة اجل نائية الدولية تطرح إشكالية مفادها عدم انصراف أحكامها إىل كل الدول  ،رغم أن املادة
الرابعة من نظامها األساسي قد نصت صراحة على أن احملكمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية  ، 1وهلا األهلية القانونية ملمارسة
مهامها ،وتتمتع تبعا لذلك بالعديد من الصالحيات اليت تندرج يف إطار اضطالعها هبدفها األساسي يف اجملتمع الدويل  ،وهو قمع
اجلرمية الدولية ومعاقبة مرتكبيها  ، 1على الرغم من أن نصوصاً أخرى من نفس النظام قد قلَلت من فاعلية احملكمة ومصداقيتها.
- ANNE WYVEKENS : L’insertion locale de la justice pénale aux origines de la justice de proximité , collection logiques
sociales, L’harmattan, paris, 1997, p7.
1
 -نبيل مصطفى اخلليل  :آليات احلماية الدولية حلقوق اإلنسان  ،رسالة دكتوراه،جامعة املنصورة  ، 8111 ،ص .81
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المطلب األول  :اإلشكاليات المتعلقة بمبدأ السيادة الوطنية

وهي االشكاليات أو العيوب اليت تثريها الطريقة اليت نشأت مبقتضاها احملكمة اجلنائية الدولية من جهة  ،و املشاكل النامجة عن
يقرر النظام األساسي شروط مباشرة احملكمة
االمتيازات السيادية للدول  ،كون هذه األخرية هي صاحبة الفضل َ
األول يف أن َ
نصت على أن احملكمة ال تعترب قضاءً جنائياً بديالً
الختصاصها  ،األمر الذي ورد يف ديباجة النظام األساسي للمحكمة و اليت َ
األشد خطورة من جهة ثانية .
عن قضاء الدول للمعاقبة على اجلرائم َ

الفرع األول  :عيوب نشأة المحكمة بواسطة معاهدة دولية

لقد أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب اتفاق دويل لغرض حماكمة أشد اجلرائم خطورة  ،ولذلك فإن القراءة املتعلَقة
للنظام األساسي تكشف عن حقيقة مفادها أنه جاء متَسماً مبيزة تعكس طابع التوازن بني مصلحة اجملتمعات الوطنية يف التأكيد
على سيادهتا  ،ومصلحة اجملتمع الدويل يف وجوب كفالة احرتام حقوق اإلنسان  .5فاحملكمة اجلنائية الدولية تعد رمرة معاهدة دولية
 ،وبالتايل ال تعد ملزمة إال للدول األعضاء أو األطراف اللذين صادقوا عليها فقط  ،وهو ما يعرف باألثر النسيب للمعاهدة ،عمال
باملبادئ العامة اليت حتكم إبرام املعاهدات الدولية ودخوهلا حيز النفاذ كما ورد يف نصوص اتفاقية فيينا لسنة  ، 1969بالتايل
6
تفادت العيوب اليت أخذت هبا احملاكم اجلنائية السابقة يف أهنا كانت متثل إرادة املنتصر ال إرادة اجملتمع الدويل.
إال أن نشأة احملكمة مبوجب معاهدة يرتتب عليها بعض العيوب و هي:
 -1إن إقرار النظام األساسي عن طريق معاهدة أعطى الدول احلرية املطلقة يف أن تصبح طرفاً يف هذه املعاهدة َأوالً  ،وبالتايل
أصبح للمحكمة كياناً مثل الكيانات األخرى  ، 1يف حني كان من املفروض أن تكون هلا مكانة أعلى من الدول باعتبارها
هتدف إىل جترمي االنتهاكات اجلسيمة اليت تش َكل هتديداً للمجتمع الدويل.
2
تتعرض ملا جيعلها عرضة للمحاكمة أمام هذه احملكمة .
 -8قد ال تصادق على هذه املعاهدة إالَ الدول اليت ال ختشى أن َ
 -1من غري املعقول أن يتوىل عدد حمدود من الدول إنشاء احملكمة  ،و أن يستأثر بسلطة قضائية له وحده  ،فاختصاص احملكمة
يهدد اجملتمع الدويل بأسره .
لكل ما َ
اجلنائية شامل َ
 -1استبعاد النظام األساسي للمحكمة من نطاق االختصاص اإللزامي للدول غري األطراف  ،سيفتح اجملال للتهرب من املساءلة
اجلنائية أمامها  ،و هو ما حدث من جانب الواليات املتحدة األمريكية اليت مل تصادق على نظام هذه احملكمة  ،و بالتايل
9
اعاقة ممارسة احملكمة الختصاصها مبحاكمة املسئولني عن االنتهاكات يف سجن أبو غريب على سبيل املثال .

الفرع الثاني  :عيوب االختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية

يرتتب على مبدأ السيادة إعطاء احملكمة دور تكميلي ال تقوم به إالَ يف حالتني  ،األوىل يف حالة التقصري و رفض االضطالع
على اجلرائم املنتهكة ووظيفتها يف إدارة العدالة اجلنائية  ،و الثانية يف حال اهنيار النظام القضائي ،والشك أن إعطاء مبدأ التكامل

5

 خملد الطراونة  :عبد اإلله النواسية  :التعريف باحملكمة اجلنائية الدولية وبيان حقوق املتهم أمامها  ،جملة احلقوق،جامعة البحرين  ،اجمللد األول  ،العدد الثاين  ، 8111 ،ص .8626
 إبراهيم حممد العناين:احملكمة اجلنائية الدولية ،اجمللس األعلى للثقافة  ،الطبعة األوىل  ، 8116 ،ص . 51
 حسني حنفي عمر  :حصانات احلكام وحماكماهتم عن جرائم احلرب والعدوان واإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية  ،دار النهضة العربية  ،الطبعة األوىل  ، 8116،ص .8298
- JOHN LAUGHLAND : Le Tribunal pénal international (gardien du nouvel ordre mondial), Collection dirigée -par : Jean-Paul
BLED , P.U.F , Paris,2003,P 58.
9
 -سعيد عبد اللطيف حسن  :احملكمة اجلنائية الدولية  ،دار النهضة العربية  ، 8111 ،ص .181
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له الكثري من االجيابيات كما أن له الكثري من السلبيات و اليت منها استغالل هذا املبدأ للتهرب من العدالة اجلنائية الدولية ،11
التسرت عن الفاعلني احلقيقيني املسئولني عن االنتهاكات الفظيعة يف سجن أبو
وعلى سبيل املثال ما تقوم به اإلدارة األمريكية من َ
11
غريب رغم قيام املسؤولية اجلنائية كاملة يف حقهم .
وتنظَم املادة  11من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت وردت ضمن بند "املسائل املتعلقة باملقبولة " إىل إمكانية
تنازل احملكمة عن اختصاصها يف ثالث حاالت  ، 18وخيشى أن تؤدي إمكانية تنازل احملكمة عن اختصاصها يف دعوى معينة
لصاحل القضاء الوطين إىل وقوع ممارسات غري مرضية من الدول  ،كطلب الدولة املعنية التنازل من أجل محاية الشخص من
11
املسؤولية أو تأخري اإلجراءات بطريقة تثبت عدم جدية نوايا الدولة يف تقدمي املتهم للمحاكمة .

المطلب الثاني  :عالقة المحكمة بالدول األطراف ومجلس األمن

ونتناول هذه العالقة املزدوجة من خالل ما نصت عليه مواد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية كالتايل :

الفرع األول  :عالقة المحكمة بالدول األطراف

جتسدت عالقة احملكمة بالدول األطراف من خالل نصوص املواد املتعلقة بالنظام األساسي للمحكمة ،11فقد نصت املادة
 1/18على أ َن اختصاص احملكمة ال يكون إالَ على الدول األطراف يف املعاهدة  ،كما أن نص املادة  81قد أكد على
اختصاص احملكمة يف إقليم دولة اختصاصا تلقائياً .15ويبدو أن هذه املادة تأيت تكريساً ملبدأ نسبية أثر املعاهدات الدولية  ،إال أن
اعمال هذا املبدأ هبذه الصورة على القانون الدويل اجلنائي يؤدي بال شك إىل عرقلة العدالة اجلنائية  ،يوفر مالذا آمنا جملرمي احلرب
إذ يكفي ألي دولة معتدية أو تنوي االعتداء أن ال تصادق على نصوص النظام األساسي لكي تأمني من مالحقة احملكمة
16
لرعاياها.
وهو ما قامت به الواليات املتحدة حيث أنه يف  11ديسمرب  ، 8111وقع الرئيس كلينتون على قانون روما األساسي  ،يف خطوة
وصفت باالجيابية ملصلحة احملكمة  .غري أن موقف الواليات املتحدة شهد تغرياً هائالً منذ تسلَم اإلدارة اجلديدة بقيادة الرئيس
"بوش" مهامها يف سنة  . 8111و يف  6ماي  ، 8118اختذت حكومة الواليات املتحدة خطوة غري مسبوقة يف الرتاجع عن
توقيعها على قانون روما األساسي  ، 11والذي يشكل التزاما معنويا بعدم اختاذ أي إجراء يف املستقبل يتعارض مع املعاهدة اليت
وقعت عليها  ،عندها بدأت محلة عاملية إلضعاف احملكمة والعمل على إفالت مجيع املواطنني األمريكيني من العقاب الصادر
مبوجب الوالية القضائية للمحكمة  ،وقد َبررت االدارة األمريكية سحب توقيعها على أساس أن احملكمة قد ختضع العتبارات
11

هشام عبد العزيز مبارك  :تسليم اجملرمني بني الواقع والقانون  ،دار النهضة العربية  ،الطبعة األوىل  ، 8116 ،ص ( 511هامش رقم )1
Gérard MAROCOU : le tribunal pénal international de la Haye : le droit à l’épreuve de la purification ethnique , collection
logiques juridiques , l’Harmattan ,paris , 2000 , P .13 .
18
أشرف اللمساوي  :احملكمة اجلنائية الدولية  ،املركز القومي لإلصدارات القانونية  ،الطبعة األوىل  ،القاهرة  ، 8111 ،ص . 15

11

11

 حممد عبد املطلب اخلشن  :الوضع القانوين لرئيس الدولة يف القانون الدويل العام  ،رسالة دكتوراه  ،كليه حقوق القاهرة  8111 ،ص .891Simone GABORIAU , Hélène Puliat :la justice pénale internationale (Actes du colloque organisé à limoges les : 22- 23
Novembre 2001 ,Presse Universitaire de limoges ,(P.U.L.I.M) , France , 2001 , P , 155 .
15
 سوسن مترخان بكة  :اجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  ،رسالة دكتوراه  ،كلية حقوق القاهرة  ، 8111 ،ص .11616
-Nasri Antoine Diab : Le droit fond amentale à la justice, Bruylant Bruxelles, delta Liban, L.G.D.J, première adition,
2005,P88.
11
 -عبد الفتاح مراد  :موسوعة حقوق اإلنسان  ،الطبعة األوىل  ،اإلسكندرية  ،ص .119
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سياسية ولرغبات بعض الدول  ،و أهنا قد تستخدم منرباً للمحاكمات السياسية و َأهنا ال تضمن احرتام احلقوق الدستورية
للمواطنني األمريكيني .
أي دولة طرف للمساعدة يف
أي طلب إىل َ
كما أن نص املادة  92من النظام األساسي اليت تنص على عدم جواز احملكمة توجيه َ
تقدمي أي شخص للمثول أمام احملكمة للتح قيق معه أو حماكمته  ،مىت كان توجيه هذا الطلب إىل تلك الدولة يتناىف مع التزاماهتا
مبوجب القانون الدويل أو مبوجب اتفاقات دولية خاصة  ، 12وهو ما قمت به الواليات املتحدة األمريكية من استغالل غموض
هذا النص وذلك بإبرام اتفاقيات اإلفالت من العقاب  ،حيث تتصل الواليات املتحدة األمريكية باحلكومات يف شىت أحناء العامل
طالبة منها إبرام اتفاقيات غري قانونية تتعلق باحلصانة من العقاب .
و تنص هذه االتفاقيات على أن احلكومة املعنية لن تسلم أو تنقل مواطين الواليات املتحدة املتهمني بارتكاب جرائم اإلبادة
اجلماعية أو اجلرائم ضد اإل نسانية أو جرائم احلرب إىل احملكمة اجلنائية الدولية إذا ما طلبت منها احملكمة ذلك  ،وال تقتضي
االتفاقيات من الواليات املتحدة األمريكية أو الدولة األخرى املعنية إجراء حتقيق ،و إذا توافرت أدلة كافية ملقاضاة هذا الشخص ال
19
يكون ذلك إال أمام احملاكم األمريكية.
ويف الواقع سيصعب على احملاكم األمريكية يف حاالت عديدة أن تفعل ذلك  ،أل َن القانون األمريكي ال يتضمن بعض اجلرائم
املنصوص عليها يف قانون روما األساسي  ،أو أهنا ستكون حماكمات شكلية  .ويف  11جويلية  ، 8111أعلنت الواليات املتحدة
تقدمها اىل  15دولة طرف يف نظام روما األساسي بسبب رفضها التوقيع على
األمريكية عن سحب املعونات العسكرية اليت َ
اتفاقية احلصانة من العقاب مع الواليات املتحدة األمريكية .
ويف  12ديسمرب  8111ذهبت الواليات املتحدة اىل أبعد من ذلك  ،بسحبها املعونات االقتصادية من الدول اليت أبقت على
ويقوض جهود مكافحة االرهاب وعمليات
رفضها التوقيع على اتفاقيات احلصانة  .وسحب هذه املعونات من شأنه أن يهدد َ
السالم  ،ومبادرات مكافحة هتريب املخدرات ...اخل  .وتزعم الواليات املتحدة األمريكية أن هذه االتفاقيات قانونية وتتماشى مع
املادة  92من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  ،غري أن منظمة العفو الدولية أجرت حتليالً قانونياً بيَنت من خالله أن
اتفاقيات احلصانة من العقاب اليت تربمها الواليات املتحدة مع غريها من الدول ال تندرج ضمن ما جاء يف املادة  ، 92و أن
الدول اليت تربم مثل هذه االتفاقيات مع الواليات املتحدة االمريكية تنتهك االلتزامات املرتتَبة عليها مبوجب القانون الدويل .
وهناك ثغرة أخرى يف نظام احملكمة اجلنائية الدولية تتمثل يف نص املادة  181اليت تقضي بأنه جيوز ألي دولة عندما تصبح طرفاً يف
هذا النظام أن تطلب تأجيل اختصاص احملكمة فيما يتعلق جبرائم احلرب ملدة سبع سنوات من تاريخ بدأ نفاذ النظام األساسي ،
والواقع أن هذه ثغرة كبرية يف نظام العدالة اجلنائية الدولية  ،فقد جتد فيها بعض الدول فرصة لتجنيب مواطنيها من املثول أمام
احملكمة .

الفرع الثاني  :عالقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس األمن

12

 حممد حافظ يعقوب  " :احملكمة اجلنائية الدولية " املوجودة يف  :قضايا حقوق اإلنسان  ،دار املستقبل العريب املنظمة العربية حلقوق اإلنسان  ، 1999 ،ص  51وما بعد.19
 وهي بذلك ختالف املادة  12من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات حيث تقتضي بأنه ال جيوز للدولة القيام بأي أعمال تتناىف وتتعارض مع التزامات مبوجب االتفاقية وأن تتعامل مع املعاهدة بكلمصداقية.
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إن جملس األمن باعتباره أدارة حلفظ السلم واألمن الدوليني و مبوجب نص املادة  19من الفصل السابع من ميثاق األمم
املتحدة اليت حتدد اختصاصه يف تقرير مسألة ما إذا كان قد وقع هتديد للسلم واألمن أو اإلخالل هبما  ، 81أو إذا ما وقع عمل
من أعمال العدوان  ،ويقدم يف ذلك توصياته أو يقرر ما جيب اختاذه من تدابري طبقا ألحكام املادتني  11،18من امليثاق حلفظ
81
السلم واألمن الدوليني أو إعادته إىل نصابه.
وقد خصته احملكمــة اجلنائية الدولية بصالحيات تدخل ضمن اختصاصاته يف املادة السابقة (املادة  ، ) 19فقد منحت املادة
/11ب جمللس األمن سلطة إحالة حالة ما إىل املدعى العام  ،ومبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة حني يبدو فيها أن
جرمية أو أكثر من اجلرائم اليت نص عليها النظام األساسي للمحكمة قد ارتكبت .
ويعتقد أن الشيء االجيايب يف سلطة جملس األمن هو أنه يف حالة وقوع جرمية ما من دولة غري طرف أو كان مرتكبوها من رعايا
دولة غري طرف جيوز جمللس األمن أن حييلها اىل احملكمة اذا رأى فيها هتديداً للسالم واألمن الدوليني  ،كما أن النقطة السلبية يف
هذا الشأن هي يف حالة ارتكاب هذه اجلرمية من طرف األعضاء اخلمسة الدائمني يف جملس األمن  ،فانَه يستحيل جمللس األمن
احالة حالة اىل احملكمة بسبب حق الفيتو  ،و هو ما متتلكه الواليات املتحدة األمريكية و يش َكل احدى العثرات و العقبات يف
اطار حماكمتها أمام احملكمة اجلنائية الدولية .
أقرت املادة  16من النظام األساسي للمحكمة سلطة يف غاية احلساسية تتمثَل يف قدرة جملس األمن على وقف أو تعليق
كما َ
ملدة  18شهراً قابلة للتجديد مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة  ،اذا رأى أن سري ذلك التحقيق
التحقيق أو احملاكمة َ
أو احملاكمة يش َكل هتديداً للسلم واألمن الدوليني  ،وتعترب هذه الصالحية بالغة اخلطورة اذ َأهنا تعيق عمل احملكمة و تطيح
باستقالليتها كسلطة قضائية لصاحل جملس األمن  .ويشرتط ملمارسة سلطة التوقيف أو التعليق مراعاة ما يلي :
 – 1أن يكون التعليق يف صورة قرار صدر عن جملس األمن بإمجاع األعضاء الدائمني  ،مما يقلَل من امكانية حدوث التعليق دون
مربر  ،خصوصاً مع امكانية استخدام الفيتو من قبل احدى الدول األعضاء للحيلولة دون اصدار قرار التوقيف .
َ
 – 8ان قرار التعليق جيب أن يكون استناداً اىل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة و ليس استناداً على اجلرائم اليت تنظرها
احملكمة  ،أي يكون يف تلك اجلرائم هتديداً للسالم العاملي وليس على أساس االختصاص النوعي للمحكمة .
وال شك أن عائق السيادة الذي يظهر يف اشرتاط قبول اختصاص احملكمة بواسطة الدول املعنية  ،ميكن أن يفوق أو يتجاوز وضع
املدعي العام
جملس األمن بالنسبة للمحكمة حينما يتصرف وفقا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة  ،فيحيل إىل َ
88
حالة يظهر فيها أن جرمية أو أكثر قد ارتكبت .
ويف رأي بعض الفقهاء فإن سلطة إحالة الوقائع أو األحداث احملددة تتجاوز حتماً احلدود املفروضة على جملس األمن بواسطة
الفصل السابع من امليثاق  .فهذه احلدود تسمح يف الواقع جمللس األمن بأن يعاجل ويهتم فقط باحلاالت وليس باألحداث أو
الوقائع السيما حاالت االستعجال أو الضرورة من أجل السلم الدويل  ،وأنه ينشغل هبذه احلاالت مسبقاً وقبل كل شيء بالتحقيق
من وجود هذه احلاالت استناداً على املادة  19من امليثاق  ، 81وبعد ذلك  ،يقرر مبوجب املادتني  11و  ، 18التدابري الواجب
81

 مجيل حسني  :القانون الدويل العام  ،الطبعة  ، 8115-8111كلية حقوق اإلسكندرية ،ص .2181
 نفس املرجع  ،ص .2188
 هشام عبد العزيز مبارك  :سبق ذكره  ،ص .51181
 -عبد الواحد حممد الفار  :اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها  ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية القاهرة ،ص .518
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اختاذها مبا حيقق إعادة السلم إىل حالته الطبيعية وكذا احلفاظ عليه  ،بينما إحالة واقعة أو حادثة  ،بتأسيس على بالغ حمدد عن
81
جرمية أو عدة جرائم فردية  ،أيضا مرتبطة حباالت االستعجال أو الضرورة من أجل صيانة السلم الدويل واحلفاظ عليه .
ولقد انتقد بعض املتخصصني يف القانون الدويل واملنظمات غري احلكومية  ،سلطة حتريك احملكمة من طرف جملس األمن  ،وكان
من األفضل االعتماد من أجل أداء احملكمة لوظائفها على إرادة كل الدول وتعاوهنا للعمل معها  ،السيما تلك املرتبطة حباالت
85
انتهاكات جسيمة ومنظمة حلقوق اإلنسان

المبحث الثاني  :كيفية تكريس فعالية العدالة الجنائية الدولية( البدائل )

خطى النضال الدويل يف سبيل العدالة اجلنائية الدولية خطوة كبرية باعتماد نظام روما األساسي املنشئ للمحكمة اجلنائية
الدولية  ،ولكن رغم ذلك ال تزال العدالة اجلنائية الدولية حىت بعد إنشاء هذا اجلهاز عرضة هلزات قانونية وسياسية تؤثر على أدائها
5
بشكل جيعلها قاصرة عن استيعاب ما يناط هبا من حتديات .
ويعود ذلك أساسا -كما أشرنا يف املبحث السابق  -إىل القصور الذي اعرتى نظامها األساسي  ،حيث مل يستطع بقواعده
وأحكامه أن يضمن إلزامية الدول األطراف  ،وال أن يقيد من أعمال الدول غري األطراف ،كما أنه مل يستطع أن يكفل
االستقاللية التامة للمحكمة اجلنائية الدولية كهيئة قضائية دولية يتوجب أن تؤدي دورها على أكمل وجه .
البد من تدارك الثغرات و النقائص القانونية اليت شابت نظامها
وحىت تكون احملكمة مرآة حقيقية للعدالة اجلنائية الدولية َ ،
األساسي و سنورد يف هذا املبحث بشيء من املوضوعية البدائل الكفيلة بتكريس فعالية العدالة اجلنائية الدولية .

المطلب األول  :إعادة النظر في مفهومي السيادة الوطنية ومبدأ التكامل

املقدس و املطلق للسيادة الوطنية قد تراجع  ،وهذا ما مينح اجملتمع الدويل يف حالة فشل الدولة
مما ال شك فيه ان املفهوم التقليدي َ
التدخل يف الظروف القصوى حلماية هؤالء  ،و هو ما يعين هناية زمن
يف محاية مواطنيها مساحة أكرب الختاذ اجراءات تتضمن َ
السيادة املطلقة  ،حيث يتطلب هذا املفهوم احلديث للنظام الدويل حتقيق التوازن بني حقوق والتزامات الدولة و ارادة اجملتمع
حتل احملكمة اجلنائية الدولية حمل احملاكم الوطنية ،
الدويل (الفرع األول)  ،و من ناحية أخرى اذا كان مبدأ التكامل ال يقصد به أن َ
أي ال تعترب حمكمة عليا منشأة إلعادة النظر يف القرارات القضائية الوطنية  ،و بالتايل فان احملاكم الوطنية تعترب صاحبة االختصاص
بالسمو و األولوية يف
األصيل يف نظر الدعاوى اجلنائية اخلاصة باجلرائم الدولية  ،وهذا يعين أن احملكمة اجلنائية الدولية ال تتمتع
َ
االختصاص على القضاء اجلنائي الوطين .

81

 الشافعي حممد بشري  :آليات احلماية الدولية حلقوق االنسان  ،رسالة دكتوراه  ،كلية احلقوق  ،جامعة املنصورة  ، 8111 ،ص. 811. 4ظاهر عبد السالم امام منصور  :اجلرائم املرتكبة ضد االنسانية و مدى املسئولية القانونية الدولية عنها  ،رسالة دكتوراه  ،كلية احلقوق  ،عني مشس  ،القاهرة  ، 8115 ،ص .112
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الفرع األول  :تقليص مبدأ السيادة الوطنية

من املسلم به أن القانون الدويل اجلنائي قد مر مبراحل طويلة يف سبيل تطوير وبلورة قواعده و ترسيخها  ،إال أن طبيعة هذا
الفرع من القانون و ذلك يف مواجهته لبعض املبادئ القانونية اليت مل تعد تستجيب للواقع الدويل على غرار مبدأ السيادة  ،جعل
86
قواعده ال تتمتع باإللزام الذي يضمن إنفاذها على املستوى الدويل.
ويعد مبدأ السيادة قدمياً قدم فكرة الدولة ذاهتا  ،وقد ظهر لتأكيد وجود الدولة األوروبية احلديثة وذاتيتها يف مواجهة الوالء املزدوج
للبابا واإلمرباطورية  ،و يرجع الفضل يف عرض فكرة السيادة والدفاع عنها للفقه الفرنسي  ،حيث أن الوقوف على هذه احلقيقة
يدعو إىل وجوب هتيئة األرضية الالزمة الضطالع العدالة الدولية بدورها كما ينبغي  ،وذلك من خالل احملكمة اجلنائية الدولية
الدائمة و اليت ال ميكنها بلوغ مرادها إال بعد التخلَي عن الثغرات اليت تضمنها نظامها األساسي واليت حتول دون حتقيق االلزامية
81
لقواعدها كأحد الشروط األساسية إلرساء عدالة جنائية دولية قوية  ،وال يتسىن ذلك إال من خالل تقليص مبدأ السيادة.
ولقد أثبت الواقع الدويل على أن االنسداد يف العالقات الدولية كان سببه االرتكاز على مبدأ السيادة والذي كان عثرة يف حتقيق
السلم واألمن الدوليني من جهة  ،ومن جهة ثانية أن هذا املبدأ تراجعت مربرات وجوده يف ظل الواقع الدويل عن صورته اليت ظهر
حتد من نطاقه وتنتقص من فعاليته  ،السيما
هبا يف مطلع القرن العشرين  ،ومل يعد جيد مكانته بفعل بروز قواعد ومبادئ أخذت َ
القواعد الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان وشرعية التدخل الدويل من أجل محاية هذه احلقوق .
وبدوره ان تزايد اهتمام اجملتمع الدويل هبذه احلقوق أدى إىل االعرتاف هلا بصفة القاعدة اآلمرة  ،82اليت ينجم عن خمالفتها اجلزاء
الالزم  ،و باالستناد إىل املادة  51من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات  1969فإن القاعدة اآلمرة يف القانون الدويل العام هي تلك
تعدل إال مبقتضى قاعدة جديدة
القاعدة املقبولة واملعرتف هبا من قبل اجملتمع الدويل كله  ،وال ميكن أن تتحمل أي إخالل وال أن َ
من قواعد هذا القانون تتمتع بنفس الصفة  ،وتعترب باطلة كل معاهدة تتعارض أثناء إبرامها مع قاعدة آمرة من قواعد القانون
الدويل العام  ،كما أن حقوق اإلنسان يف املقام األول مل تعد من املسائل اليت تدخل يف االختصاص املانع للدول ،حيث أصبح
89
الفرد حمط اهتمام مباشر من جانب قواعد القانون الدويل .
وحبكم اعتبار حقوق اإلنسان إيديولوجية يف العصر احلديث بالدرجة األوىل  ،فان ذلك ساهم بشكل واضح يف احنسار مبدأ
11
كرس نظام احملكمة اجلنائية الدولية هذا املبدأ يف الوقت الذي تراجعت فيه
السيادة  ،إال أن التساؤل الذي يطرح نفسه هو ملاذا َ
قيمته القانونية على املستوى الدويل ؟
لقد كان من املفرتض يف هيئة دولية مثل احملكمة اجلنائية الدولية أن تكون هلا مكانة فوقية وأن متارس صالحياهتا على كل الدول
ألن حقوق الفرد تسمو على مبدأ السيادة  .وعليه ينبغي تدارك هذه الثغرة يف نظام احملكمة وإعادة تطويع مبدأ السيادة وفق ما
يقتضيه اإللزام املطلوب للمحكمة يف مواجهة الدول واألطراف يف تعديل املقرر مبوجب املادة .181

86

 صالح الدين عامر  :األمم املتحدة يف عامل متغري  ،مركز حبوث الشرطة  ،العدد  ، 16جويلية  ، 1999القاهرة  ،ص .81281
 مسعد عبد الرمحان زيدان قاسم  :تدخل األمم املتحدة يف النزعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل  ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر  ،اإلسكندرية  ، 8111 ،ص .111-11182
 حممود صاحل العاديل  :اجلرمية الدولية ( دراسة مقارنة)  ،دار الفكر اجلامعي  ،اإلسكندرية  ، 8111 ،ص .12589
 مسعد عبد الرمحن زيدان قاسم  :سبق اإلشارة إليه .115 ،11
 -بومدين حممد  :القانون الدويل بني مبدأ عدم التدخل والتدخل حلماية حقوق اإلنسان  ،رسالة دكتوراه دولة  ،كلية احلقوق وهران  ، 8111-8118 ،ص .121
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ويأيت تقليص مبدأ السيادة خاصة يف األعمال اليت تقوم هبا كل دولة يف إطار تقدمي املساعدة والتعاون مع احملكمة  ،وضرورة تقرير
جزاءات تفرض على الدولة اليت ال تفي بالتزاماهتا اليت تعهدت هبا من خالل انضمامها لنظام احملكمة الدولية  ،وخلق آلية فعالة
11
داخل هذه األخرية تتكفل بتنفيذ هذه اجلزاءات إزاء الدولة املعنية .
ولضمان تقليص مبدأ السيادة وجب إعادة النظر يف املادة الرابعة يف فقرهتا الثانية  ،حيث وجب تعميم اختصاص احملكمة وممارسة
وظائفها يف إقليم أي دولة سواء كانت طرفا أم ال  ،وأن ال حتتاج يف ذلك إىل موافقة الدولة غري الطرف يف النظام األساسي
للمحكمة وذلك ملمارسة وظائفها.
كما أنه و يف نفس اإلطار وجب إعادة النظر يف املادة  18واملادة  1/11واملادة  11وجعل للدولة غري الطرف أحقية يف إحالة
املدعي العام للمحكمة يف حالة وقوع جرمية من اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة  ،ألن العدالة اجلنائية الدولية أمسى
حالة إىل َ
من مبدأ السيادة الوطنية لضمان االستقرار الالزم لعمل احملكمة واحملافظة على مصداقية العدالة  .و بشأن املادة  188من النظام
األساسي للمحكمة وجب عدم اللجوء إىل تعديله إال ضمن فرتات زمنية متباعدة  ،18مىت دعت الضرورة إىل ذلك.

الفرع الثاني  :إلغاء مبدأ التكامل

لقد أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية هبدف قمع اجلرائم املرتكبة اليت هتدد كيان اجملتمع واستقراره وذلك مبعاقبة مرتكبيها و
املخول له صالحية فرض اجلزاءات اجلنائية الدولية  ،ولتحقيق
تكريس العدالة اجلنائية الدولية  ،وهبذه الصفة تعترب اجلهاز القضائي َ
جدية وجب أن يكون للمحكمة اختصاصات شاملة ومانعة  ،حىت يتحقق هلا اإللزام القانوين الذي تقتضيه
هذه الغاية بفعالية و َ
دواعي العدالة  ،و هو ما يعين ضرورة استئثار احملكمة بسلطة املتابعة واحملاكمة والعقاب على اجلرائم الدولية الواردة باملادة اخلامسة
من نظامها  ،و لكن هذه الفكرة مل تؤخذ بعني االعتبار عند وضع نظام احملكمة الذي كرس مبدأ التكامل بني هذه األخرية
11
والواليات القضائية الوطنية  ،مما يعيق عمل احملكمة وحيد من دورها وفعاليتها.
إن مشاركة احملاكم الوطنية للمحكمة اجلنائية الدولية يف العقاب على اجلرائم اليت أوردها نظامها األساسي السيما جرائم احلرب ،
11
ليس له ما يربره سواء من الناحية القانونية أو الواقعية.
فمن الناحية القانونية  :إن اختصاص احملكمة ينصرف إىل جرائم الدولية اليت هتدد كيان اجملتمع  ،ألن هذه اجلرائم هي جرائم دولية
بطبيعتها أي أهنا جتد أساس جترميها يف قواعد القانون الدويل اجلنائي  ،و نظام احملكمة وليس القوانني الداخلية  ،حىت وإن احتوت
يغري من طبيعتها الدولية  ،مما جيب أن يكون معها اختصاص احملكمة
جترم هذه األفعال فإن ذلك ال َ
هذه األخرية نصوصاً َ
15
اختصاصاً أصيالً ومانعاً  ،وبالتايل ليس هناك معىن الشرتاك القضاء الوطين .
املؤهل عملياً لنظر تلك اجلرائم ألنَه األقدر مبا ميتلك من مؤهالت قانونية و
ومن الناحية العملية  :إن القضاء اجلنائي الدويل هو َ
خموال للنظر يف جرائم هي بطبيعتها داخلية  ،و تبعاً لذلك جيب الفصل بني
قضائية ومادية على متابعتها  ،فالقضاء الوطين عموماً ً
اجلرمية الداخلية و اجلرمية الدولية ووضع كال منها يف إطاره الطبيعي .
11

 حممد خليل موسى  :الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية  ،دار وائل للنشر و التوزيع  ،عمان  ،األردن  ، 8111 ،ص .2118
 نبيل مصطفى إبراهيم اخلليل  :سبق اإلشارة إليه  ،ص .5611
 حسن سعد سند  :احلماية الدولية حلق اإلنسان يف السالمة اجلسدية  ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية  ، 8111ص .61111
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إن املسألة النامجة عن مبدأ التكامل ليست بالبساطة املتوقعة  ،ألن ختويل القضاء الوطين صالحية نظر اجلرائم الدولية دون احملكمة
عدة  ،يتعلَق أمهَها بإجراءات املتابعة و القانون الواجب التطبيق ،
اجلنائية الدولية باعتبار أ َن له السبق عليها يثري صعوبات َ
16
فالقضاء الوطين بإمكاناته احملدودة ال ميكنه القيام بإجراءات املالحقة على النحو املطلوب  ،إذا يتعلق األمر بتضافر جهود األمم
املتحدة واملنظمات دولية عن طريق املساعدات القضائية وتسليم اجملرمني  ،و ال ميلك القضاء الوطين يف ذلك سلطة إجبار هذه
الكيانات يف حتقيق هذه الغاية .
املشرع الوطين للدولة املعنية  ،مما خيالف غاية العدالة
كما أن القانون الذي يطبقه القضاء الوطين عادة هو قانون داخلي من وضع َ
الدولية يف هذا اخلصوص  ،فالقضاء اجلنائي الدويل هو األقدر على حتديد القانون الواجب تطبيق و العقوبة املناسبة يف ضوء
القواعد و املبادئ اليت يتضمنها  .و عليه فإن بلوغ إلزامية العدالة اجلنائية الدولية مرهون بإلغاء مبدأ التكامل يف االختصاص الذي
جيمد صالحياهتا و سلطاهتا  ، 11لذلك ينبغي تدارك هذا املسألة يف التعديل املزمع الذي قضت به املادة
يشل عمل احملكمة  ،و َ
َ
 188من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .

المطلب الثاني  :استقاللية العدالة الجنائية الدولية

من املبادئ األساسية اليت تتطلَبها فعالية القضاء عموماً جند مبدأ االستقاللية ،والذي يعين عدم خضوع القاضي إالَ للقانون و
سلطة ضمريه  ،و قد نص على هذا املبدأ دساتري معظم دول العامل على غرار التعديل الدستوري يف اجلزائر سنة  8116يف املادة
املكرسة على املستوى
 111منه  .أما على الصعيد الدويل فانَه و يف اطار القانون اجلنائي يأخذ هذا املبدأ أمهية تفوق تلك َ
الداخلي  ،و ذلك ملرونة قواعد القانون الدويل و خضوعها يف أغلب األحيان للتأثريات السياسية و موازين القوى و ازدواجية
املعايري .
ونظراً ألمهية احملكمة اجلنائية الدولية فا َن األمر يقتضي الوقوف على مبدأ االستقاللية باعتباره نتيجة أو مظهر من مظاهر القضاء
الطبيعي  ،لذلك سوف نتناول يف هذا االطار استقاللية احملكمة عن الدول األطراف  ،واستقاللية احملكمة عن جملس األمن .

الفرع األول  :استقاللية المحكمة الجنائية الدولية عن الدول األطراف

انطالقا من نص الفقرة الرابعة من ديباجة النظام األساسي للمحكمة تتجسد عالقة احملكمة بالدول األطراف يف نظامها  ،إذ أ َن
هذه الدول ملزمة بالتعاون معها  ،إال أن مبدأ التكامل املكرس يف النظام قوض هذا اإللزام من أساسه  ، 12و حددَ حاالت معيَنة
الختصاص احملكمة  ،و بالتايل فإن استقالليتها أصبحت شبه معدومة و إرادهتا مشلولة .
وعليه فإن إعادة النظر يف عالقة احملكمة بالدول األطراف البد أن تقوم على الدعائم التالية :
 ضرورة تطويع مبدأ نسبية أثر املعاهدات وفقا لقواعد القانون الدويل اجلنائي  ،اليت ال حتقق جدوى هذا القانون إالبانطباقها يف حق كافة أعضاء اجملموعة الدولية و بالتايل ينبغي أن تنصرف أحكام النظام األساسي للمحكمة إىل الدول
األطراف و غري األطراف لتعلق األمر مبصلحة دولية عليا  ،ولذلك وجب ادراج هذه النقطة يف النظام األساسي .

16

حسن سعد سند  :مرجع سبق ذكره  ،ص . 611
11
حممد خليل موسى  :سبق اإلشارة إليه  ،ص . 21
12
عبد اهلل األشعل  :السودان  ، ....سبق اإلشارة إليه  ،ص . 66
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 تضييق مبدأ السيادة و إلغاء مبدأ التكامل لينعقد االختصاص حصرياً للمحكمة اجلنائية الدولية  ،ومن هذا املنطلقالتحري عن اجلرائم الواردة يف اختصاصها ،
وجب على مجيع الدول التعاون مع احملكمة بكل ما يتعلَق بالكشف و َ
ومساعدهتا يف مالحقة مرتكبيها وتسليمهم اياها .
 كما ينبغي إعادة النظر يف العالقة بني احملكمة و املنظمات الدولية غري احلكومية ال سيما تلك اليت تنشط يف جمالتقدمها للمحكمة الدولية فيما يتعلق
حقوق اإلنسان و القانون الدويل اإلنساين  ،نظراً للمساعدة اليت ميكن أن َ
بالكشف عن االنتهاكات حقوق االنسان خاصةً أثناء النَزاعات املسلَحة  .و من جهة أخرى يتوجب أيضا إعادة النظر
كرس مبدأ املسؤولية الدولية اجلنائية لألفراد عند
يف عالقة احملكمة باألفراد ألن نظامها األساسي يف املادة  85منه َ
ارتكاهبم احدى اجلرائم دولية املنصوص عليها يف املادة  5منه  ، 19يف الوقت الذي كان يتعني عليه يف مقابل ذلك أن
حنمل الفرد التزامات و يف املقابل ال
يعرتف له بإمكانية إثارة هذه املسؤولية يف جانب مرتكب هذه اجلرمية  ،إذا كيف َ
نعرتف له حبقوق  ،كإمكانية حتريك الدعوى أمامها  ،لذلك ينبغي اعادة النظر يف املادة  11لتشمل الفرد كطرف ميلك
صالحية حتريك الدعوى أمام احملكمة اىل جانب األطراف األخرى .
 كما ينبغي للنظام األساسي للمحكمة أن يفرض عقوبات يف حالة خمالفة أحكامها وهذا يتجلى بوضوح يف خمالفة الدولاألطراف للمادة  92وذلك بعقد اتفاقيات حصانة مع الواليات املتحدة األمريكية لإلفالت من العقاب  ،حيث أثبت القانون
الدويل عدم قانونيتها .
وبناءا على ما سبق خنلص إىل أن استقاللية احملكمة مرهون بإعادة النَظر يف عالقاهتا مع الدول األطراف وغري األطراف من
خالل فرض نظامها األساسي على مجيع الدول وكذا ضرورة إجياد حلقة وصل مع املنظمات غري احلكومية واألفراد مبا يتيح
هلذه الكيانات مساعدة احملكمة و تفعيل دورها .

الفرع الثاني  :استقاللية المحكمة الجنائية الدولية عن مجلس األمن

نصي املادتني  11و  16وذلك كما
متس َ
إن عالقة احملكمة الدولية مبجلس األمن طبقا لنظامها األساسي وجب أن َ

يلي:
املدعي العام  ،فإن جملس األمن  -باعتباره
 خبصوص املادة  11واليت تتعلق بصالحية جملس األمن بإحالة حالة إىل َجهازاً دولياً معنياً أساساً مبسألة حفظ السلم و األمن الدوليني يف إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة  -ميكن
يقدر مدى خطورة حالة أو فعل يش َكل جرمية دولية تدخل يف اختصاص احملكمة  ، 11دون أن يكون له حق
له أن َ
تكييفها أو حق الطعن يف قرار املدعي العام  ،إال أنه ينبغي تعديلها وعدم إثارة حق " الفيتو " لكون حق " الفيتو "
سيجعل من السهولة اإلفالت من اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية ، 11إذا ما كان مرتكبو اجلرائم الدولية إحدى رعايا الدول
اخلمس الكربى  ،وهذا ما حدث بشأن جرائم احلرب يف سجن أبو غريب بالعراق وكذا بشأن فلسطني على سبيل
املثال.
19

نبيل مصطفى ابراهيم اخلليل  :آليات احلماية الدولية للحقوق االنسان  ،رسالة دكتوراه  ،سبق ذكره  ،ص . 51
11
أمين عبد العزيز حممد سالمة  :املسؤولية و العقاب عن ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية  ،رسالة دكتوراه  ،كلية حقوق اإلسكندرية  ، 8115 ،ص . 152
41
Robert BADINTER et autres : les droits de l’homme et le droit , Editions institut des sciences de l’homme , Lyon , 2000 ,
P.P 93 et . s .
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خول مبوجبها النظام األساسي جملس األمن صالحيةً ما كان ينبغي أن متنح له  ،باعتبارها أتاحت له
 أما املادة  16فقد َسلطة التدخل يف احملكمة واملساس باستقالليتها  ،حينما منحته حق توقيف إجراءات التحقيق أو املقاضاة أمامها مدة
للسلم واألمن الدوليني وفق
 18شهراً قابلة للتجديد  ،إذا ما رأى أن احلالة اليت رفعت مبوجبها الدعوى تش َكل هتديداً َ
18
التدخل من جانب جملس األمن على
مقرر يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة  ،ولتدارك خطورة هذا َ
ما هو َ
استقاللية احملكمة وجب إلغاء املادة  16من النظام األساسي وإعادة النظرية يف املادة  11منه.

الخاتمة :

لقد كان إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية كما سبق ذكره حدثاً تارخيياً هاماً يف تاريخ القضاء اجلنائي الدويل  ،وقد جاء
تشكيلها على خلفية الفجوة الكبرية يف القانون الدويل اجلنائي  ،واليت متثلت أساساً يف غياب املساءلة اجلنائية ملرتكيب أكثر اجلرائم
التصدي لالنتهاكات
بشاعة ،ومن مت كان إقرارها حدث عاملي غري مسبوق مت من خالله تعزيز الضمانات الالزمة حلقوق اإلنسان و َ
اجلسيمة السيما يف إطار النزاعات املسلحة  ،إال أن بلوغ تلك الغاية مل و لن يتحقق َإال بكفالة استقاللية تامة للمحكمة اجلنائية
الدولية كجهاز قضائي بعيداً عن املؤثرات اخلارجية اليت قد تعرقل سري العدالة الدولية واليت من بينها عالقة هذه احملكمة باملنظمة
الدولية املتمثلة يف األمم املتحدة وكذا الدول األطراف يف نظامها األساسي.
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حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ال يتسم بطابع دولي ومسؤولية األفراد
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حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ال يتسم بطابع دولي ومسؤولية األفراد الجنائية
Protection of culturel Property in the Event of non-international
ArmedConflict and individuel criminalresponsability

د .الشاذلي قويدري

ملخص المقال

أستاذ حماضر أ
كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية -جامعة اجلزائر 3

ملعاجلة الثغرات اليت تتضمنها اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح ( ، )4791مت اعتماد
الربوتوكول اإلضايف الثاين هلذه االتفاقية بتاريخ  . 4777فعال مل تتعرض اتفاقية الهاي للنزاعات املسلحة اليت ال تتسم
بطابع دويل  ،ألهنا جاءت على خلفية احلرب العاملية الثانية اليت نشبت بني دول معتربة كأشخاص القانون الدويل  ،وهي
وحدها ملزمة باحرتام املعاهدات اليت تصادق عليها  .هذا الوضع القانوين ال ينطبق على الكيانات املنبثقة عن مترد أو
حرب أهلية أو حروب دينية أو حترير  .من جهة أخرى بينت هناية احلرب الباردة أن اخلطر الذي يهدد املمتلكات الثقافية
هي النزاعات الداخلية اليت تسيطر فيها األطراف املتصارعة على أجزاء من الرتاب الوطين ومتارس على السكان
اختصاصات شبيهة باختصاصات دولة .أما التطور احلاصل يف هذا اجملال هو أن القانون الدويل اإلنساين أصبح يعترب
التدمري املتعمد للرتاث اإلنساين مبثابة جرمية حرب يعاقب عليها اجلاين شخصيا .
الكلمات المفتاحية  :املمتلكات الثقافية ،نزاع مسلح غري دويل  ،الربوتوكول اإلضايف ( ،)4777املركز القانوين ألطراف

النزاع  ،حروب غري متكافئة .

Abstract

The Second Additional Protocol to the Hague Convention for theProtection
of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1974 was adopted in
1999 to fill a gap in the regime for the protection of cultural property in the
event of non-international conflict. The end of the Cold War and the
proliferation of tensions around the world have shown that the great danger
threatening the universal cultural heritage are internal wars - civil wars,
rebellions, wars of religions - at the end of which an antagonistic part
Occupies a portion of the national territory and in fact exercises state
prerogatives over the population. International humanitarian law now
considers any delibe rate attack on the cultural heritage of humanity as a War
crime .
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Keywords :cultural Property, non-international Armed Conflict, Second
Protocol (1999),Status of the parties to the Conflict, asymmetrical War .

مقدمة

تتعرض املمتلكات الثقافية لتدمري غري مسبوق نتيجة احلروب الدائرة رحاها يف كثري من مناطق العامل  ،مهددة بذلك
الرتاث اإلنساين باإلتالف واالختفاء من الوجود  .وحبسب املديرة العامة السابقة لليونسكو السيدة
إرينابوكوفا، 4IrinaBokovaيتعرض هذا الرتاث النتهاكات خطرية وتدمري " مل حيدث يف التاريخ احلايل " خاصة يف
سوريا والعراق  .يف هذين البلدين املعتربين مهد احلضارة اإلنسانية  ،بلغ الدمار باملمتلكات الثقافية حداً مل يعد معه
صمت اجملتمع الدويل ممكنا  .واستنادا إىل تقرير من األمم املتحدة معتمداً على صور بالقمر الصناعي  ،هناك" أكثر من
 333موقعا من الرتاث الثقايف السوري ُدمر أو أُحلق به العطب أو ُهنب خالل أكثر من ثالث سنوات  ،خاصة يف حلب
وتدمر"  .أما معهد األمم املتحدة للتكوين والبحث ( ، )Unitarفقد قام بتحليل  41منطقة  ،رصد فيها  73موقعا
أصيب مباشرة  ،منها أربعة وعشرون ُدمر و 431تعرض ألضرار هامة و 11تضرر جزئيا  ،و 99منها ُحيتمل أن يكون قد
تضرر هو اآلخر  .3أما تلك الصور اليت تداولتها وسائل اإلعالم العاملية  ،بعد االستيالء على مدينة املوصل العراقية من
طرف منظمة "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" (داعش) سنة  ، 341عن عناصر من هذه املنظمة وهم ينهالون
باملعاول على اآلثار والتحف الفنية اليت تعود إىل آالف السنني  ،ويلقون هبا أرضا يف متحف املوصل  ،فقد أخرجت الرأي
العام العاملي من صمته  ،وجعلت املديرة العامة لليونسكو تقول ،معربة عن روعها  " :إن هذه اهلجمات هي جرائم حرب
 ،وجيب أن تعاقب بصفتها تلك " .1وقد عربت عن هذا املوقف مبناسبة احلُكم الذي أصدرته احملكمة اجلنائية الدولية يف
قضية " املهدي الفقي " يف أواخر سنة  ، 342وهي قضية هلا عالقة بتدمري الرتاث اإلنساين يف تومبوكتو مبايل  ،وقد
أضافت  " :يتضح إىل أي مدى محاية الرتاث هو رهان جسيم ألمن الشعوب وغري منفصل عن محاية األرواح البشرية .
لقد أصبحت اهلجمات على الثقافة أسلحة حرب ،يف إطار اسرتاتيجية تنقية عرقية " .
ليس هناك أبلغ من هذه املعاينة  ،ملا يُلحق باملمتلكات الثقافية من دمار وأضرار وتلف وهنب جراء النزاعات املسلحة اليت
تتسم بطابع دويل وغري دويل  .2فعال ،فقد عرفت البشرية خالل تارخيها الطويل ما ال يقل عن  41333حربا  ،9خلفت
دمارا كبريا وضحايا ال حتصى وال تُعد  .مل توفر احلرب منجزات اإلنسان الفنية والثقافية وصروحها وبناءاهتا كما مل توفر
املدن الكربى اليت مل تتوقف فيها املعارك إال بعد أن تكون اجليوش املنتصرة قد سوهتا باألرض أو تركتها أنقاضا .وقد
قدمت احلرب العاملية الثانية مثاالً مشؤوما على االستيالء والتدمري املتعمد من طرف القوات املتحاربة على املمتلكات
1

Le Monde , Paris , 25/05/2016
Le Monde , Paris , 23/12/2014

2

3

نفس املصدر
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Le Monde , Paris ;03/03/2015
5
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LemelleGauthier ,"La protection du patrimoine culturel en temps de conflits armés non internationaux", Droit, 2014,dumas01151658 .
7
JiriToman ,Les biens culturels en cas de conflit armé , Paris , Unesco , 1994, p.20 .
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الثقافية سواء أثناء املعارك أو أثناء االحتالل .يف املنطقة العربية بالذات  ،مل تسلم املمتلكات الثقافية من التداعيات
الوخيمة للحروب اليت توالت عليها منذ عدة عقود  ،على تراثها ومعاملها األثرية.
بيد أن املمتلكات الثقافية ال تفتقر إىل قواعد قانونية ُوضعت يف فرتات متفاوتة حلمايتها أثناء النزاعات املسلحة  ،لكن
التطور احلاصل أن الدول مل تعد وحدها هي الفاعل األساسي يف النزاعات املسلحة  ،بل بات اخلطر احملدق اليوم على
املمتلكات الثقافية يتأتى من اجملموعات املسلحة  ،اليت تتمكن من السيطرة على مناطق شاسعة من اإلقليم الوطين ،
نتيجة مترد أو ثورة  ،مث تبادر متعمدة إىل تقويض صروح حضارية تعود إىل آالف السنني باسم أيديولوجيا رعناء  .فلم
تعد التدابري القانونية املوجودة كافية  ،وعلى رأسها اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

بتاريخ ( 1791نشري إليها باسم اتفاقية الهاي  ،) 4791وهي الوثيقة الرئيسية اليت تنص على نظام محاية على صلة
باملمتلكات الثقافية  .ذلك أن هذه االتفاقية جاءت على خلفية احلرب العاملية الثانية وما خلّفته من خسائر يف األرواح
وكذلك من تدمري وهنب للرتاث الثقايف متمثال يف البنايات التارخيية واآلثار والتحف الفنية  .فاتفاقية الهاي مطبوعة مبيسم
النزاعات املسلحة بني الكيانات املشكلة يف دول ووحداهتا املسلحة اليت ختضع لالنضباط العسكري .بيد أن طبيعة احلرب
تغريت تغريا جوهريا ومل تعد حمدودة يف السيناريوهات الكالسيكية للحرب يف شكلها التقليدي اليت تنشب فيها املعارك بني
قوات نظامية مدربة على احرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين يف حدود اإلمكان .
بعد هناية احلرب الباردة ازدادت وترية احلروب الداخلية بني الكيانات املنبثقة عن مترد أو حروب دينية أو انفصال  ،وهذه
الكيانات ليس هلا رغبة يف احرتام املواثيق الدولية بل تُظهر يف غالب األحيان ضروبا من االزدراء إزاء احلماية اليت حيظى هبا

الرتاث  .ونظرا للثغرات اليت تضمنتها اتفاقية الهاي  ، 1791مت اعتماد الربوتوكول اإلضايف التفاقية الهاي بتاريخ
 ، 4777الذي أقام متييزا بطريقة صارمة بني أحداث شغب واضطرابات داخلية وأعمال عنف عرضية ال تعترب نزاعات
مسلحة ومن جهة أخرى أ عمال تقوم هبا أطراف مسلحة لكنها شبيهة بنزاع دويل  ،الفرق الوحيد أهنا تنشب داخل إقليم
دولة واحدة.
هبذه الوثائق التعاقدية اليت انضمت إليها أغلبية الدول  ،باإلضافة إىل أحكام احملاكم الدولية اليت صدرت يف حق أفراد
ارتكبوا أعماال تعد يف حكم القانون الدويل كجرائم حرب ضد املمتلكات الثقافية كما يف يوغسالفيا سابقا ومايل ،
تكونت مدونة ثرية حول محاية املمتلكات الثقافية  ،أصبحت أحكامها من القانون الدويل العريف الذي تلتزم به حىت
الدول اليت مل تصادق على االتفاقيات املشار إليها وكذلك اجملموعات املتمردة  ،هبدف محاية املمتلكات الثقافية يف زمن
النزاعات املسلحة الدولية أو اليت ال تتسم بطابع دويل .
يف هذا البحث نعتمد اخلطة التالية :
أوال :املركز القانوين لألطراف يف نزاع مسلح ال يتسم بطابع دويل
ثانيا  :املسؤولية اجلنائية الفردية يف نظام محاية املمتلكات الثقافية
ثالثا :محاية املمتلكات الثقافية يف القانون الدويل العريف
أوال  :المركز القانوني لألطراف في نزاع مسلح ال يتسم بطابع دولي
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تتناول اتفاقية الهاي (، )4791بصفة رئيسية األحكام املتعلقة حبماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح دويل ،
حيث إن احلرب كما يعّرفها الفقيه شارل روسوCharles Rousseauبأهنا " قتال مسلح بني الدول  ،قتال بني
قوات حكومية "  . 4وجتري احلرب وفق وسائل ينظمها القانون  .أما اجملموعات املتمردة أو تلك املنبثقة عن حرب أهلية
أو حروب دينية أو حرب حترير  ،فهي مبدئيا ليست ملتزمة باملعاهدات وهذه األخرية ال تنطبق عليها إال يف حدود معينة
.
إال َّ
أن التدمري الذي يطال الرتاث الثقايف  ،وكذلك النهب والتهريب املنظم للممتلكات والتحف الفنية  ،ينتج أساسا عن
النزاعات املسلحة الداخلية اليت تندلع على إقليم دولة واحدة  .أكثر من نصف النزاعات املسلحة املدمرة اليت نشبت يف
ظرف قرن ،إىل سنة  ، 471كانت نزاعات داخلية  .بل إن كثريا من احلروب اليت نشبت بعد اتفاقية الهاي 1791ال

تنطبق عليها مواصفات النزاعات الدولية التقليدية . 3ورغم الدمار الكبري الذي خلفته احلرب األهلية اإلسبانية (-4732
( )4737-4732يف املمتلكات الثقافية  ،وكذلك النزاعات الناجتة عن حروب االستقالل اليت أعقبت احلرب العاملية
الثانية  ،مل يؤد ذلك إىل لفت انتباه املسامهني يف مؤمتر الهاي  47 1باملؤشرات املنذرة بانفجار اإلمرباطوريات
االستعمارية.1
فلم تتعرض اتفاقية الهاي 1791إىل محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح ال يتسم بطابع دويل سوى يف مادة
واحدة هي املادة  4/47حيث تنص :
" يف حالة نزاع مسلح ليس له طابع دويل ينشب على أراضي أحد األطراف السامية املتعاقدة  ،يصبح على كل طرف يف
النزاع أن يطبق على األقل األحكام اخلاصة باحرتام املمتلكات الثقافية الواردة يف هذه االتفاقية " .
هذه املادة مستوحاة من املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقية جنيف وبروتوكوالهتا بتاريخ  4717اليت تنص على األحكام
املطبقة يف حالة حرب أهلية .
فاحلكم املشار إليه (املادة  4/47من اتفاقية الهاي  ، ) 4791مل يكن ليفي بالغرض من حيث إنه ال يقدم معايري النزاع
الذي ال يتسم بطابع دويل  .من الضروري إذن اإلحالة إىل املادة األوىل من الربوتوكول الثاين ( )4799التفاقيات جنيف
بتاريخ  4أغسطس4717اليت تنص على :
"  -4يسري هذا الربوتوكول الذي يطور ويكمل املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف املربمة يف  4أغسطس
 4717دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على مجيع املنازعات املسلحة اليت ال تشملها املادة األوىل من
الربوتوكول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف  4أغسطس  4717املتعلق حبماية ضحايا املنازعات الدولية
املسلحة ( الربوتوكول األول )  ،واليت تدور على إقليم أحد األطراف السامية املتعاقدة بني قواته املسلحة وقوات مسلحة

1
2

شارل روسو ،القانون الدولي العام ،ترمجة  :شكر اهلل خليفة وعبد احملسن سعد  ،بريوت  ،األهلية  ، 471ص . 33

نفس املرجع ،
3
Patrick J Boylan ,Réexamen de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé , Paris ,
Unesco , 1994 , p.231
4
نفس املرجع  ،ص .447
5
Jiri Toman , La protection des biens culturels en cas de conflit armé , Paris , Unesco , 1994 , p.231 .
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منشقة أو مجاعات نظامية مسلحة أخرى ومتارس حتت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما ميكنها من القيام
بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة  ،وتستطيع تنفيذ هذا امللحق "الربوتوكول" .
"  -ال يسري هذا الربوتوكول على حاالت االضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية وغريها
من األعمال ذات الطبيعة املماثلة اليت ال تُعد منازعات مسلحة " .
فهذه املادة من الربوتوكول الثاين ( ، )4799واملادة الثالثة املشرتكة مع اتفاقيات جنيف بتاريخ  ، 4717تعترب تدوينا
لقواعد املنازعات املسلحة غري الدولية  .إال أن الدول ال تلتزم سوى مبا تصادق عليه واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

 ، 1797تؤكد هذه املسلمة يف موادها من  31إىل 37اليت تنص على أن أثر املعاهدات ال ينسحب سوى على الدول
اليت قبلت هبا  ":املعاهدة ال تنشئ التزامات وحقوقا بالنسبة للدولة الغري بدون رضاها "  " .املعاهدات ال تعىن سوى
بالعالقات بني الدول – الدول بالنسبة ألي معاهدة ّإما أهنا طرف أو أهنا الدولة الغري – املعاهدات ليس هلا من أثر إزاء
الدول الغري إال إذا وافقت عليها " . 4ونستنتج من ذلك أن املادتني املذكورتني (املادة  3املشرتكة واملادة األوىل من
الربوتوكول الثاين امللحق باتفاقية جنيف  ) 4717تلزم األطراف يف هذه املعاهدات فقط  ،بل حىت إن قواعد القانون
الدويل اإلنساين للنزاعات املسلحة غري الدولية اليت من املفروض أهنا تنطبق على الكيانات غري املشكلة يف دول  ،ال تلزم
مبدئيا سوى الدول .
يف الواقع إذا نظرنا إىل تطور القانون الدويل حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح غري دويل  ،لوجدنا أنه حديث
النشأة  .يف القانون الدويل الكالسيكي كانت الغنيمة من نتائج احلرب وهي من حق املنتصرأن يستويل عليها كرمز من
رموز هزمية الطرف املعادي  .وهذه القاعدة مستمدة من عرف قدمي حيث إناحلرب يف العصور السالفة هي صراع يهدف
إىل التدمري التام للخصم والقانون العام يريد أن تكون املمتلكات والكنوز يف مدينة مت غزوها مكسبا للمنتصر ،لذلك مل
تكن حمل قواعد ملنع تدمريها أو االستيالء عليها أو نقلها.3
لكن التطور الذي حصل يف جمال محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح دويل هو أن القانون الدويل اإلنساين الذي
حييل إىل اتفاقيات جنيف ( )4717وإىل بروتوكوالهتا اإلضافية خاصة إىل بروتوكوليها اإلضافيني ( ، )4799أدجمت
املمتلكات الثقافية كأشياء مدنية يُعترب املساس هبا بصورة متعمدة أثناء نزاع مسلح مبثابة جرمية حرب.
أ  -تكييف األعمال المسلحة

أثناء مؤمتر جنيف الدبلوماسي  ، 4717ظهرت تناقضات حادة بني الوفود املشاركة حول مدى شرعية املتمردين عن
احلكومة لكي تنطبق عليهم االتفاقيات  .عدد كبري من الدول عارض مشروع املادة الثالثة من مسودة االتفاقية حلماية
ضحايا احلرب  .وكانت هذه املادة مصاغة بالشكل التايل :

1

Paul Reuter ,Introduction au droit des traités , paris , Armand Colin,1972,p.109.
Un droit dans la guerre ? vol1 : Présentation du droit international humanitaire , seconde édition , Genève , CICR .
3
)PietroVerri ,"Le destin des biens culturels dans les conflits armées" , Revue internationale de la Croix –Rouge( Genève
,n°753, mai-juin1985 , p128-129.
2
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" إذا ظهر نزاع مسلح ال يتسم بطابع دويل  ،باألخص حرباً أهلية  ،نزاعات استعمارية  ،حروباً دينية  ،على إقليم أحد
األطراف املتعاقدة  ،يكون كل واحد من اخلصوم ملزما بتطبيق أحكام االتفاقية احلالية  .وال يؤثر ذلك على اإلطالق يف
الوضع القانوين ألطراف النزاع " (املادة الثالثة من املشروع). 4
الدول اليت عارضت هذا احلكم تستند إىل القاعدة األساسية يف القانون الدويل ،املكرسة منذ القرن الثامن عشر ":احلرب
هي عالقة دولة بدولة".أن تكون دولة تعاين من اضطرابات داخلية ملزمة بتطبيق أحكام اتفاقية مقررة حلالة احلرب بني
دول  ،على متمردين داخليني  ،إمنا يعين ذلك منح شرعية لعصابات "تافهة" و مركز قانوين ال يستفيد منه سوى
متحاربون ينتمون لدولة .وقد جاء تعليق أحد احلاضرين كالتايل "يف البحث القوي حلماية األفراد ُ ،خيشى من أن ننسى
محاية الدولة وهي محاية ال تقل مشروعية  .بإلزام حكومة دولة تعاين من اضطرابات داخلية  ،بتطبيق كافة أحكام اتفاقية
مقررة أساسا حلالة احلرب  ،فإننا قد مننح خصومها  ،حىت ولو كانوا حفنة من املتمردين بل عصابات تافهة  ،صفة
املتحاربني  ،بل رمبا اعرتافا شرعيا معينا " .
وهكذا ،كما حاججت الدول املعارضة ملشروع املادة الثالثة  ،بفضل هذا املركز القانوين الذي ال ينطبق سوى على أفراد
جيش منظم وخاضع لقواعد احلرب  ،يُعرتف للمتمردين بامتيازات متكنهم من اإلفالت من العقوبات املشروعة على
أعماهلم غري الشرعية .
فعال  ،فقد رفضت الدول دائما أن تعاجل بصفة متساوية النزاعات املسلحة الدولية والنزاعات املسلحة غري الدولية .بل
اعتربت النزاعات األخرية كتدخل يف شؤوهنا الداخلية ومساس بسيادهتا الوطنية  .هذه السيادة اليت تعين أن تعاجل الدولة
مشاكلها الداخلية طبقا لقوانينها  .ألنه ال توجد دولة مستعدة لإلقرار أن يكون يف وسع مواطنيها شن حرب ضد
حكومتها نفسها  .بعبارة أخرى ال توجد حكومة ستتخلى مسبقا على معاقبة مواطنيها على مشاركتهم يف حركة مترد. 3
بل إ ّن بعض الوفود يف املؤمتر الدويل املذكور احتجت على املقصود من عبارة "نزاع مسلح غري متسم بطابع دويل " ،
معتربة إياها عامة جدا وغامضة  ،قد تغطي كل عمل يرتكب بقوة السالح  ،أي كل شكل من أشكال الفوضى والتمرد
بل حىت جمرد أعمال عصابات  .هل يكفي أن تتمرد حفنة من األفراد وحتمل السالح لكي نكون أمام نزاع مسلح ال
يتسم بطابع دويل ؟. 1
يف املقابل عارضت بعض الوفود هذا الطرح  ،معتربة أن اجملموعات املتمردة ليست دائما عصابات وجمموعات تريد نشر
الفوضى  .مث ان ال شيء مينع حكومة شرعية أن تقمع طبقا لقوانينها األعمال اليت تقدر بأهنا خطرية على أمن الدولة .
وقدمت حجة أخرى لصاحل هذا الطرح يف حماولة للتقريب بني نزاعات مسلحة دولية ونزاعات مسلحة ال تتسم بطابع
دويل  ،وهي أهنمن وجهة نظر إنسانية  ،يستفيد ضحايا النزاعات املسلحة الدولية والنزاعات املسلحة غري الدولية من

1

Jiri Toman ,Les biens culturels en temps de guerre , Paris, Unesco , 2015, p.497.
J.Pictet, Les conventions de Genève du 12 aout 1949 ,Commentaire, vol1, p.47-46, cité in Jiri Toman , Les
biensculturels en temps de guerre, op.cit. p.498-499 .
3
Un droit dans la guerre ?op.cit.
4
J.Pictet, Les conventions de Genève du 12aout 1949, op.cit., cité in :Jiri Toman , Les biens culturels en temps guerre ,
op.cit .,p.52.
2
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نفس قواعد احلماية  .ألهنم يصطدمون بنفس املشاكل وسيكونون معرضني للقصف أو لألسر ومنازهلم معرضة للدمار
وهم عرضة للطرد وانتهاك حقوقهم. 4
لكن الدول  ،سواء تلك املتمسكة بسيادهتا وال تريد التنازل عن اختصاصاهتا  ،أو تلك اليت تريد أن تشمل احلمايةُ
الضحايا مهما كان نوع النزاع املسلح  ،كانت مقتنعة أن أكرب خطر على املمتلكات الثقافية هي النزاعات املسلحة اليت ال
تتسم بطابع دويل ،وهي حروب يطلق عليها اخلرباء اسم " حروب غري متكافئة "أو "المتاثلية"  ،مرشحة ألن تكون يف
العقود القادمة من القرن الواحد والعشرين الشكل األكثر انتشارا  .وهي تضع على احملك فاعلني دوليني وغري دوليني ،
وهتدف األطراف الضعيفة من ورائها احلصول على نصر على العدو بأقل اإلمكانيات املمكنة أو وضعه يف موقف ال
يستطيع معه إال اإلعالن عن "هزميته"  .وحيدث هذا حىت بالنسبة للدول اليت متلك وسائل دمار هائلة  ،كالواليات
املتحدة يف الصومال يف أكتوبر ، 4773إذ فضلت االنسحاب من هذا البلد بدل تكبد خسائر كبرية دون حتقيق فائدة
اسرتاتيجية تُذكر  ،أمام جمموعات مسلحة ال تلتزم بقواعد احلرب التقليدية خاصة يف جمال القانون  .اليوم النزعة هي حنو
تعدد الفاعلني غري الدوليني املستقلني استقالال واسعا عن الدول والالمتاثل asymmetryهو " البحث عن التفوق
وذلك باستغالل نقاط ضعف اخلصم والتعرض له بتجنب نقاطه القوية  .وهو يتجاوز الشأن العسكري ليشمل الشأن
األيديولوجي  ،والسياسي -األخالقي والثقايف  ،كما يف حروب العصابات وكل النزاعات املتميزة " . 3فهو يبحث على
العموم عن التدمري الرمزي بوسائل حمدودة  ،كالتدمري الذي يطال اليوم املعامل األثرية يف وضع إخراجي إعالمي  ،يُراد به
التأثري البسيكولوجي يف لعبة طقوسية واضحة  .فقد جاء يف حكم احملكمة اجلنائية الدولية حول االعتداءات على مدينة
تومبوكتو املالية وتدمري األضرحة ما مفاده " أن تدمري األضرحة اليت كان سكان املدينة مرتبطني هبا ارتباطا عاطفيا كان
نشاطا حربيا يهدف إىل حتطيم معنويات أهل تومبوكتو  .وبصورة عامة  ،أثارت هذه األعمال سخط شعب مايل الذي
كانت تومبوكتو مصدر فخر له " .1
أما الظاهرة اجلديدة اليوم ،فهي تتمثل يف أن اجملموعات املسلحة املعادية للسلطة الشرعية تقوم بتدمري متعمد للرتاث
صب إدارة لتسيري شؤون املواطنني املوجودين حتت مسؤوليتها  ،كما يف سوريا
الثقايف يف املناطق اليت تسيطر عليها  ،وتن ّ
والعراق واليمن وأفغانستان ومايل  .مث إن هذا التدمري  ،يتجاوز األشكال األخرى من الدمار من ناحيتني  .إن موضوعه
غري عادي  .فهو ال يستهدف عينا أجنبية أو عدوة ولكن عينا تقع على الرتاب الوطين  .إنه يريد استهداف ثقافة أجنبية
باسم نظام معني  ،ولكنه يستهدف يف احلقيقة عينا تعود إىل التاريخ الوطين .إن التدمري الحيدث حتت نريان األحداث ،
ولكنه منظم تنظيما متعمدا ومقصودا ومنجز بربودة أعصاب  .هذا الوضع أخرج منظمة اليونسكو من صمتها
فأصدرت يف  " 333اإلعالن بشأن التدمير المتعمدللتراث الثقافي" .2وقد جاء يف هذا اإلعالن أن التدمري املتعمد

1

Un droit dans la guerre ?op.cit.
Sophia Clément-Noguier ,"Sécurité du fort contre asymétrie du faible", Revue internationale et stratégique,
2003/3(n°51),DOI 10391/ris ;051.0089,p.91
3
Saida Bédar, "La Révolution dans les affairesmilitaires et la course aux capacité" , Genève , UNIDIR/DF/2001/3,p.34
4
احملكمة اجلنائية الدولية  ،رقم  ، 34/4 -3 /4تاريخ  9سبتمرب  ، 342احلالة يف مجهورية مايل يف قضية املدعي العام ضد الفقي املهدي
5
R.Goy ," La destruction intentionnelle du patrimoine culturel en droit international" , Revue Générale de droit
internationalPublic , 2005,n°2,p.273-304.
6
اعتمد هذا القرار بناء على تقرير اللجنة الرابعة يف اجللسة احلادية والعشرين بتاريخ  49أكتوبر . 333
2
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هو" الفعل الذي يهدف إىل تدمري تراث ثقايف كله أو بعضه  ،حبيث ينال من سالمته  ،على حنو يشكل انتهاكا للقانون
الدويل وإخالال ال مربر له مببادئ اإلنسانية وما ميليه الضمري العام  ،ويُستند إىل الضمري العام إذا كانت مثل هذه األفعال
ال حتكمها بالفعل املبادئ األساسية للقانون الدويل " .

ب  -ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة

وضع مؤمتر جنيف  ، 4717املعايري لتحديد النزاع املسلح غري الدويل بغية إزالة حتفظات الوفود اليت كانت ختشى أن
تغطي هذه العبارة كل شكل من أشكال التمرد والفوضى بل األعمال اللصوصية  .هذه املعايري هي :
 -1إن الطرف املتمرد على احلكومة الشرعية ميلك قوة عسكرية منظمة  ،تعمل على تراب معني ومتلك الوسائل الحرتام
االتفاقية وفرض احرتامها وموضوعة حتت أوامر سلطة منظمة مستعدة لالمتثال للقوانني واألعراف الدولية .
 -2احلكومة الشرعية ملزمة باللجوء إىل اجليش النظامي حملاربة اجملموعات املنظمة عسكريا والذين يسيطرون على جزء
من الرتاب الوطين .
 -3احلكومة الشرعية تعرتف للمتمردين بصفة املتحاربني لغرض وحيد  :تطبيق االتفاقية  .والسلطات املدنية تعرتف بأهنا
مرتبطة بأحكام املعاهدة .4
هذه املعايري تبني الفرق بني نزاع مسلح باملعىن القانوين وجمرد أعمال شغب أو انتفاضات غري منظمة وغري دائمة  .بعبارة
أخرى  ،طبقا هلذه املعاير  ،النزاعات املسلحة كما حتددها املادة  3املشرتكة التفاقيات جنيف بتاريخ  ، 4717شبيهة
بنزاع دويل ولكنهاتنشب داخل إقليم الدولة نفسها  ،حيث إن كل طرف يسيطر على جزء من اإلقليم ويبسط عليه نفوذه
.
لذلك جاءت املادة من الربوتوكول الثاين بتاريخ  4777لتؤكد ،يف نفس السياق  ،الفرق بني أحداث الشغب ونزاع ال
يتسم بطابع دويل  ،حيث تنص الفقرة الثانية منها  ":إن الربوتوكول ال ينطبق على أوضاع االضطرابات والتوترات
الداخلية  ،مثل أحداث الشغب وأعمال العنف املنعزلة وغريها من األعمال املماثلة " .
وعلى غرار املادة الثالثة املشرتكةمع اتفاقياجتنيف بتاريخ  ، 4717يؤكد الربوتوكواللثاين  4777يف املادة  ، 3/على
ضرورة احلفاظعلى سيادة الدولة وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية  ،لتبديد خماوف الدولة حول اعرتاف حمتمل جملموعات
متمردة من طرف دول أجنبية وقديكون ذلك متهيدا لتدخل يف شؤوهنا الداخلية  .فعال فقد ذهبت عدة دول إىل احلد
الذي متكنت فيه من إلغاء بعض مقرتحات األمانة العامة لألمم املتحدة مثل مفهوم " اإلبادة الثقافية"  ،الذي يتضمن
العناصر التالية  :التدمري املنهجي للمعامل التارخيية أو حتويل ختصصها  ،بنايات العبادة  ،تدمري أو تشتيت وثائق تارخيية ،
فنية أو دينية وأدوات لغرض العبادة  .وقد انتهى النقاش باستبعاد هذا املفهوم الذي رأت فيه الدول مفهوما غامضا قد
يستعمل للمساس بسيادة الدولة .
وقد أكدت املادة الثالثة من الربوتوكول الثاين ( )4799التفاقيات جنيف بتاريخ :4717

1

Jiri Toman, Les biens culturels en temps de guerre , op.cit.p.231.
Patrick J.Boylan,op.cit.,p.124.
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"  -4الجيوز االحتجاج بأي من أحكام هذا الربوتوكول بقصد املساس بسيادة أية دولة أو مبسؤولية أية حكومة يف احلفاظ
بكافة الطرق املشروعة على النظام والقانون يف الدولة أو يف إعادهتما إىل ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة
وسالمة أراضيها .
 ال جيوز االحتجاج بأي من أحكام هذا امللحق كمسوغ ألي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غري مباشرة يفالنزاع املسلح أو يف الشؤون الداخلية أو اخلارجية للطرف السامي املتعاقد الذي جيري هذا النزاع على إقليمه " .
وعلى غرار املادة  3املشرتكة مع اتفاقيات جنيف بتاريخ  4أغسطس  ، 4717واملتعلقة بالنزاعات اليت ال تتسم بطابع
دويل  ،واليت تنص على أن أحكامها "لن يكون هلا أثر على املركز القانوين لألطراف يف النزاع"  ،تؤكد املادة  2/من
الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي  4791من جهتها  ،أن الوضع القانوين ألطراف النزاع لن يتأثر بتطبيق هذا الربوتوكول .
فعال  ،ترى احلكومات يف خصومها  ،جمرمني "تافهني"  ،جيب قمعهم وحماكمتهم ألهنم يهددون احلكومة الشرعية  .أما
املساعدة اليت تُقدم هلم باسم اإلغاثة اإلنسانية  ،فقد تكون اعرتافا قانونيا هبم  ،أو على األقل االعرتاف هلم مبركز قانوين
بصفتهم أسرى حرب تنسحب عليهم آثار املعاهدات اليت تُطبق أثناء هذه النزاعات  ،مما قد يعيق ويقيد عمل احلكومة يف
عملياهتا القمعية املشروعة .4
لذلك جاء التأكيد على احرتام سيادةالدولة وعدم النيل من "مسؤولية احلكومة من القيام بكل الوسائل املشروعة حبفظ أو
إعادة سيادة القانون والنظام يف الدولة  ،أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسالمة أراضيها " (املادة  3/من
الربوتوكول الثاين .)4777
كما تشري الفقرة اخلامسة من نفس املادة (املادة ) :
" ليس يف هذا الربوتوكول ما يتذرع به كمربر للتدخل ،على حنو مباشر أو غري مباشر وألي سبب من األسباب  ،يف
النزاع املسلح أو يف الشؤون الداخلية أو اخلارجية للطرف الذي يدور النزاع على أرضه" .
وهكذا فإن هذهالفقرة تعترب صدى ملبدأ أساسي يف القانون الدويل ،أصبحاليوم من القواعد اآلمرة  ،هو مبدأ عدم التدخل
يف الشؤون الداخلية للدول الذي ينص عليه ميثاق األمم املتحدة يف مادته الثانية من الفقرة السابعة  ،ويف اإلعالنالخاص

بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية بين األمم  ،حيث ينص هذا اإلعالن :

" ليس ألية دولة أو جمموعة من الدول أن تتدخل  ،بصورة مباشرة أو غري مباشرة وألي سبب كان  ،يف الشؤون
الداخلية أو اخلارجية ألية دولة أخرى  .وبالتايل فإن التدخل املسلح وكافة أشكال التدخل أو حماوالت التهديد األخرى
اليت تستهدف شخصية الدولة أو عناصرها السياسة واالقتصادية والثقافية متثل انتهاكا للقانون الدويل " ( القرار 2
الدورة . ) 4793 .
ثانيا  :المسؤولية الجنائية الفردية في نظام حماية الممتلكات الثقافية
أ  -طرح القضية

1

نفس املرجع  ،ص 4 1
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سبق أن أشرنا إىل أ ّن قواعد الق انون الدويل اإلنساين يف جمال محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح دويل
أخذتتتطور تدرجييا لكي تشمل أيضا املمتلكات الثقافية املعّرفة يف اتفاقية الهاي  ،*1791يف النزاعات اليت ال تتسم

بطابع دويل ،ألن املعامل التارخيية األثرية حتولتبسبب اخلصوصية الثقافية للبالد إىل أهداف مثالية من طرف اجملموعات
املسلحة ،4وألهنا حسب معتقدها السائد  ،ال تتماشى مع األيديولوجيا اليت تريد تطبيقها  .مثالً يف " دستور" (داعش)
الذي أعلنت عنه هذه املنظمة سنة  ، 341وهي تسيطر على أجزاء كبرية من الرتاب العراقي والسوري ،يشري أحد البنود
إىل منع عبادة األوثان  ،فكل ما ميثل متثاال أو شيئا شبيها به  ،بات معرضا لتدمري منهجي  .وهكذا أدى هذا االعتقاد
إىل تدمري األضرحة يف املوصل  ،منها أضرحة املتصوفة وضريح يونس  ،كما نُسفت يف مارس  334متاثيل
باميانBamiyanالبوذية يف أفغانستان و ُحولت إىل تراب  ،وهي معامل أثرية تعتربها اليونسكو تراثا إنسانيا .يف سوريا
والعراق  ،مل ترتدد اجملموعات املتطرفة يف تدمري اآلثار اليت تصادفها أمامها  .أما املساجد والكنائس القدمية فقدعرفت
نفس املصري  ،مما جعل املديرة العامة لليونسكو السيدة إرينابوكوفا تقول  " :مل حيدث يف التاريخ الراهن أن ُدمر تراث
اإلنسانية كما يدمر اليوم يف العراق وسوريا" .وقد أوردت مصادر كثرية أن ما يقارب األلفني موقعا أثريا من بني 4 333
املصنفة يف العراق  ،كانت يف متناول (داعش).3
أما التدخالت األجنبية يف احلروب الداخلية  ،فقد أدت إىل تأجيج العمليات العسكرية وخاصة القصف اجلوي الذي
طال مواقع اآلثار اليت ُدمر جزء كبري منها  .يف اليمن أصيب سد مأرب التارخيي الذي يعود تارخيه إىل األلفية األوىل قبل
امليالد  ،إذ أنه بُين يف القرن الثامن ق.م  .كما طال القصف متحف ذمار املدينة اليت تقع جنوب صنعاء 4 33 .
حتفة أثرية دمرها االنفجار .1يف سوريةأشار معهد األمم املتحدة للتكوين والبحث ( ، )Unitarإىل أن "مناطق مثل
تدمر  ،أُحلقت هبا أضرار جسيمة " نتيجة املعارك  .يف تدمر  ،املشهورة بآثارها  ،خاصة الشارع
حلب  ،دمشق ،الرقة ُ ،
2
الذي ترصعه األعمدة الرومانية  ،تُظهر الصور أن طريقا ُشق خلل املدينة  ،مدمراً عدة مقابر قدمية .
أثناء النزاع يف يوغسالفيا سابقا  ، 4774كان لتدمري مواقع تارخيية  ،األثر احلاسم يف تطوير نظام عقوبات ضد املسؤولني
شخصيا عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين وباألخص عن أعمال التدمري اليت طالت مدينة
دوبروفنيك dubrovnikيف األشهر األوىل من اندالع احلرب األهلية يف يوغسالفيا سابقا  .فعال  ،يف يونيو وأغسطس
 4774شنت القوات شبه العسكرية الصربية  ،يساندها اجليش اليوغساليف  ،هجوما على هذه املدينة  .ويف 4
أكتوبر 4774فُرض احلصار على مدينة دوبروفنيك من طرف اجليش اليوغساليف  ،وبدأالقصف يف هذا اليوم وكان
متعمدا ومقصودا .9كما ُدمر جسر موستار  Mostarيف 7نوفمربوهو جسر له قيمة رمزية وتارخيية للسكان من خمتلف
األديان  .وقد ُدمر بشكل متعمد ومقصود رغم أنه ال يشكل هدفا عسكريا. 4
1

Marie Nicolos ," Le procès de Tombouctou : un tournant historique ?", La Revue des droit de l’Homme , 16 juin 2016.
Le Monde , Paris , 25/05/2016
3
Les échos,Paris,26/11/2014
4
Le Monde , Paris , 11/06/2015
5
Le monde ,Paris , 23/12/2014
6
نفس املرجع
9
Jiri Toman ,Les biens culturels en temps de guerre,op.cit.p.871.
2

*املادة 4من اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح
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نتيجة هلذه االنتهاكات واستقالل األطراف املتحاربة ك ّل على جزء من اإلقليم املتنازع عليه  ،مل يعد ممكنا حماكمة
املسؤولينعن هذهاملخالفات أمام قضاء وطين ميلك الصالحياتالكافية هلذه املهمة  ،وبقيت املادة  1من اتفاقية الهاي
( ، )47 1اليت مبوجبها " تتعهد األطراف السامية بأن تتخذ – يف نطاق تشريعاهتا اجلنائية – كافة اإلجراءات اليت
تكفل حماكمة األشخاص الذين خيالفون أحكام هذه االتفاقية أو الذين يأمرون مبا خيالفها  ،وتوقيع جزاءات جنائية أو
تأديبية عليهم مهما كانت جنسياهتم " ،بقيت غري مطبقة لألسباب املذكورة آنفا  .وقد أشار الربوفسور هينكريتز J.-M.
Henckaertsهبذا الصدد أنه  ":عندما ُميارس يف بروتوكول االختصاص االبتدائي  ،ليس هناك مكان لتدخل قضائي
إضايف  .العدالة أخذت جمراها  .لكن إذا مل متارس األطراف اليت ارتكبت االنتهاكات على إقليمها اختصاصها  ،فيمكن
يف هذه احلالة أن ُميارس من طرف دول أخرى أو من طرف حماكم جنائية دولية مؤهلة للقيام بذلك"  .وعلى هذا
األساس  ،أنشئت احملاكم اخلاصة فينزاع رواندا ويوغسالفيا سابقا  ،نظرا لغياب حماكم وطنية عادلة على إقليم هاتني
الدولتني  ،أوكما يف رواندا  ،مل يكن النظام القضائي يعمل .

ب  -تحديد الجرائم " الثقافية"

أما املخالفات الكفيلة جبزاء جنائي ،فقد نصت عليها املادة  4/4من الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي  . 4777فيكون
أي شخص مرتكبا جلرمية باملعىن املقصود يف هذا الربوتوكول إذا اقرتف عمدا وانتهاكا لالتفاقية أو هلذا الربوتوكول أيا من
األفعال التالية :
" (أ) – استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة حبماية معززة  ،باهلجوم .
(ب) -استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة حبماية معززة  ،أو استخدام جوارها املباشر  ،يف دعم العمل العسكري .
(ج) – إحلاق دمار واسع النطاق مبمتلكات ثقافية حممية مبوجب االتفاقية وهذا الربوتوكول  ،أو االستيالء عليها .
(د) – استهداف ممتلكات ثقافية حممية مبوجب االتفاقية وهذا الربوتوكول باهلجوم .
(ه) ارتكاب سرقة أو هنب أو اختالس أو ختريب ملمتلكات ثقافية "
إىل جانب وثائق اليونسكو هذه  ،تكرس مبدأ املسؤولية اجلنائية أيضا باملواثيق املؤسسة للمحاكم القضائية اجلنائية الدولية
ويف أحكامها القضائية .وهكذا كان احلدث اهلامالذي أصدر فيه جملس األمن لألمم املتحدة الالئحة  131بتاريخ
» تعريف املمتلكات الثقافية
يقصد باملمتلكات الثقافية  ،مبوجب هذه االتفاقية  ،مهما كان أصلها أو مالكها ما يأيت :
(أ) املمتلكات املنقولة أو الثابتة ذات األمهية الكربى لرتاث الشعوب الثقايف كاملباين املعمارية أو الفنية منها أو التارخيية  ،الديين منها أو الدنيوي  ،واألماكن األثرية  ،وجمموعات املباين اليت
تكتسب بتجمعها قيمة تارخيية أو فنية  ،والتحف الفنية واملخطوطات والكتب واألشياء األخرى ذات القيمة الفنية التارخيية واألثرية  ،وكذلك اجملموعات العلمية وجمموعات الكتب اهلامة
واحملفوظات ومنسوخات املمتلكات السابق ذكرها .
(ب) املباين املخصصة بصفة رئيسية وفعلية حلماية وعرض املمتلكات الثقافية املنقولة املبينة يف الفقرة (أ) كاملتاحف ودور الكتب الكربى وخمازن احملفوظات وكذلك املخابئ املعدة لوقاية
املمتلكات الثقافية املنقولة املبينة يف الفقرة (أ) يف حالة نزاع مسلح .
(ج) املراكز اليت حتتوي جمموعة كبرية من املمتلكات الثقافية املبينة يف الفقرتني (أ) و(ب) واليت يطلق عليها اسم " مراكز األبنية التذكارية " «.

 1نفس املرجع  ،ص. 193
Jean-Marie Henckaerts ," Nouvelles règles pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé" , in : Protection des
biens culturels en cas de conflit armé , Rapport d’une réunion d’experts ( Genève ,5-6 octobre ; CICR, Novembre2001
,p27-57 .
2
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فرباير  ، 4773اليت تنشئ حمكمة دولية للتحقيق والشروع يف مالحقات مالئمة حول " اهتامات كانت خطرية وانتهاكات
أخرى للقانون اإلنساين مبا يف ذلك تدمري ممتلكات ثقافية دينية " .
مايو . 4773
وقد أنشئت احملكمة فعال من طرف جملس األمن مبوجب الالئحة  )4773(1 9بتاريخ
وذلك"حملاكمة األشخاص الذين تفرتض مسؤوليتهم عن انتهاكات خطرية للقانون الدويل اإلنساين املرتكبة على إقليم
يوغسالفيا سابقا منذ  . " 4774وقد أكدت احملكمة يف املادة الثالثة من نظامها األساسي ،فيما يتعلق باملمتلكات
الثقافية على أن :
" هلا االختصاص ملالحقة األشخاص الذين يرتكبون انتهاكات القوانني أو أعراف احلرب  .هذه االنتهاكات تتضمن دون
أن تكون حمصورة يف ذلك :
(د) – اال ستيالء  ،والتدمري أو اإلتالف املتعمد للبنايات املكرسة للعبادة ،ولألعمال اخلريية والتعليم  ،للفنون وللعلوم،
ولآلثار التارخيية  ،لألعمال الفنية ولألعمال ذات الطابع العلمي".4
وقد أضافت غرفة االستئناف لدى احملكمة نقطة هامة يف تعريفها جلرائم احلرب  .فقد شرحت  ،وهي متيز بني جرائم
احلرب وجرائم احلق العام  ،أنه :
" يف آخر حتليل  ،ختتلف جرائم احلرب عن خمالفات القانون الداخلي احملض من حيث إهنا حمددة بالسياق الذي ارتكبت
فيه – النزاع املسلح – أو ذات صلة به  .ليست جرمية احلرب بالضرورة عمال خمططا له أو مثرة سياسة ما  .عالقة السبب
بالنتيجة ليس مطلوبا بني النزاع املسلح وارتكاب اجلرمية ولكن جيب على األقل ،أن يؤثر وجود النزاع تأثريا بالغا على قدرة
اجلاين على ارتكاهبا  ،وعلى قراره الرتكاهبا وعلى الطريقة اليت ارتكبها هبا أو اهلدف الذي ارتكبها من أجله  .وبالتايل ،
إذا أمكن اإلقرار  ،كما يف احلالة  ،أن مرتكب اجلرمية قام بفعلته من منظور خدمة نزاع مسلح أو حتت غطاء هذا األخري ،
فهذا يكفي الستنتاج أن أعماله كانت هلا صلة وثيقة بالنزاع املشار إليه .النتيجة اليت توصلت إليها غرفة املرتبةاألوىل حول
هذه النقطة غري قابلة للدحض" .
وهكذا وبدخول نظام احملكمةاجلنائية الدولية حيز النفاذ بتاريخ  4يوليو  ، 33يصبحللمحكمة اختصاص يتعلق جبرائم
عمد توجيه هجمات ضد املباين املخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنيةأو
احلرب (املادة  ، )1ومن بينها":ت ُّ
العلمية أو اخلريي ة واآلثار التارخيية واملستشفيات وأماكن جتمع املرضى واجلرحى  ،شريطة أال تكون أهدافا عسكرية "
(املادة ("7"/1ه)  .وهي أعمال جمَّرمة إذا ارتكبت يف إطار نزاع مسلح دويل أو غري دويل .
وعلى أساس هذه املادة أحيل ألول مرة شخص فرد أمام احملكمة اجلنائية الدولية  ،بتهمة ارتكاب جرمية حرب متمثلة يف
اهلجوم على أعيان حممية وفقا للمادة () (1ه)( . )1وهي القضية املعروفة باسم " قضية املهدي الفقي "  .وقد حكم
على املتهمبتسع سنوات سجنا**.

ثالثا  :حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي العرفي

1

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  ،بدء النفاذ يف  4يوليو  ، 33جمموعة معاهدات األمم املتحدة .
2
Aff.IT-96-23 et IT-96-23/1, La chambre d’appel,Le Procureur c. DrogoljubKunarak , Radomir Covak et zoranVukovic ,
2juin 2002 , par.58. cité in : Jiri Toman ,Les biens culturels en temps de guerre , op.cit. ,p.29.
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كثرية هي مواضيع القانون الدويل اليت تقوم أساساً منذ زمن طويل على القانون العريف  .أماّ االنشغال بدمج قواعد حتمي
املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح يف القانون الوضعي فقد متّ يف عصر حديث نسبيا  .فابتداء من مدونة
ليرب ،)4123(Code Lieberإىل الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي  4791بتاريخ  ، 4777مرورا بأحكام احملاكم
الدولية  ،كاحملكمة اخلاصة باجلرائم املرتكبة يف يوغسالفيا سابقا وقضاء احملكمة اجلنائية الدولية حول قضية"املهدي الفقي"
 ،تكونت مدونة ثرية من األحكام  ،أصبحت حبكم املمارسة ملزمة للدول اليت ليست طرفا يف االتفاقيات املشار إليها
أعاله  .وهذا ما أكدته ديباجة الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف بتاريخ  4أغسطس  4717اخلاص حبماية
ضحايا النزاعات املسلحة غري الدولية :
" يف انتظار أن يتم النص على مدونة كاملة لقوانني احلرب  ،ترى األطراف السامية املتعاقدة أنه من املالئم ،
مراعاةًللحاالت اليت تتضمنها األحكام التنظيمية املعتمدة من طرفها  ،بقاء السكان واملتحاربني حتت محاية مبادئ قانون
الشعوب وسلطانه  ،كما هي مستمدة من املمارسة املكرسة بني أمم متمدنة  ،ومن قوانني اإلنسانية ومتطلبات الضمري
العام " .
كما أن املنظمة الدولية للصليب األمحر وجهت نداءات هلا عالقة مع النزاع يف روديسيا (الزميبابوحيالياً ) سنة  4797ومع
احلرب بني العراق وإيران يف  4713و ، 4711تتضمن دعوة الحرتام قواعد ال توجد يف اتفاقيات جنيف ولكن يف
الربوتوكوالت اإلضافية (قصف مناطق مدنية وهجوم بدون متييز) والبلدان املفرتض أهنا ارتكبت هذه املخالفات مل تكنطرفا
يف الربوتوكوالت  .إنه من األمهية مبكان أن هذه النداءات وجهت إىل اجملتمع الدويل  ،ومل تعارضها أية دولة وساندهتا عدة
دول مل تكن طرفا يف الربوتوكوالت . 4
أمهية العرف تكمن إذن يف كونه ممارسة معرتفاً هبا وملزمة للدول  .والقانون الدويل اإلنسانيمستمد أساسا من العرف
والدول تعرتف به وحترتمه أل َّن قواعده تك ّونت منذ زمن طويل واكتسبت ق ّوة إلزامية .لذلك يُشرتط يف وجود العرف الدويل
لكي يكون ملزما أن يقوم على ركنني  :الركن املادي املتعلق باملمارسة املستمرة واملوحدة األشكال واملتطابقة  ،والركن الثاين
الذي بدوهنلن نكون أمام عرف ملزم هو العامل النفسيOpiniojurisأي االعتقاد بأن هذه املمارسة " مطابقة لتنفيذ
التزام قانوين"  .يتكون العرف إذن من سوابق  ،واملعاهدات اليت تتضمن قواعد موضوعهامحاية املمتلكات الثقافية يف
**قضية املهدي الفقي  :يف يناير  34كان الرتاب املايل مسرحا لنزاع مسلح ال يتسم بطابع دويل  ،حيث سيطرت جمموعات مسلحة عديدة على مشال البالد  .يف أبريل  ، 34بعد
انسحاب اجليش املايل  ،سيطرت جمموعة " أنصار الدين " و"القاعدة يف املغرب اإلسالمي"على مدينة تومبوكتو وأنشأت إدارة لتسيري شؤون السكان كما أقامت حمكمة وشرطة اسالميتني
و"حسبة"...أما أمحد الفقي  ،فهو ينتمي إىل جمموعة "أنصار الدين"  ،ومتخصص يف املسائل الدينية ويتم استشارته هبذه الصفة  ،وقد كان على رأس مؤسسة "احلسبة" منذ نشوئها سنة
 34اىل غاية سبتمرب . 34قاد عملية تدمري عشرة معامل أثرية هامة ومعروفة يف تومبوكتو .هذه املعامل التارخيية ال تشكل أهدافا عسكرية  .وقد ساهم شخصيا يف اهلجوم الذي أدى
إىل تدمري مخسة معامل على األقل  .اعتربت احملكمة أن املعامل الدينية متلك قيمة رمزية وعاطفية لسكان تومبوكتو وتشكل تراثا مشرتكا هلا  .وألن هذه املعامل مسجلة على الئحة اليونيسكو
كرتاث انساين عاملي فان تدمريها ال يؤثر على الضحايا املباشرين للجرمية فحسب ولكن على سكان مايل واجملتمع الدويل أيضا  .وقد اعرتف الفقي بالتهم املوجهة اليه مما خفف العقوبات
املسلطة عليه .

1

Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck ,Droit international humanitaire coutumier , volume 1 , :règles,
CICR, Bruylant, p673-672.
Paul Reuter ,Droit international public , Paris , PUF,1973,p.29
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حالة النزاعات املسلحة ميكن أن تشكل سوابق  ،من حيث إن تكرار حكم نصادفه يف أغلب هذه املعاهدات  ،وبالطريقة
اليت يصاغ هبا ،نستنتج بأن دجمه هو مسألة شكلية حبتةوبأنه مطابق يف ذلك الزمن ملمارسة معرتف هبا بصفتها قانونا .4
القواعد العرفية هي إذن من األمهية يف املوضوع الذي حنن بصدده  ،حبيث إن نظام محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع
مسلح ال خيلو من ثغرات  .فعال إن اتفاقية الهاي ( ، )1791كما سبق التطرق إىل ذلك ،تنطبق فقط على أوضاع

النزاعات املسلحة الدولية وعندما تكون الدول املتحاربة أطرافا يف االتفاقية  .أن ال تكون دولة طرفا يف هذه الوثائق
التعاقدية  ،ال يعين أهنا ُمعفاة من التزاماهتا إزاء بعض األحكام اليت تنطبق يف كل الظروف  .وهذه االلتزامات تنبثق فيما
يتعلق حبماية املمت لكات الثقافية  ،من قواعد عرفية  ،منها املبدأ الذي مفاده أن الرتاث الثقايف يشكل مصلحة اجملتمع
الدويل وهو جزء من هذه املصلحة  .وهذا املبدأ يُعرف يف القانون الدويل بأنه مبدأ  (ergaomnesيف مواجهة اجلميع)
 ،كرسته حمكمة العدل الدولية يف حكمها الصادر يف قضية برشلونة تراكشن Barcelona
.)4793(Tractionفاملعاهدات اليت هلا أثرergaomnesهي املعاهدات اليت يُتم ّسك هبا ضدالدول بدون موافقتها
 ،ألهنا تعادل تشريعا حقيقيا أو عرفا عاما.فاخلاصية العرفية تُكتسب عن طريق دميومة تطبيق هذه املعاهدات و استقرارها
ولكن أيضا عن طريق النطاق العام للقواعداليت تنشئها  .وقد أكدت على ذلك اتفاقية فيينا لقانوناملعاهدات( )4727يف
املادة  31اليت تنص على أنه " ليس يف املواد من  31إىل  39ما حيول دون قاعدة واردة يف معاهدة أن تصبح ملزمة لدولة
ليست طرفا فيها باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدويل ومعرتف هلا هبذه الصفة "  .وقد اعرتفت حمكمة العدل
الدولية حبجية ergaomnesمليثاق األمم املتحدة يف رأيها االستشاري حول التعويضات ( 44أبريل : )4717من رأي
المحكمة  ،أن  01دولة ممثلة ألغلبية كبيرة من األعضاء في المجتمع الدولي  ،كانلها طبقا للقانون الدولي ،

سلطة إنشاء كيان يملك شخصية دولية موضوعية وليس شخصية معترفا بها من قبلهم فحسب ...

La Cour est d’avisque cinquante Etats ,représentant une trèslarge majoritédes
membres de la communauté internationale , avaient le pouvoir ,
conformément au droit international , de créer une entité possédant une
personnalité internationale objective-et non pas simplement une personnalité
reconnue par eux seuls . (LaCour internationale de Justice , Recueil des
arrêts , Réparation des dommages subis au service des nations unis , Avis
)consultatif du 11 avril 1949 , p.185 .
كما أن غرفة املرتبة األوىل من احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا صرحت  ،يف األحكام اليت أصدرهتا يف قضايا
Furundzijaسنة  4771وقضية Kupreskicوشركاه يف سنة  ، 333أن معايري القانون الدويل اإلنساين هي
3
معايري ergaomnesوبالتايل كل الدول هلا " مصلحة قانونية "يف احرتامها وبالتايل احلق يف املطالبة بأن تكون حمرتمة
1

نفس املصدر  ،ص . 9
A.R.Beltran ," La protection des biens culturels en cas de conflit armé" , RevistaPeruana de Estudios Internationales ,
vol.1, 2015 , p.29 .
3
Droit international humanitaire coutumier , op.cit.674.
2
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.أن ال تكون أفغانستان مثال  ،يف التاريخ الذي كانت فيه طالبان يف السلطة  ،طرفا يف املعاهدات الدولية األساسية ،
باستثناء اتفاقية باريس  ،479ال يعفيهامن احرتام بعض األحكام اليت تنطبق يف كل الظروف  ،بسبب وجود سلطة
فعلية على تراهبا  .وبالتايل هذه السلطة مدعوة الحرتام ما جاء يف اتفاقية الهاي  ،1791باخلصوص تلك القواعد

الداعية إىل ضرورة حتملمسؤولية احرتام وصون املمتلكات الثقافية املتواجدة على إقليمها  ،ألهنا هتم اإلنسانية مجعاء .
وهذه األخرية  ،عن طريق املؤسسات اليت متثلها  ،قد تتأسس كطرف له مصلحة وتطالب القضاء سواء أكان دوليا أو
وطنياً  ،باختاذ كل اإلجراءات القانونية املؤدية إىل فرض عقوبات على املسؤولني بصفتهم تلك بسبب انتهاكات متس
بالنظام العام الدويل .فااللتزامات ذات األثر ergaomnesهي  ،كما عربت عن ذلك حمكمة العدل الدولية يف قضية
برشلونة تراكشن  :Barcelona Tractionأنكل الدول يمكن أن تعتبر وكأن لها مصلحة قانونية في أن تكون

هذه الحقوق محمية .وأضافت احملكمة  :أن هذه االلتزامات تنشأ مثال في القانون الدولي المعاصر عن تجريم

أعمال العدوان واإلبادة  ،ولكن تنشأ أيضا عن مبادئ وقواعد متعلقة بالحقوق األساسية للشخص البشري  ،من

بينها الحماية ضد ممارسة النخاسة والتمييز العنصري .

Tous les Etatspeuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce
que ces droits soient protégés .les obligationsdont il s’agitsont des obligations
ergaomnes. Ces obligations découlent par exemple, dans le droit
international contemporain , de la mise hors la lois des actes d’agression et du
génocide , mais aussi des principes et règles concernant les droits
fondamentaux de la personne humaine , y compris la protection contre la

Cour

pratique de l’esclavage et de la discrimination raciale .(la

internationale de Justice . Affaire de la Barcelona traction , Belgique c.

Espagne, deuxième phase , Arrêt du 5 février 1970, p.32).
فالقانون الدويل أصبح يعترب أن التدمري املتعمد واملنهجي للممتلكات الثقافية ذاتاألمهية العظمى لإلنسانية  ،خمالفاللقوانني

واألعراف  .وقد جاء يف إعالن اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي ( اجللسة العامة احلادية والعشرين
بتاريخ  49أكتوبر  ، ) 333ما يؤكد على هذا املبدأ املستمد من ديباجة اتفاقية الهاي  " :1791إن الضرر الذي
يلحق باملمتلكات الثقافية ألي شعب من الشعوب إمنا يعترب ضررا يصيب الرتاث الثقايف لإلنسانية مجعاء  ،نظرا ألن كل
شعب يسهم بنصيب يف ثقافة العامل "  .وهذا هو املستوى اهلام من هذا املبدأ  .فهويأيت مبفهوم أن هذه املمتلكات
الثقافية ال جيب أن تكون حمل محاية بسبب قيمتها املادية ولكن كعناصر من مصلحة اإلنسانيةاحلفاظ على املسامهات
املتنوعة اليت تقدمها كافة الشعوب للحضارة العاملية  .وهكذا تكون اتفاقية الهاي  1701وبروتوكوالها قد اكتسبت

طابعا إلزاميا لألطراف اليت مل تصادق عليها ،أل ّن هلا خاصية التشريع اإللزامي. 4

1

نفس املصدر  ،ص. 42
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فأمهية هذا املعيار إذن هي أمهية جوهرية  .فوجود قانون عريف حلماية ممتلكات ثقافية يف حالة نزاع مسلح  ،يكومنن آثاره
يف القانون الدويل  ،أن قضاء دوليا أو أي دولة  ،قد تكون هلا مصلحة مبعاينة انتهاكات أحكام اتفاقية الهاي
وبروتوكوليهاوضرورة تطبيقها على اجملموعة املتمردة اليت تستويل على أجزاء كبرية من اإلقليم حمل النزاعالذي توجد عليه
ممتلكات ثقافية كما يف سوريا والعراق واليمن  .أولوية العرف يف حالة نزاع مسلح هي مسألة يف غاية األمهية يف زمن
أصبحت فيه النزاعات املسلحة اليت ال تتسم بطابع دويل الشكل األكثر انتشارا .فاملادة (3د) من نظام احملكمة اخلاصة
ب يوغسالفيا سابقا  ،ميكن اعتبارها  ،وهي تعكس العرف  ،مصدرا شرعيا مالئما يتجاوز اإلطار القانوين وحده  ،قد
توظف على هذا األساس  ،يف إطار محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح . 4هذه املادة تنص:
" متلك احملكمة الدولية االختصاص ملالحقة األشخاص الذين يرتكبون انتهاكات القوانني أو أعراف احلرب .هذه
االنتهاكات تتضمن دون أن تكون منحصرة يف ذلك ( :)...د) االستيالء والتدمري أو اإلتالف املتعمد للبنايات املكرسة
للعبادة ولألعمال اخلريية وللتعليم  ،للفنون وللعلوم  ،لآلثار التارخيية  ،لألعمال الفنية ولألعمال من مسة علمية " .
كما أنه حبسب األستاذ تيودور مريون:Théodore Meron
"إن محاية املمتلكات الثقافية ضد التدمري التعسفي ،عندما تكيفه احملكمة كجرمية ضد اإلنسانية  ،تستطيع حماكم أخرى
التمسك به ملعاقبة تدمري عني ثقافية يف زمن السلم "  .ألنه يف نظر القانون العريف  ،قد ترتكب جرمية ضد اإلنسانية يف
زمن السلم كما يف زمن احلرب . 3
إىل جانب كل ذلك أوردت اللجنة الدولية للصليب األمحر  ،القاعدة اليت جيب احرتامها أثناء النزاعات املسلحة ( القاعدة
 )411اليت تنص  " :أن الدول ال تستطيع أن تشجع األطراف يف نزاع مسلح الرتكاب انتهاكات القانون الدويل
اإلنساين  .جيب عليها بقدر اإلمكان ممارسة نفوذها لكي توقف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين " .
وبالنظر ملمارسة الدول ،تشكل هذه القاعدة إحدى قواعد القانون الدويل العريف املطبقة يف النزاعات املسلحة الدولية وغري
الدولية .
وتورد اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل جانب املادة األوىل املشرتكة مع اتفاقيات جنيف بتاريخ ( 4717املادة األوىل
املشرتكة ) اليت تنص بأن الدول األطرافتتعهد » بأن تفرض احرتام امللحق يف مجيع األحوال «،وعلى غرار ما ورد يف
الربوتوكول اإلضايف األول ( )4799التفاقيات جنيف (املادة األوىل  ،اجلزء  ،)4تورد حكما مماثال يف الربوتوكول الثاين
التفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية( ، )4777املادة 34اليت تنص على :
" يف حاالت حدوث انتهاكات خطرية هلذا الربوتوكول  ،تتعهد األطراف بأن تعمل – مجاعة عن طريق اللجنة  ،أو فرادى
– يف تعاون مع اليونسكو ومنظمة األمم املتحدة " .

1

Jiri Toman ,Les biens culturels en temps de guerre , op.cit. p. 878 .
Théodore Meron ,"La protection des biens culturels en cas de conflit armé dans la jurisprudence du tribunal
internationalpour l’ex Yougoslavie" , Revue Museum international, Unesco , Paris , décembre . 2005 , n°228 , p.57 .
3
نفس املرجع  ،ص . 9
2
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يف تعليقها على املادة األوىل املشرتكة مع اتفاقيات جنيف  ،تؤكد اللجنة الدولية للصليب األمحر  :أن التعهد " بأن تفرض
احرتام الربوتوكول "  ،ال يتوقف عند سلوك األطراف يف نزاع  ،ولكن يتضمن ضرورة أن تعمل الدول كل ما يف وسعها
للسهر على أن يكون القانون الدويل اإلنساين حمرتما احرتاما كونيا . 4

خاتمة

ال ختلو محاية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة غري الدولية من صعوبة  ،ألن قواعد القانون الدويل اإلنساين هي
من وضع الدول أي أشخاص القانون الدويل ولكي تطبق أثناء احلروب اليت تنشب بينها  .أما الفاعلون غري الدوليني فهم
مبدئيا ليسوا معنيني هبامباشرة  .إال أن احلروب اليت تنشب يف الوقت احلايل هي حروب داخلية يف أغلبها وهي املتسبب
الرئيسي يف تدمري الرتاث اإلنساين  .ومن هنا ضرورة وضع قواعد تنطبق أيضا على اجملموعات املتمردة يف حالة نزاع مسلح
واليت متارس سلطة فعلية على سكان أجزاء اإلقليم الذي حتتله ألهنا تكون يف وضع شبيه بوضع الدول املتحاربة اليت تنطبق
عليها قواعد النزاعات املسلحة والقانون الدويل اإلنساين  .فالعنف الذي يطال الرتاث الثقايف يف العراق وسوريا ومايل
وقبلها أفغانستان ليس جديدا يف حد ذاته  .إن الرتاث عرضة للتدمري ألنه يرمز للعدو الذي جيب القضاء عليه وعلى
هويته  .إال أن اجلديد يف هذه املسألة هو التدمري املتعمد للرتاث الوطين باسم أيديولوجيا رعناء وبأيدي الذين ينتمون إليه
 .هذهاحلالة غري مسبوقة يف تاريخ البشرية :أن تصبح املمتلكات الثقافية نفسها رهانا سياسيا وتغدو اهلجمات على
الثقافة أسلحة حرب .
بيد أن اعتبار الرتاث الثقايف كرتاث يهم اإلنسانية مجعاء مهما كانت جنسيته  ،أدخل معيارا كونيا يف احلماية  :إن مسامهة
كل ثقافة خاصة يف الثقافة العاملية متثل ثروة لإلنسانية كافة  ،وهذه األخرية معنية مباشرة حبمايته واحرتامه من خالل
اهليئات واملؤسسات الدولية اليت متثلها وعلى رأسها اليونسكو  .فهذا التطور الذي يعكس وعي اجملتمع الدويل بضرورة
محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح أدى إىل تكوين احملاكم اخلاصة  ،كما يف يوغسالفيا سابقا ومايل  ،ملالحقة
األفراد بصفتهم تلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب إذا تعمدوا تدمري املمتلكات الثقافية رغم احلواجز اليت يضعها مبدأ
السيادة الوطنية أمام أي فعل خارجي .فهذا التطور سيؤدي حتما إىل نزوع القانون الدويل إىل حمو الفوارق بني النزاعات
املسلحة الدولية وغري الدولية  ،على األقل فيما يتعلق بقواعد القانون اإلنساين .

قائمة المراجع

أوالً  -المراجع باللغة العربية

أ -الكتب

 -4روسو  ،شارل  ،القانون الدولي العام  ،ترمجة  :شكر اهلل خليفة وعبد احملسن سعد  ،بريوت  ،األهلية .471 ،

 -القانون الدولي اإلنساني العرفي  ،اجمللد األول :القواعد  ،اللجنة الدولية للصليب األمحر  ،جنيف ، 339 ،

بدون تاريخ .

1

Droit international humanitaire coutumier , op.cit. p.670-671 .
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قراءة في عوامل تعثر بناء "الدولة الوطنية" في المنطقة العربية
Discussing the factors of the failure to national state building in the Arab
region
 لمياء عماني.د
أستاذ حماضر
 اجلزائر،جامعة قاصدي مرباح – ورقلة
:امللخص
 لقد مت حتليل املوضوع.تدور إشكالية هذه الدراسة حول مناقشة أهم العوامل اليت حالت دون بناء الدولة الوطنية يف املنطقة العربية
 ويف ظللل الضرضلية الليت تلربن شلال الدوللة الوطنيللة.يف ظلل إطلار ف ركلر ني بلاري ف يف هلذا الللال ظلا ار لة التنلد ة و ار لة الت عيلة
 علد،بالرأمسالية رقد مت التوصل إىل حتد د ثالثة عوامل أساسية أسهمت يف تعثلر بنلاء الدوللة الوطنيلة هلأ املالالة القوميلة أو اأملة
. وغياب د نامية التمع املدين،تشكل اا رأمسايل حبت
:الكلمات المفتاحية
. رأمسالية، جمتمع مدين، أمة، ت عية، حتد ة،دولة وطنية
Abstract:
The problem of this study revolves around discussing the most important factors
that prevented national state-building in the Arab region. The subject has been
analyzed under two main conceptual frameworks in this field, namely the theory
of modernization and the theory of dependence.In light of the hypothesis that
links the emergence of a national state with capitalism;three main factors have
been identified that have contributed to the failure of national state-building: the
national issue or the nation, the absence of the dynamism of civil society, and
the non-establishment of a purely capitalist system.
Keywords: National state, modernization, dependence, nation, civil society,
Capitalism.
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مقدمة:
شات خالل املرحلة اجلد دلمف التوسع الرأمسايل ما ميكف تاميته بل "التشكيلة الرأمسالية املعوملة" ،والشأء الذي مسح بذلك
هو الايادل الدوليلة لعالقلات ان تلاا الرأمساليلة وملا لتع عنهلا ملف تلرابن وتلداخل لالقتصلاد ات علا العلام.غل أن الاليادل الدوليلة
للنمن ان تلاا الرأمسلايل تتطلل ظهلور وتنلامأ قلوا ني ورعاليلات سياسلية واقتصلاد ة دوليلة تتخطلا ال نيلة الوطنيلة للدوللة ،وذللك مللف
خالل إضعاف الايادل الوطنية يف اأطراف .ويف إطار العوملة الرأمسالية رإن العالقات الدولية عاد بناؤها علا أساس إضعاف م دأ
الالليادل الوطني للة بشللكل ا للمح بإعللادل ص للياغة اأ امللة الاياس للية للللدول الوطني للة للدف إدماجه للا اقتصللادي اض للمف التك للتالت
االقتصللاد ة الدوليللة  ،وبالتللايل قللد توجلله التطللور الرأمسللايل إىل ةللاوي الدولللة الوطنيللة لصللا رأس املللال الللدويل يف ظللل العوملللة الرأمساليللة
الشمولية.
والدولة يف املنطقة العربية هأ باأساس شد دل احلااسية تارخييا أي عامل مف عوامل علد االسلتقرار ،رقلد تشل لكلت حلد ثا عللا
تاسات بشعارات "احلداثة" أو "العصر ة" ،كمضاهيم للضكلر الاياسلأ ،ووضلعت الا
القاعدل ان د ولوجية للدولة القومية العربية ،و ل
هدرا أ د ولوجيا أ ضا متثل يف التنمية وتاكيد االستقالل ،ولكنها غال ا ما كا ت وعاءً للنزعات الق لية والعشائر ة والعائليلة والعرقيلة

تاساللت كللدول سلللطو ة مبعللم مركز للة الالللطة ،وا تهللت إىل سلللطات متنايعللة ،تعرقللل حالللة االسللتقطاب
والطائضيللة واملذه يللة.لقللد ل
الداخلأ ريها كل برامع التنمية أو انصالح ،مما جيعلها دائما يف حالة أيمة ،ما دامت تعاين أساسا مف أيمة بنائية.

كرسللت هللذه الدولللة القطر للة يف املنطقللة العربيللة تضللخم القطللاع العللا ـ غيللرت االةللاه حنللو الاياسللات الليااليللة املنضتنللة علللا
لقللد ل

اخلارا وأما رأس املال الدويل والصارمة يف الداخل ،بتنجيم هذه الصرامة إىل ماتو ات التقشف وتقليص ان ضاق احلكلومأ بعلد
سنوات مف التوسع يف الاياسات املالية خاصة يف الدول الر عية  ،ولذلك رهأ تعيش قطر ا يف حالة أيمة مرك ة سياسليا واقتصلاد ا،
وقد راقم هذا الوضع ضعف الوعأ الاياسأ واحلراك االجتماعأ الضروري لال تقال الاليم.
يف هذا انطار التنليلأ ميكف طرح انشكالية التالية:
 ما هأ أهم العوامل اليت أسهمت تارخييا يف تعثر بناء الدولة الوطنية يف املنطقة العربية؟وملناقشة املوضوع ميكف وضع ررضية أساسية هأ:
 منوذا الدولة املوجود يف املنطقة العربية ليس ضاه الدولة الوطنية احلد ثة يف النموذا الغريب.هتدرهللذه الدراسللة إىل حماولللة تضال إخضللاق احللراك االجتمللاعأ الاياسللأ تارخييللا يف املنطقللة العربيللة يف اسللتكمال بنللاء الدولللة
الوطنية بشكل دعم الايادل الوطنية و صلمد أملا د ناميكيلة الرأمساليلة املاليلة يف يملف العومللة .إ له احللراك اللذي م التطع اال تضلاع
مف حركة التغي اليت حدثت مع ما مسأ بل"الربيع العريب" با

عوامل هيكلية كامنة يف الط يعة ال نيو ة للمجتملع والدوللة القطر لة

ملرحلة ما بعد االستقالل.
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إن هذه الدراسة هأ دراسة ار ة ،حتاول معاجلة انشكالية املطروحة ورق منهع حتليل وصضأ قائم علا ال عد قدي الذي
حيللاول تضال الواقللع اسللتنادا إىل النار للة .وعلللا هللذا اأسللاس رقللد مت تقالليمها إىل حمللور ف رئيالليني :اأول لخللص انطللار الناللري
ملوضوع الدولة الوطنية يف الدول النامية ،و صف عمليا هذه الدولة القطر لة الليت تشلكلت تارخييلا بضعلل عواملل خارجيلة (ملف وجهلة
اللر املضكللر مس ل أمللني) وكللذلك حالللة االقتصللاد بينمللا ا للور الثللاين رينللاقش عللاملني أساسلليني حا ل هللذه الدراسللة حللاال دون
استكمال بناء الدولة الوطنية يف املنطقة العربية ظا عد ارت اط تكو ف االمة بال عد االقتصادي وغياب د ناميكية حقيقية للمجتمع
املدين.
 -1اإلطار النظري لموضوع "الدولة الوطنية" في الدول النامية
أهم املوضوعات اليت ترت ن مبضهو "الدولة" وتطوره يف العام النامأ هأ الايادل والتنمية.حبية تدور اأصول النار ة ملوضوع
الدولة الوطنية يف الدول النامية بني ار تني أساسيتني ظا ار ة "التند ة" و ار ة "الت عية" ،وذلك أ ه ال وجود للدولة
الوطنيةكدولة حد ثة يف العام النامأ إالل يف القرن العشر ف ،خاصة بعد احلرب العاملية الثا ية:
* علا أ قاض الدولة العثما ية (مقاومة املنطقة العربية مف خالل ال عد القومأ لاياسات التير ك)
* تاا احلركات القومية التنرر ة (مقاومة االستعمار الغريب).
 1-1نظرية التحديث":دوركهايم" – "ماكس فيبر"
رى "روكو اما" أن ار ة التند ة هأ آخر تار خ علمأ علا قدر مف اأظية كت يف القرن العشر ف ،كجهد لضر ق
مف علماء االجتماع ،و رى أن النار ة تد ف كث ا ملؤلضات "ماركس" وأركار "ماكس فيبر"و"دوركهايم" ،حية اِ طلقت مف مقولة
"ماركس" التالية" :إن الدولة اأكثر تقدما يف الصناعة إمنا تعرض علا الدول اأقل تقدما صورل عف ماتق لها".
تذه النار ة إىل أن للتطور الصناعأ منطا متناسقا مف النمو ،سيؤدي يف النها ة إىل ظهور بم اجتماعية وسياسية معينة متشا ة
ريما بينها يف خمتلف الدول واحلضارات.
تعد ار ة التند ة هأ النار ة الغربية للتنمية ،أهم مميزاهتا ما لأ :
 ررض املراحل اخلماسية لتطور التمع ان ااين وأمناط ان تاا والدولة (املشاعية ،الع ود ة ،انقطاع ،الرأمسالية واالشيراكية)،حبية تقيرح النار ة مرحلتان ظا مرحلة التقليد والتخلف ،مرحلة احلداثة والتقد
 ررض حمركات التار خ املاركاية (كالتناقضات الداخلية للمجتمع والصراع الط قأ) ،واقيراح قوى التند ة الغربية (واليركيزعلا الاوتاتا تية بالنا ة ملاكس ريا)

روكو اما ررا ايس ،هنا ة التار خ وخامت ال شر ،ترمجة حاني أمحد أمني ،الط عة اأوىل ،القاهرل :مركز اأهرا لليرمجة والنشر ، 991 ،ص .57
مخش جمد الد ف ،الدولة والتنمية يف إطار العوملة  -حتليل سوسيولوجأ أيمة التنمية العربية ودور الدولة يف ةاويها ،اأردن :دار جمدالوي ، 002 ،ص .10- 2
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 ررض ركرل ا التخلف إىل انرث االستعماري ،حبية ترى النار ة أن التخلف راجع إىل ت ين املؤساات التقليد ة لقيمالقدر ة ،الغي ية ،الالعقال ية والتوجه حنو االستهالك ال االدخار
 ضرورل تعميم التجربة اأوروبية مف حتضر ،تصنيع وحتد ة للشخصية كنموذا علا العام الثالة االعتقاد بان التمعات النامية يف مرحلة ا تقالية حنو احلداثة والتصنيع ،وحنو الرراهية االجتماعية و العلما ية والعقال ية املرت طةبالناا الصناعأ وعالقاته الااغماتية
 "السوق" هو آلية التنمية اأساسية وليس التخطين احلكومأ ،ولذلك تكون الر ادل يف التنمية للقطاع اخلاص-

النمو االقتصادي هو اأدال اأساسية لتنقيق التنمية ،حية ال أظية للاروف الاياسية واحلضار ة ،وال توجد ضرورل
للمشاركة الشع ية الواسعة بل تم االكتضاء بدور النخ .

ت ار ة التند ة يف توصيف التمع التقليدي يف الدول النامية دون تضا أس اب التخلف ،كما أهنا طرحت إشكاال
لقد رَ َّ
صلَ ْ
واحدا هو التنمية وأغضلت الايادل.
ورقا لنار ة التند ة ،الدولة يف العام الثالة هأ تراكمات سل ية أمناط سياسية واجتماعية مستها :
• احتكار رئة معينة للقول والالطة يف إطار غ دميقراطأ
• غياب أ لة راعلية للنام الاياسية واحلقوقية والقا و ية
• غياب قواعد عامة حتكم ال ناء الاياسأ

• اال ضصال النايب عف بقية اأ ااق التمعية اأخرى.
وبا

ذلك تتضخم الدولة وتتطور إىل كيان جمرد قع روق التمع.
تقد ار ة التند ة حتليال غ مرت ن بط يعة العالقات االقتصاد ة املضككة وحبالة ااجني بني اأمناط الرأمسالية وما ق ل

الرأمسالية وغ الرأمسالية املتزاوجة يف الدول النامية واملنطقة العربية حتد دا ،وترجع حالة التخلف إىل انرث الثقايف الضكري الد ين.
ركز "ماكس ريا" علا أن حزمة اأركار الد نية اليت أ تجتها الثورات الد نية يف القرن الاادس عشر خاصة "الاوتاتا تية" هأ
اليت لأدت إىل شوء الرأمسالية ،مبعم أن الثورل علا الكنياة واملعتقدات الد نية واملمارسات اليت واك تها هأ اليت رتنت الال حنو
التطور والتغي  ،و اتدل علا ذلك بكون غال ية ماللك رأس املال والرأمساليني والعمال املهرل وقادل قطاع اأعمال وأصناب
الوظائف العليا هم مف "الاوتاتا ت" ،عكس "الكاثوليك الرومان" ،رهؤالء م تدرعهم مذاه هم الد نية ومعتقداهتم ن تاا اق
مف اأركار درع اأرراد إىل تلك املهف.

الزبيدي حاف لطيف كاظم ،العوملة وماتق ل الدور االقتصادي للدولة يف العام الثالة ،الط عة اأوىل ،انمارات العربية املتندل :،دار الكتاب اجلامعأ، 00 ،
ص .7 - 29
عمر ع د اجل ار ،رواد ار ة علم االجتماع ،كتاب الكيروين ،الر اضhttp://www.iktab.com . 0 7 ،
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وحا "ماكس ريا" دائما رإن الوعأ التارخيأ هو أساس تغ التمع وحركة التار خ ،رالرأمسالية وكذلك القومية (إعادل تشكيل
الدولة وكل أشكال الالطة الاابقة علا منن الدولة – اأمة) شاتا تيجة تغ يف القيم االجتماعية .
وبذلك تكون هذه اأرضية التنليلية علا الضضة املقابلة مف ا هتا اليت تعيد شوء الرأمسالية إىل الثورل يف عالقات وقوى ان تاا
(عد املقدرل علا التوسع ضمف الوضع القائم)،وهأ الثورل اليت غ ل ت مضاهيم الكنياة ووضعتها جا ا وأحدثت ا قالبا ضد
الضكر الد ين و لأدت إىل صعود ال ورجواي ة علا أ قاض انقطاع ،وبذلك كون الرأمساليون قد رك وا اأركار احلد ثة ،أي ما أ تجته
الثورل الضر اية مف أركار عف احلداثة والتنو ر،لتوصلهم إىل حدود مصاحلهم اليت اِصطدمت بطغيان الكنياة وهيمنتها علا النام
االجتماعية والاياسية وإعاقتها أي تطور أو توسع يف عالقات و قوى ان تاا.
إذن ليات اأركار إمنا املصا املاد ة أو املثالية هأ اليت حتكم م اشرل اأرعال ،رغم أن التصورات عف العام اليت خلقتها
اأركار ح لددت الطر ق الذي درعت ريه اأرعال بواسطة حركة املصا  ،ردور اأركار ال نضصل عف دور املصا  ،وإن كان لدور
اأركار د ناميكية مؤقتة سرعان ما تصطد بدور املصا اليت بإمكاهنا دائما ررض د ناميكيتها الدائمة .
لذلك مير بنا التنليل إىل اق خمتلف مف اأركار مف خالل ار ة الت عية والت ادل الالمتكارئ الذي نتع تطورا ال
متكارئا بدوره ،حية انطار املنهجأ العا اذه النار ة وكما راه "سمير أمين" 1ذه إىل أن تقد املراكز الرأمسالية هو س
ختلف اأطراف ( شوء الرأمسالية يف دول املركز وص ورهتا الالحقة وحتواا إىل اا عاملأ أو اا نشد العاملية هو ماتوى التنليل
اأساسأ لتخلف دول اأطراف) ،وأن التغ ات اايكلية و ال نيو ة اليت حتققت داخل دول املركز هأ العامل اأهم يف تقد هذه
الدول ،وإن م كف اذا العامل الداخلأ اأظية ذاهتا يف تطور الدول الرأمسالية وختلف دول اأطراف.
 8- 1نظرية التبعية" :إسهامات سمير أمين"
رى "مس أمني" أن أ للة تنمية جي
اأهداف الوطنية اليت تامح بتند ة الناا ان تاجأ وخلق الاروف الداخلية اليت تضع هذا التند ة يف خدمة التقد

أن تكون معتمدل علا الذات ،بان تتنقق كتنملية ذاتية ،حبية تم أوال حتد د

االجتماعأ ،وبعد ذلك إخضاع عالقات اأمة مع املراكز الرأمسالية املتقدمة ملتطل ات هذا املنطق (مع حتد د كيضية حتقيق ذلك
عمليا).
. 0

حممدع د الشضيع ،القومية العربية يف مضيرق الطرق :حماولة يف ةد د الضكر القومأ ،ب وت :منتدى املعارف،
الشق ي ع د املنعم ،املثالية النقد ة وركرل العقلنة عند ماكس ريا ،تار خ النشر  2أوت
https://www.sudaress.com/hurriyat/74747، 0
 1ريصل سعد ،التخلف املعاصر والتنمية يف املرحلة الراهنة،دراسات اقتصاد ة ،مركز الدراسات وال نوث االسيراتيجية ،سور ا ،تار خ النشر  ، 000 /00 /ص
ص . 2 ،1
2ا ار :مس أمني ،ما بعد الرأمسالية ،الط عة الثا ية ،ب وت :مركز دراسات الواحدل العربية. 99 ،
مس أمني وررا اوا أوتار ،مناهضة العوملة  -حركة املنامات الشع ية يف العام ،مركز ال نوث العربية وانرر قية واملنتدى العاملأ لل دائل ،ترمجة سعد الطو ل ،القاهرل:
مكت ة مدبويل. 002 ،

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 11أيلول-سبتمبر- 8112المجلد – 18تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-

برلين

160

قراءة في عوامل تعثر بناء "الدولة الوطنية" في المنطقة العربية

د .لمياء عماني

وق ل ذلك ربن أس اب التخلف الذي ك للل الدولة يف العام النامأ باملاضأ االستعماري وبالت ادل الاللمتكارئ ،مف خالل
التضا الذي تقدمه بعض مدارس ار ة الت عية للموضوع ،حبية تتميز النار ة مبا لأ :

 التخلف يف املنطقة العربية –كجزء مف اأطراف-س ه امل اشر الت عية للغرب الرأمسايل ،مف الشروط غ املتكارئة للت ادل إىلاستنزاف الضائض وعد الاماح بيراكمه
 احلاجة نعادل إ تاا التجربة الرأمسالية الغربية طاملا ال وجد تركيز علا اخلصوصية ال نائية الثقارية يف الدول النامية املناطق شد دل التخلف يف العام هأ مناطق شد دل االرت اط مبراكز الناا العاملأ خالل تشكله يف بدا ات القرن الاادسعشر
 ثنائية االقتصاد يف الدول النامية تعمل بايدواجية مف احية علا حتد ة اقتصاد التصد ر ومف احية أخرى انبقاء علااالقتصاد ا لأ يف ختلضه
 تواطؤ رأس املال اأجنيب مع رأس املال ا لأ مع الشركات متعددل اجلنايات لتغطية املصا اخلاصة بربن الاوق ا لأبالعاملأ و"عقلنة" الت عية
 وجود سقف للتنمية مضروض علا الدول النامية ولو بالقول كتنمية للتخلف أو تنمية تابعة.رصلت ار ة الت عية يف "الت عية" وقدمتها س ا م اشرا للتخلف وق لدمت أرقا للنل متمثال يف"رك االرت اط" ،لقد مزجت
ل
إشكالني ظا التخلف كنقيض للتنمية والتخلف كتنصيل ال تقاص الايادل الوطنية عا الت عية االستعمار ة والدور الاليب لرأس
املال الدويل املعوم.يف ال دا ة تكون الت عية لرأس املال املاتثمر يف إطار ش ه "منو متخارا" عموده اأساسأ االستثمار يف املواد
اأولية والصناعات االستخراجية ،والحقا تكون الت عية املزدوجة لرأس املال والتكنولوجيا .و شرح مس أمني شروط رك االرت اط
والتنمية املعتمدل علا الذات مف خالل إظهاره كيف أن الدول النامية املدجمة يف أغل

اأحوال قارا (عوامل الدمع مضروضة

بشكل ماتمر
مف هيئات ومؤساات دولية) تضتقد اايمنة علا :
 إعادل تكو ف قوى العمل الوطنية أي إعادل إ تاا قول العمل وسائل تركيز الضائض واملوارد املالية الاوق ا لأ لإل تاا الوطين والقدرل علا املناراة يف الاوق العاملأ املوارد الط يعية واستغالاا اأمثل والتنكم يف ذلك االستغالل -التكنولوجيا وإعادل إ تاجها وتكو نها دون است اد مجيع مدخالهتا.

رمزي يكأ ،التار خ النقدي للتخلف ،سلالة عام املعررة ،الكو ت :للس الوطين للثقارة والضنون واآلداب ، 925 ،ص.2 -19
مس أمني وررا اوا أوتار ،مرجع س ق ذكره ،ص .1
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الناا الرأمسايل عندما ت نللا يف سعيه للتوسع ركرل الاوق العاملأ ،أي الاوق الذي تم إحلاق الدول النامية به ،بشكل شوه
التنمية اليت هأ يف اأساس تنمية التخلف ،بدل إدماجها،أرقد التنمية شروطها املضيرضة الاابقة (حا مس أمني).1

ظل اأمر خمتلضا يف دول اأطراف وإن
الضكرل اجلوهر ة هأ أن منن ان تاا الرأمسايل أص ح يف دول املركز منن ان تاا الوحيد ،ريما ل

بدا وكا ه النمن املهيمف ،أن هذا املاهر س ه ت عية التشكيالت االجتماعية واالقتصاد ة يف هذه الدول للنمن الرأمسايل املهيمف
يف الدول املتقدمة ،وتكون هيمنة النمن الرأمسايل يف دول املركز مقرو ة بالت عية وب قاء اأمناط الاابقة علا الرأمسالية واأمناط غ
الرأمسالية قائمة يف حالة مف التمضصل يف دول اأطراف ،أي أن التطور الرأمسايل اعا يف ص ورته لإلبقاء علا حالة ااجني يف
الدول النامية .
وظلللت انما الية ليس رقن أعلا مراحل الرأمسالية ،بل يف أساسها عالقة بنيو ة معقدل ترت ن ريها بنية عالقات ان تاا يف دول
املاتعمرات سابقا ودول اأطراف حاليا بشكل ت عأ ب نية عالقات ان تاا الرأمسالية ،خاصة يف ظل العوملة الشمولية.لقد حاولت
ار ة الت عية ال نة عف بدائل داخلية (من جماعات وطبقات وإيديولوجيات وبشكل خاص الدولة) ،ضيرض ريها أن تؤمف
إعادل إ تاا اآلليات االقتصاد ة اأساسية اخلارجية حمليا .
 3-1وضع الدولـة واالقتصاد في المنطقة العربية (برؤية سمير أمين)
حا "مس أمني"ت دو اقتصاد ات الدول املتخلضة دون هو ة تارخيية حمددل أو معرورة ،أن الط قات االجتماعية يف هذه
الدول بدورها دون هو ة سياسية أو اقتصاد ة اجتماعية معرورة يف التار خ الاياسأ ،وغياب الت لور الط قأ نتع عنه غياب الوعأ
الط قأ ،الشأء الذي نعكس يف غياب الصراع الط قأ ،وتاود بذلك يف هذه الدول ظواهر االختالط الط قأ وأشكال الوعأ
الاابقة علا الوعأ الاياسأ الط قأ .إ لن غياب "اأمة" باملعم االقتصادي ،إضارة إىل غياب الوعأ الط قأ با

عد وجود

احلدود الضاصلة بني الط قات ،هأ ةليات التخلف الرأمسايل يف الدول النامية ،حية تشهد اقتصاداهتا حالة مف تعدد اأمناط
والقطاعات االقتصاد ة علا أساس وظيضأ متواين ،وهو ضاه اأساس الداعم لتعدد الضئات والط قات االجتماعية ،وهو التعدد
الذي ال امح بالتمييز الواضح بني حدودها التارخيية النوعية .
إن التار خ احلد ة للعام العريب مميللز بثالثة مراحل أساسية :احلكم العثماين ،االستعمار الغريب اأورويب ،واالستقالل
واحلركات الوطنية التنرر ة وما ل ال ناء إىل اآلن.

الزبيدي ،مرجع س ق ذكره ،ص .72
ريصل سعد ،مرجع س ق ذكره.
 1ضس املرجع الاابق.
 2املرجع ضاه ،ص .2
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 1-3-1فترة الحكم العثماني:
لقد يادت ريرل احلكم العثماين -الطوعأ أو القاري -مف تضكك التمع العريب إىل إمارات ومشيخات وق لياتوإقطاعيات،
خاصة منذ أواخر القرن الثامف عشر .وجاءت "التشكيالت االقتصاد ة– االجتماعية" تيجة ام االمتيايات اليت ررضت علا
انمااطور ة العثما ية ،وهأ تشكيالت خمتلطة تالقا ريها انقطاع العاكري واملالكني العقار ني وك ار التجار وشيوخ الق ائل
بالرأمسالية اأوروبية احلد ثة ،وتعا شت هذه اأمناط يف ظل انمااطور ة خاصة يف القرن التاسع عشر.وقد شن ك ار املالك
والعائالت التجار ة يف املدن التجار ة واملوا ئ ،يف حني عررت اأر اف وال وادي سيادل لألمراء وشيوخ الق ائل والوجهاء .
وضعت التنايمات الاياسية العربية-العثما ية الدولة روق االقتصاد وسيطرت عليه بالقول العاكر ة ووجهتهورق احتياجاهتا ،وهو
الوضع تقر ا يف كل الدول العربية اليت كا ت مبعزل متاما عف املشروع الرأمسايل.كما بدأت دعوات "القطر ة" و"القومية" تتزا د مع
بدا ة سقوط الدولة العثما ية وتنايعتا املكا ة اأوىل ،لصا "القطر ة" اليت وجدت ضاها وحيدل يف مواجهة احلمالت
االستعمار ة.
عررت املنطقة العربية يف ريرات يمنية خمتلضة أشكاال مت ا نة ومتضاوتة مف الالطة املركز ة املاتقرل (بضعل القول وليس الشرعية)
متكنت مف االستنواذ علا الضائض االقتصادي ضمف اا تراتيب متعدد املاتو ات ،وكا ت املاتو ات اأدىن تقا ض الوالء للقمة
جبزء مف الضائض.هذا الناا اأبوي القابض واملتنالف مع ش كة القيادات ا لية مف خالل عالقات يبائنية كثلف استنزاف
الضائض وأجهض تطور التكو نات االجتماعية املنتجة وال ورجواي ة احلقيقية ،وبا االحتجاا علا الالطة ا لية -وليس علا
الالطة املركز ة -ررضت انمااطور ة العثما ية إصالحات روقية من عها الالطة ذاهتا ،يف ضس الوقت الذي بدأت ريه مرحلة
جد دل مف التغلغل الرأمسايل اأورويب داخل انمااطور ة ويف أطرارها .وقد تشكلللت يف أواخر القرن التاسع عشر رئة خاصة (ال
تكاد تكون ط قة) يف بعض الوال ات العربية مكو ة مف الضئة احلاكمة،مف أصول ق لية أرستقراطية حملية وتركية ،وك ار املالك
العقار ني والزراعيني وك ار التجار وموظضأ الدولة والعائالت ذات الثرول والنضوذ التارخيأ ،ريما ش ه انقطاع ولكنها حلقة أقوى
مف انقطاع ارا لقول الالطة اليت تتميز ا وللتنالف الذي تقيمه مع الالطة ا لية.
يف ضس الوقت اِحتكرت العائالت املرت طة باملؤساات الد نية القضاء والتعليم متنالضة مع احلكم العثماين ومقاومة كل دعول
لال ضتاح علا الغرب ،وكان موقف العائالت اليت متتهف اأعمال العاكر ة وةارل احل وب واملواشأ مماثال ،ومف احية أخرى
دعمت العائالت التجار ة ،املرت طة بالاوق وان تاا ا لأ ،وأصناب املشار ع واملهنيني ومتعلمأ الط قة املتوسطة الناشئة حركات
انصالح والتغي كموقف أسات له طموحات الالطة .

تركماين ع د اهلل ،أسس احلداثة ومعوقاهتا يف العام العريب املعاصر ،ورقة مقدمة بالنيابة ،دول املركز الثقايف العريب ،دمشق ،د اما . 002
ع د اهلل حنا ،قال عف،عزل ع د ا اف خليل ،احلركات االجتماعية يف العام العريب ،القاهرل :مكت ة مدبويل. 000 ،
1عزل ع د ا اف خليل ،مرجع س ق ذكره.
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ذلك التجاذب بني اأهداف واملصا جننت أهداف حتد ة اخلدمات العامة وحققت إجنايات واضنة ،يف حني أخضقت

أهداف توسيع الالطة واحلد مف املركز ة ووجدت قوى مقاومة اا.
م تتورر يف التمعات العربية التناقضات الداخلية اليت كا ت موجودل يف التمعات اأوروبية واليت أرضت إىل الرأمسالية وبناء
"الدولة الوطنية" ،وبدل ذلك مت قل النموذا اأورويب يف احلكم واالقتصاد روقيا مف خالل ال عثات التعليمية ـ الحقا احلمالت
االستعمار ة ،وبذلك أرري انصالح الضوقأ أبو ة ماتندثة وحداثة طررية .
ضار ذلك استهجان الدولة القطر ة العربية اليت أ تجتها معاهدل "سايكس بيكو" ،ومنها كا ت اال طالقة واأولو ة ن د ولوجيا
كرس هذا الوضع املضروض مف اخلارا سياسة وآداب سلطا ية وسلطو ة رارقت إ د ولوجيا" :الدولة العربية
الدولة بدل بناء الدولة ،و ل
القومية"" ،الدولة الد نية" (الخالفة اإلسالمية) و"الدولة االشيراكية" .

8-3-1الفترة االستعمارية:
ِ
رال الناا املكون مف امللل واأسر احلاكمة وش ه انقطاع مهيمنا
احتضات املرحلة االستعمار ة مبخلضات املرحلة الاابقة ،ل
علا احليال العامة ،ويادت مكا ة ودور الضئة التجار ة الوسيطة واملصررية ضمف ال ورجواي ة ،با ي ادل االست اد والتصد ر
والعمليات املصررية ،تيجة شوء املدن اجلد دل وتوسعها ،رنمت ال ورجواي ة الصغ ل وتوسعت.ورغم ذلك رقد تاخللر تشكلل
الرأمسالية العربية اليت تعمد إىل ةاوي أمناط ان تاا ما ق ل الرأمسالية ،بل إهنا بقيت مف النوع التابع الذي تقع شروط إعادل إ تاجه
خارا إطاره ،1وهو التاخر الذي أعاق بدوره بناء الدولة الوطنية كدولة – أمة ،ويف س يل بناء الدولة الوطنية مت العمل علا إلغاء
سيطرل الط قة الر عية ش ه انقطاعية أو حتجيمها وتشجيع شوء ط قة وسطا جد دل مف أوساط مد نية ور ضية الحتالل مراكز
الثقل يف ترات القول داخل مناومة احلكم.2
مع بدا ة القرن العشر ف لع ت احلركة الوطنية دورا مهما ،هذه احلركة أرريهتا التكو نات ال ورجواي ة اليت شات يف ظل عالقات
إ تاا رأمسالية تاربت ل عض القطاعات (بالدرجة اليت مسح ا االستعمار وحققت أهداره) ولكنها ك نت وح لجمت الحقا
با ايدواجية مواقعها بني املقاومة والت عية ،وبذلك صودرت إمكا يات تطور قطاع إ تاجأ صناعأ حقيقأ .لقد وصضت الدولة
يف تلك املرحلة باهنا "حمدثة" وليات حد ثة الستمرار مضهو الدولة الالطا ية متجذرا يف ايع الدولة الوطنية ،وهأ "الدولة –

ضس املرجع الاابق.
ا ار يف ذلك :مقاالت وأحباث اجل اعأ جاد الكرمي علا املوقعhttp://hem.bredband.net/b153948/index.jad.htm:واجل اعأ جاد الكرمي،
الدولة الوطنية احلد ثة ،قد الكتابة علا جلود ال شر” ،دمشق :دار التنو ر. 0 ،
1تركماين ع د اهلل ،مرجع س ق ذكره.
2غليون برهان ،العوملة وأثرها علا التمعات العربية ،تار خ التصضح 0 2/02/ 7
sociale.blogspot.com/2005/12/blog-post_113909878288456967.html

علا الااعة

http://critique- 2:22
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الالطة" اليت جعلت النخ االقتصاد ةتدور يف رلكها متنالضة يف الوقت ذاته مع القوى االستعمار ة-خاصة الدول اليت م تشهد
احتالال م اشرا -وكا ت النتيجة إخضاق صناعأ ويراعأ وتضكيك لل نية اأساسية التقليد ة .
 3-3-1فترة االستقالل:
رسخت ركرل أن سلطة الدولة
ري مس أمني الدولة يف هذه املرحلة أوتوقراطية ،سلطاهتا م نية علا القيادات التقليد ة ،ل
هأ سلطة شخصية ال سلطة قا ون ومؤساات.تاتقأ تلك الالطات شرعيتها مف خطاب شعيب اتند إىل الد ف (رغم أهنا
أ كرت ذلك الحقا علا حركات انسال الاياسأ)واأعراف والتقاليد والقيم االجتماعية املتوارثة اليت قد ال تكون اا أ لة مرجعية

وأ للة عالقة م اشرل مع خصوصية املنطقة .هذه الالطة اأوتوقراطية ت لورت إما يف شكل:1
 -ملكية وطنية د نية ،كنالة املغرب

 ملكية ق لية عشائر ة ،كنالة اخلليع أ امة وسلطات موروثة عف الدولة العثما ية (سلطات مملوكية) بدرجات متضاوتة مف اليرات ية واملركز ة ولكف بتداخل وا دمااأضلع مثلة الالطة :رجال املال والتجارل ،رجال احلرب والعاكر ،ورجال الد ف (ليس علماء الد ف إمنا املرجعيات الد نية
الرمسية التقليد ة).
وباعت ار دول ما بعد االستقالل مثرل لعمل احلركات التنرر ة رقد تطابق مطل االستقالل وتعز زه مع مطل بناء الدولة احلد ثة
وتكر اها كرمز للهو ة والوحدل بإحداث تنمية تتجاوي التخلف التارخيأ يف إطار مركزي صار لإلدارل والالطة.هأ إذن دول
سلطو ة حبكم أوتوقراطأ قائم علا عد التواين بني الالطات لصا الالطة التنضيذ ة ،مملا جعل الدولة يف كث مف اأحيان مرادرا

للالطة وللنكومة مع حمدود ة رعالية املؤساات الاياسية واالقتصاد ة واالجتماعية لصا النخ العاكر ة.2

الشكل رقم ( ) حياول أن عقد مقار ة بني النموذجني املختلضني يمنيا واملتماثلني علا قاعدل الصالبة وعد االخيراق :النموذا
اأوتوقراطأ العاكري التجاري لدولة ما بعد االستقالل والنموذا اململوكأ الكماادوري الر عأ حتت مالة احلكم العثماين .حية
هناك دوما مركز للالطة شد د التنالف مع بقية القوى وإن بدت يف الااهر معارضة ،وتاود بني أعمدل املثلة ،الذي تغ ت
رقن تاميات رؤوسه ،قيم سل يةكالتواطؤ والضغن والوساطة حتت اسم التنالف.

عزل ع د ا اف خليل ،مرجع س ق ذكره.
مس أمني وررا اوا أوتار ،مرجع س ق ذكره ،ص .9
 1ضس املرجع الاابق ،ص ص .91 ،9
2عزل ع د ا اف خليل ،مرجع س ق ذكره.
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شكل رقم ( :)1مقارنة النموذجين األوتوقراطي العسكري والمملوكي الريعي



المصدر :مف إعداد ال احثة

الدولة الوطنية عربيا كيركة استعمار ة-ورغم ما عررته بعض الدول مف أشكال الدولة اليت ختتلف عف النمن الغريب املرت ن
بالرأمسالية-م تاتكمل بناءها رغم رحيل املاتعمر منذ أمد بعيد ،ذلك إن م تكف تشهد أيمة بنائية تاهر ريما لأ :
 عد استكمال بناء مؤساات الدولة ،والذي اهر يف عد استقرار مضهو الدولة يف الوعأ اجلماعأ لقطاعات معتال مفاملواطنني ،كما اهر يف اختصار الدولة يف شخصية احلاكم و التماهأ بني كيان الدولة وسلطة احلاكم ،وتكون تيجة ذلك
أن تتنول الدولة إىل أدال يف د النخ

احلاكمة وتص الالطة اليت ال تنضصل عف الدولة هأ اليت حتمأ هذه اأخ ل

باعت ارها اأقوى
 هشاشة الدولة وتضخم أجهزهتا ومؤسااهتا ،مف خالل عدد تلك املؤساات وإمجايل العاملني ا وحصتها مف ان ضاقالعا  ،مما ترت عنه متدد الدوللة يف االقتصاد والتمع وضعضها مف حية قدرهتا علا بناء عالقة صنية مع التمع ةعلها
حتقق انمجاع وتع ا املوارد وتصمد أما اأيمات
 تعمق الفجوة بين الدولة والمجتمع ،وهأ الااهرل املرصودل مف خالل:* تزا د االعتماد علا القمع بدل ال نة عف الشرعية (خاصة اأقطار اليت حكمتها أحزاب مشولية)
* تدين املشاركة الاياسية وغل ة املركز ة علا العملية الاياسية (تو س واخلليع العريب)

 الضكرل اأساسية ماخوذل عف عزل ع د ا اف خليل ،مرجع س ق ذكره.
حانني توريق إبراهيم ،النام الاياسية العربية  -االةاهات احلد ثة يف دراستها ،ب وت :مركز دراسات الوحدل العربية ، 007 ،ص.01-75
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* اللجوء لالحتجاا والعنف الاياسأ الذي اتهدف الدولة ومؤسااهتا (مصر واجلزائر)
* استضنال الضااد انداري والاياسأ وال وقراطية يف مؤساات الدولة (كل الدول العربية)
* العجز عف ا اراة أحيا ا علا وحدل التمع وصوال إىل التضكك (ل نان والاودان والصومال ،واملخاوف اليت حتين بالعد د
مف الدول العربية بعد ما مسأ بالربيع العريب)
* تعر ض اأمف القومأ للخطر إىل درجة متكني القوى االستعمار ة مف النضاذ عا الثغرات اليت تطورت إىل رجوات (العراق).
 غياب شرعية الدولة يف بعض الدول ،واأمر هنا تجاوي شرعية الناا الاياسأ ،إ ه عكس غياب أس اب الوالء اذا الكياناالجتماعأ والاياسأ والقا وين لصا كيا ات حتتية كالق يلة والطائضة والعرق ،أو كيا ات روقية كاأمة العربية أو انسالمية،
أو رئات هامشية كالزبو ية وا اوبية ،وتص ح الدولة هنا مهددل يف وجودها.
كما أن وسائل ان تاا الضعيضة واملتخلضة مف رعأ ويراعة بدائية مت عثرل م تااعد تقليد ا علا تضكيك أطر الق يلة (رغم عامل
الدين المعارض للتمايز القبلي) ،وظل كل شأء تشكل يف املنطقة علا أساس ق لأ ،وهذا ما ال توارق مع الاروف اليت
تطورت ريها الزراعة اأوروبية لتتجاوي انقطاع إىل الزراعة الرأمسالية ،بينما حالت الدولة العثما ية دون ظهور إقطاع كامل كأ ال
حيد مف هن ها كالطة مركز ة للضالحني ولتال انقطاعأ الوحيد .
– 2عوامل تعثر بناء الدولة الوطنية في المنطقة العربية
تت م هذه الدراسة تصورا اقتصاد ا-اجتماعيا لتضا ماالة تعثر بناء الدولة الوطنية يف املنطقة العربية مف خالل عاملني
حاال دون إعطاء الدرع املناس للنراك الاياسأ كأ تت لور تائجه مف خالل اكتمال بناء الدولة مبعم الدولة-اأمة اليت رارقت
ظهور الرأمسالية تارخييال هذان العامالن ظا ماالة "اأمة" اليت ظلت متمنورل حول املاالة القومية ومنضصلة عف ال عد االقتصادي
وإخضاق التشكيالت االجتماعية االقتصاد ة يف املرور إىل املرحلة الرأمسالية ـ ماالة غياب دور راعل حلراك حقيقأ للمجتمع
املدين كمنرك بنائأ للدولة الوطنية .الشكل رقم ( ) خيتصر هذا التصور حول العوامل ال نائية الغائ ة أو اليت تننرف ماارها
الط يعأ رتعطل دورها املضيرض.
شكل رقم ( :)8الصيرورة المفترضة للتحول نحو "الدولة الوطنية" في المنطقة العربية

النمري رؤاد ،جد د االقتصاد الاياسأ ،اأردن ، 001 :ص .0 ،7
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المصدر :مف إعداد ال احثة
 1 – 8مسألة "األمة" والرأسمالية في المنطقة العربية:
تكو ت "اأمة" يف املنطقة العربية بضعل العامل القومأ املوجود ق ل ظهور الناا الرأمسايل ريهاوق ل قيا "الدولة الوطنية" ،اليت م
كرس االستعمار الدولة القطر ة.و رى "سمير أمين" ،الذي عيرض علا ار ة مراحل التطور بصيغتيها
تقم أساسا وبدل منها ل
املاركاية وال ورجواي ة و عدل مف اأوىل بتعد ل أمناط ان تاا ،أن التار خ ليس تعاق يا ،ولف كون بالضرورل كذلك ،رقد كا ت
اأمم ملراحل ما ق ل الرأمسالية (حضارات الصني ومصر) منامة بطر قة تضمف اا االستقرار املرو ة يف ضس الوقت ،وتوقضها عود
للتطور ا دود للقوى املنتجة .
كما رى أن "اأملة" باملعم االقتصادي–أي املعم الذي تقتضيه احلاجة لتكون دولةً وطنية علا شكل الدولة الوطنية الرأمسالية-
م توجد يف دول اأطراف مبا ريها املنطقة العربية لعد وجود سوق داخلأ متكامل ،بل سوق أو أسواق متخارجة مض لككة تضعف
التالحم القومأ وةعل اقتصاد ات التصد ر يف غ حاجة لغ ها مف االقتصاد ات ا لية  .لقد تشكلللت "اأمة" ق ل وجود الناا
الرأمسايل ،أن "اأمة" تاهر إذا اِستطاعت ط قة اجتماعية متنكمة يف جهاي الدولة املركز ة أن تضمف وحدل اقتصاد ة حليال
اجلماعة ،أي إذا كان تنايم إ تاا الضائض وتوي عه خيلق تضامنا يف مص اأقاليم املتعددل.
و"الط قة – الدولة" أو الط قة احلاكمة ليات الوحيدل اليت تاتطيع تكو ف أمة ،هناك ط قة التجار علا س يل املثال يف
التشكيالت اخلراجية التجار ة ،تكون الوحدل هنا مضمو ة عف طر ق تداول الضائض ،رضأ اليو ان القدمي واملنطقة العربية تشكلت
أمم مف هذا النوع ،أي ال عالقة اا ال بالرأمسالية ال بالدولة الوطنية ،رضأ اليو ان وجدت اأمة رغم غياب الالطة املركز ة ،وىف
املنطقة العربية كان التماثل القومأ ( بضضل اللغة والثقارة)وما حققته الط قة التجار ة املتنالضة مع ا اربني مف وحدل اقتصاد ة
عوامل مشكلللة لألمة العربية ،اليت م تتنول إىل دولة وطنية ،يف عصور االيدهار التجاري.1

ريصل سعد ،مرجع س ق ذكره ،ص .2
ضس املرجع الاابق.
مس أمني ،اأمة العربية ،القاهرل :مكت ة مدبويل. 922 ،
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عاجل مس أمني موضوع "اأمة" بشكل خمتلف ،رهو رى أن اأمة ال ترت ن اشيراطا بتشكل الرأمسالية ،بل ال وجود اأمم اليت
تاسات علا قاعدل ط قة التجار متوقضا علا قول هذه الط قة وعلا حااب "القومية" ،واملنطقة العربية كان الضائض اأساسأ
ل
اتيها مف اخلارا وال تولد داخل التمع ،لذلك تيرارق تقل ات هذا الضائض مع تقل ات احلضارل وقول اأمة ،واحنطاط التجارل
سيجر معه احنطاط ط قة التجار وا اربني ،وهنا تتالشا اأمة و تضرق اجلمع إىل أقوا أو شعوب وأعراق وطوائف .كل تشكيلة
ل
اجتماعية هأ مرك

مف عدل أمناط إ تاا ،والضائض تكون مف ةمع روائض مف أصول خمتلضة ،واال شغال بالنا ة للتشكيلة

أي مدى عيش التمع علا رائض
االجتماعية هو معررة منن ان تاا الاائد ملعررة شكل الضائض الاائد أ ضا ،وكذلك معررة إىل ل
تنقق داخله أ علا رائض قاد مف جمتمع آخر ،كما أن توي ع الضائض هو الذي عطا للتشكيلة االجتماعيةاالقتصاد ة وجهها
احلقيقأ ،مف احية أخرى لكل منن إ تاا تشكيل ط قأ معني يف حالة صراع .
وعلا الرغم مف تطور بعض أشكال العالقات ذات الطابع الرأمسايل يف أجزاء مف املنطقة العربية خالل النصف الثاين مف القرن
التاسع عشر وحىت ا تهاء احلرب العاملية اأوىل ،إالل لأهنا م تاتطع إياحة العالقات ش ه انقطاعية والق لية املهيمنة ،حية ظلللت

حيايل اأرض مصدر أساسأ للمكا ة االجتماعية والالطة الاياسية حىت منتصف القرن العشرين .

ما الذي تغ ل خالل تلك احلق ة ومسح بزعزعة املكا ة التقليد ة لتلك الضئات العتيقة املهيمنة ،إهنا حتد دا اال قالبات العاكر ة اليت
توالت ت اعا وعلا ريرات ومسنت بقيا أ امة وطنية ،عملت علا تصضية ش ه انقطاع وم اشرل انصالح الزراعأ ،إضارة إىل
اأثر الذي خلللضه اكتشاف النضن باملنطقة ،مع بدا ة بروي أظية رأس املال التجاري واخلدمأ يف التكو ف الط قأ.
لقد تداخلت كل تلك التند ثات مع اأمناط الق لية وش ه انقطاعية ،وولدت التكو نات الط قية ش ه الرأمسالية اجلد دل مف
رحم التكو نات االجتماعية القدمية ،وتكيللضت مصلنيا مع العالقات الرأمسالية اجلد دل مف حية الشكل واليراكم الكمأ مف دون
أن تقطع صلتها مع جوهر التشكيالت االجتماعية القدمية وموروثاهتا القيمية واملعررية ال ائدل ،تلك اليت ضخللمها االستعمار الغريب

وأجاد استغالاا ،ردعمته يف ربن املنطقة العربية أكثر بالااهرل االستعمار ة ورأس املال اأجنيب.2إذا ودائما حا

هذا الطرح

ميكف القول أ لن الرأمسالية م تتشكللل حمليا يف املنطقة العربية لعد تورر عاملني ميرابطني ظا:7

 تضكيك العالقات انقطاعية :لعد وجود عالقات إقطاعية حمضة باأساس وهأ احللقة اأضعف يف أمناط ان تاا ما ق لالرأمسالية اليت اهل ةاويها مف ق ل ال ورجواي ة

ضس املرجع الاابق.
ضس املرجع الاابق.
1الصوراين غايي ،تطور مضهو التمع املدين وأيمة التمع العريب ،رلاطني :مركز دراسات الغد العريب ، 002 ،ص .05
 2ضس املرجع الاابق ،ص .02
7رتنأ سيد ررا ،قراءات ورؤى حول مشروع مس أمني :رؤ ة قد ة ،تار خ النشر  ، 000 / 09/ 5مركز دراسات وأحباث الياار ،تار خ التصضح:

 0 2/01/ 2علا الااعة http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=75782&t=4 3: 2

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 11أيلول-سبتمبر- 8112المجلد – 18تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-

برلين

169

قراءة في عوامل تعثر بناء "الدولة الوطنية" في المنطقة العربية

د .لمياء عماني

 اليراكم :الذي حيتاا لقول العمل و ؤدي إىل تطور عالقات رأمسالية ،وبالتند د غياب اليرابن (مع وجود رأس املال التجاري)هو الذي أعاق تشكيل رأمسالية حملية مف خالل إعاقة اال تقال إىل منن إ تاا رأمسايل.
م حتدث د ناميكية يف املنطقة العربية تقودها التناقضات الداخلية لتجاد مقولة "ماركس"عف املرور إىل منن ان تاا
الرأمسايل ،وهأ املقولة اليت قول ريها "لقد شا ال ناء االقتصادي للمجتمع الرأمسايل مف ال ناء االقتصادي للمجتمع انقطاعأ،
ذلك أن حتطيم هذا اأخ أطلق سراح العناصر الاليمة لتكو ف التمع الرأمسايل"  .إ لن تركز الثرول النقد ة ال قود آليا إىل
الرأمسالية ،بل ال بد مف تضكيك للنمن ما ق ل الرأمسايل ،اأمر الذي م حيدث يف الدول العربية لوجود سلطة مركز ة قو ة قادرل
علا محا ة اجلماعات القرو ة (انقطاعية وش ه انقطاعية)أي ضد التضكيك ،حىت أثناء ريرات االحنطاط وحني تضعف الالطة
املركز ة كان التمع تنول إىل ما ش ه انقطاع ،ومف جد د كان مترد الضالحني عيد بناء الدولة املركز ة (الدولة  -السلطة)
و ضكك انقطاع .
وحا "ماركس" دائما ،رال نيان الثقايف والضكري لألمة تشكل استجابة لطرق عيشها أي لوسائل ان تاا الاائدل ريها ،وبذلك
تقو عالقة جدلية بني وسائل ان تاا والعالقات اليت تقررها بني خال ا ان تاا (ال ناء التنيت) وال نيان الثقايف والضكري مبا ريه
الضكر الاياسأ (ال ناء الضوقأ).3
 8-8ديناميكية "المجتمع المدني" في المنطقة العربية:
مضهو التمع املدين يف املنطقة العربية بال تار خ ،ال حييل إىل "ممارسة" مت تنا ها وال إىل"تنا واقع" متت ممارسته ،حىت
الدولة اليت شا ضدها تاتخدمه لتند د مف هم أعضاؤه ومف هم اخلارجون عنه .2لقددخل "التمع املدين" أدبيات اخلطاب
الاياسأ والضكري العريب حد ثا ومف ق يل احلاجة للدميقراطية وتكر س حقوق ان اان ،أي مف مدخل وضع التمع املدين يف
مواجهة الدولة يف عالقة تنارر وإقصاء وليس مف مدخل إعادل تنايم الدولة والتمع املدين كركيزتني للمواطنة والدميقراطية الاياسية
واالجتماعية .
مضهو "التمع املدين" إذن يف املنطقة العربية مضهو جديل ككل املضاهيم احلد ثة علا التمع العريب ،إ لنا دور بني تااؤلني
أساسيني :هل هذا التمع املدين أدال يف د الدولة أ أ ه أدال ضد الدولة ؟ ،لذلك عتا التمع املدين موضوعا إشكاليا يف الدول

ماركس كارل ،رأس املال ،اللد الثالة ،ترمجة حممد الااوي ،ل نان :دار اادى،دون تار خ شر ،ص. 21
رتنأ سيد ررا ،مرجع س ق ذكره.
 1النمري رؤاد ،مرجع س ق ذكره ،ص .5
2الطاهر ل ي  ،قال عف ،الصوراين غايي ،مرجع س ق ذكره ،ص .
7مجيل هالل ،حول إشكاليات مضهو التمع املدين،مداخلة مقدمة ضمف دول التمع املدين ،ب وت ،اكتوبر . 002
كملخص عف هذا الاجال الضكري ا ار :بعل كأ أمحد ،مضهو التمع املدين املروا يف أدبيات التنمية ( صوص مف منامة انسكوا منوذجا) ،جملة عمران ،العدد
 ، 0 0 ،ص . 0-99
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العربية ،رهو ملت س يف تكو نه ال نيوي ويف حقيقة وجوده ودوره املضيرض ار ا أودوره املمارس علا أرض الواقع .قد ال عكس
دائما ةايدا لتنوع ركري سياسأ ثقايف إ د ولوجأ باةاه وميول دميقراطية ت تغأ تداوال للالطة عا اا برملاين لياايل.
يركز اجلدل بني مف رى قيا جمتمع مدين مكتمل وبني مف رى جمتمعا مد يا مشوها علا :
 اخللضية التارخيية اليت تنضأ وجود جمتمع مدين عريب (التمع املدين يف املنطقة العربية بال تار خ مقار ة بالغرب) ،وهو عا يفوضعه القائم والراهف عف حالة طوارئ حد ثة يف الضكر العريب ،وال حييل إىل ممارسة رعلية وال إىل ركر أصيل.
 -املؤشرات الكمية الداللة علا وجود جمتمع مدين عريب ،تشمل ط يعة الناا الاياسأ واأحزاب

والنقابات (كمؤثرات

وليات مكو ات) ،مجاعات الضغن ،وسائل انعال  ،اجلمعيات واملنامات الطالبية...خاصة مع ي ادل عدد اجلمعيات
واملنامات غ احلكومية.
"التمع املدين" حا

الطرح اأول م كف سوى إقصاء مت ادال (فضاء للضدية اإلقصائية) ،رهو ال ميثل رعل املقاومة

واملعارضة ركر ا وإ د ولوجيا لقوى يف حالة مواجهة بل هو ما متارسه تلك القوى وهأ يف حالة إقصاء ومقاطعة ،لذلك م ؤد هذا
الضعل إىل إ شاء عالقة صراع جدلية بينه وبني الالطة .وصف كذلك با ه جمتمع أهلأ ،مف خالل العالقة بني التمع العريب يف
التار خ والدوللة ،رقد مثللل التمع وعاءً ن تاا الاياسة والثقارة والضكر والالع وعالقات الت ادل ومثلللت الدوللة الالطة احلاكمة
والضابطة واملناللمة للعالقات يف جمملها.1م تنول التمع مف صضة اأهلية إىل صضة املد ية أ ه خميرق مف ق ل عالقات ان تاا

اجلد دل وأمناط االستهالك العشوائية مف احية ،واستعداء بعض رئاته للدولة ا طالقا مف مصا ررد ة وعد الشعور باال تماء
الضعلأ مف احية أخرى ،وكلها عوامل تغيل انمجاع حول مشروع التغي احلقيقأ.
أما الطرح الثاين2رعليه أن اخذ بعني االعت ار عد صدقية العدد وا طوائه علا التضليل ،رعدد مؤساات التمع املدين ليس مؤشرا
صنيا يف ظل متاهيها مع الدولة أو الالطة ،حية تتوحد مصاحلها مع مصا هذه اأخ ل.
إ لن انشكال احلقيقأ دور حول د ناميكية هذا التمع املدين ،ما الذي حيركه؟ وما هأ مرجعيته؟وما هو مشروعه أساسا؟
وصف هذا التمع با ه يف حالة مف "حماولة التطو ر القار ة"تقودها الرأمسالية يف يمف العوملة ،كوصضة تقتضيها مصاحلها مف خالل
ررض عوملة القيم الدميقراطية وحقوق ان اان ،وررضها كوسيلة أساسية للتغي االجتماعأ الاياسأ.وإن كا ت قيم الدميقراطية
وحقوق ان اان ومكارنة الضااد وغ ها مف القيم اليت تناضل مف أجلها القوى االجتماعية هأ بالضعل املدخل حنو التغي
املطلوب إالل أهنا ال ن غأ أن تكون علا حااب الدوللة أو بد ال عنها ،يف ظل النزعة حنو إضعاف الدولة الوطنية ملصلنة العوملة
ا ار يف ذلك :ي دان لية ،عوائق تكو ف التمع املدين يف الدول العربية ،احلوار املتمدن ،العدد : 005 ، 91
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98136
الطاهر ل ي  ،مرجع س ق ذكره.
1أبو سيف عاطف ،التمع املدين والدولة :قراءل تاصيلية مع إحالة للواقع الضلاطيين ،الط عة اأوىل ،اأردن :دار الشروق ، 007 ،ص .91
مس أمني وأوتار ررا اوا ،مرجع س ق ذكره ،ص ( 99بتصرف).
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الرأمسالية.إهنا العوملة اليت ختلق حالة مف العالقة االشيراطية القائمة بني بناء التمع املدين وتطو ره وركرل إضعاف "الدولة" عندما
تم اختصار ذلك التمع يف سلالة مف املنامات غ احلكومية.
املاالة الضرور ة هأ الاماح بتشكل جمتمع مدين ماتقللل عف اال تماءات التقليد ة أي خمتلف عف التمع اأهلأ ،دوره قلدي

أساس وجوده،رال حاجة للتنكر للدولة باسم
ورقايب علا الدولة ،كون استجابة لد ناميكية داخليةحىت ال ش لكل "استعداء الدولة" َ

التمع املدين ،بل جي تعميق الصلة بني الدولة ومكو اهتا االجتماعية .أما الدعول املقيرحة إىل تقو ة التمع املدين كوصضة مف
وصضات العوملة رتضصل القضية الوطنية يف بعدها الاياسأ عف القضية االجتماعية ،حية تم ةاهل االرت اط ال نيوي ِ
امللنق
لألطراف بالرأمسالية العاملية ،وهو االرت اط الذي ش لكل جوهر القضية الاياسية املتمثلة يف الت عية املزدوجة اقتصاد ا وسياسيا
للمركز ،رإخضاقات التنمية بعد االستقالل تعود يف جزء منها إىل الت عية وعد إحقاق الايادل الكاملة .
تضعيل التمع املدين عربيا ويف الدول النامية ،كرد رعل للعوملة ( رعل بدوره معوللم) ال كنل للقضية الوطنية ،قد ااهم يف دعم
القضا ا االجتماعية وانصالحية كمكارنة الضااد والشضلارية وحقوق ان اان ،لكنه ال ااهم واقعيا يف حلها جذر ا والتخلص
مف التقاليد املرجعية الرجعية ،البد مف تضعيل بنية التمع املد لأ ودوره نصالح الدوللة الوطنية إصالحا بنيو ا ال تضعيله كوسيللة
المتصاص املشاكل اليت خيلضها تراجع الدوللة ،ال ميكف أن كون التملع املدين بد ال عف الدوللة ،حىت وإن م ص

ذلك يف

مصلنة اأ شطة الدولية املصاح ة للتنلول القتصاد الالوق العاملأ وا اناب الدوللة .
حتتاا الدول العربية إلىيقاة يف الضكر الاياسأ االجتماعأ ،حبية ال كتف هذا الضكر بالتنا بل تنول إىل عقيدل و ضال
دائم مف أجل الدميقراطية ،التعا ش الالمأ ،التداول علا الالطة ،أو اِعتماد الشرعية العقال ية علا حد تع "ماكس ريا" ،رقد
اِستهلكت الشرعية التقليد ة ضاها وةاويها الزمف عندما م تعد قادرل علا انقناع .
لقد أغضل الضكر الاياسأ يف املنطقة العربية يف مشروعه ال نائأ التنموي الداعم لالسلتقالل إحلدى خصلائص منلن ان تلاا
الرأمسايل ،وهأ منو العمل االجتماعأ وتطوره وحتوله إىل عملل غلدو ريله العللم واملعررلة قلول إ تلاا أساسلية ،وتلنعكس تللك الصل ورل
علللا شللكل امللكيللة اخلاصللة وتقا ليم العمللل وتوي للع عوامللل ان تللاا بللني الضئللات والط قللات االجتماعيللة ،ومللف ـ علللا العالقللات
االجتماعيل للة وعالقل للات ان تل للاا وعلل للا أش ل لكال التنال لليم االجتمل للاعأ والاياسل للأ ،وبالتل للايل م هل للتم مبوضل للوعات العمل للل وان تل للاا
االجتماعأ .

عف موضوع إضعاف الايادل الوطنية ا ار :لطضأ حامت ،آراء وأركار حول التوسع الرأمسايل ،الط عة اأوىل ،الاو د :منشورات متوي. 005 ،
صيداوي رريق رضا ،وهم التمع املدين العريب ال د ل عف الدولة ،موقع ال د ل ،تار خ التصضح . 0 0/ /0
1الصيداوي ر اض ،دوائر االحتكار الرأمسالية تعرقل شوء الدميقراطية يف الدول العربية ،جر دل الزمان العراقية الدولية ،العدد  ( 00 ، 1جوان).
2اجل اعأ جاد الكرمي ،التمع املدين ،اأمة ،الدولة الوطنية ،حنو عقد اجتماعأ جد د ،منتدى الضكر النقدي ،تار خ التصضح  0 2/02/ 1علا الااعة

.http://hem.bredband.net/b153948/artiekel.htm ، : 2
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رالتمع املدين الذي عا عنه "مس أمني وررا اوا أوتار" مف خالل الرؤ ة التنليلية (غ الااذجة وغ ال ورجواي ة) هو اتع حترك
اجلماعات املاتضعضة ،القطاع غ التجاري ،املنامات غ احلكومية واملؤساات ذات املنضعة العامة ،هو قطاع ثالة إىل جا
الدولة والقطاع اخلاص ،ماتقل عنها وقادر علا أن حيدث تواي ا معها ،إ ه كل هذه املكو ات عندما تنشا يف ظل العالقات
االجتماعية حية "عد املااوال االجتماعية" ،نشا هذا التمع ورق موقف سياسأ وميثل مصا ط قة مت ا نة ،و تموضع بني
الدولة والاوق أي حية دور الصراع االجتماعأ .

مس أمني وررا اوا أوتار ،مرجع س ق ذكره ،ص. 20- 50
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خاتمة
أرهقللت الدولللة القطر للة اللليت أ تجتهللا حرك لات التنللرر الوطنيللة يف املنطقللة العربيللة با ل

إشللكالية ا ضصللااا عللف مكو اهتللا

االجتماعيللة ،إهنللا تعلليش أيمللة بنائيللة يف ذاهتللا ،كمللا تعثلللر مشللروعها الوجللودي الللذي ارت طللت بلله بعللد االسللتقالل أال وهللو مشللروعها
التنموي ،إضلارة إىل ركودهلا الاياسلأ وعلد ةاو لا ملع التطلورات الدوليلة .إن الرل حتليليلةً إىل كلل قطلر علريب -رغلم ملا ميكلف أن
قال عف الت ا ف يف اخللضية التارخييلة واالجتماعيلة والثقاريلة واالقتصلاد ة الذه اللدول -متكننلا ملف الرجلوع إىل الضرضلية اأساسليةاذه
الدراسة ،حية ال تلاق شكل الدولة يف املنطقة مع منوذا الدولة الوطنية يف الغرب واملرت ن تارخييا بالرأمسالية.
قد كون املنشا اأساسأ لأليمة ال نائية للدولة الوطنية يف املنطقة العربية انرث االستعماري ،حبية مف الصع

تطو ر بقا ا

"الدولة" املوروثة عف دولة املاتعمر يف أطراف العام الرأمسايل ،يف الوقت الذي حياول ريه التطور الرأمسايل املتوسع خارا حدوده
الط يعية إعادل تشكيل العام يف شكل دول يف اأطراف منتقصة الايادل.
مف الصع اليو تضا ماحدث يف أعقاب الثورات العربية ،رالوعأ االجتماعأ واحلراك الاياسأ الذي شا يف أعقا ا -مع كل
اازات االرتداد ة اليت حدثت -حيتاا املز د مف الوقت للتقييم ،كما أن التجارب كا ت خمتلضة ،منها ما هو عضوي أرريته د ناميكية
التمع املدين يف جمتمعات قطعت أشواطا يف جمال اأ شطة االجتماعية وال ناء االقتصادي والنضال الاياسأ ،ومنها ما كان روقيا
ركان مآله سينار وهات أخرى بعيدل عف اادف املنشود املتمثل يف بناء الدولة الوطنية ذات الايادل الكاملة.إن التنليل املقد يف
هذه الدراسة دعم بشكل ك ركرل احلاجة إىل تشكلاألمة ثقاريا واجتماعيا علا خلضية املواطنة واملااوال والعدالة االجتماعية
والاماح بتشكل الوعأ االجتماعأ بشكل ربن الدولة عضو ا مبكو اهتا االجتماعية ،والتضارها اقتصاد ا حول الضائض االقتصادي
وكالظا -اأمة والتمع املدين -حمركان أساسيان ل ناء الدولة الوطنية خارا اال د ولوجيا املرحلية.
ومف خالل التنليل والنقاش الناري اذه انشكالية الراهنة وربطها باملعطيات احلالية عف وضع الدولة القطر ة يف املنطقة العربية
توصأ الدراسة مبا لأ:
 ضرورل ةاوي الشرعيات التارخيية الثور ة والعقائد ة والعرقية والق ليةوغ ها مف النزعات والشعارات اأ د ولوجية الضيقة واملؤقتةكمنركات لد ناميكية ال ناء املنتار للدولة الوطنية.
 احلاجة إىل تطو ر "رأمسالية وطنية" نخرط مف خالاا رأس املال الوطين يف عملية التنمية يف مقابل الرأمسالية الدولية الطاغية يفمرحلة العوملة الشمولية،وذلك مف خالل تدعيم اسيراتيجيات وآليات ةاوي الر ع والتنول حنو االقتصاد املنتع والتخضيف مف
حدل اآلثار اليت خيلضها منطق اليراكم الرأمسايل.
 االستمرار يف دعم قيم "ا لية" مف خالل رعاليات وهيآت التمع املدين احلقيقيةاليت تقو أساسا علا ركرل التضامفواملشاركة وبناء رأس املال االجتماعأ املاتدا وال تقو يف وجودها علا ركرل معادال الدولة.
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 عد الاماح يمنة الضعل الاياسأ علا الوظائف االجتماعية ،وهأ اايمنة اليت ال ةعل مف الدولة تاجا للتغي بل حمركا لهمما ضعف احلراك االجتماعأ و عطلل الوظائف االجتماعية وال تكون الدولة هأ التع عف د ناميكية التمع املدين ،بل هأ
اليت تصنعه ليكون صورل عنها.

المراجع
الكتب:
 .أبو سيف عاطف ،التمع املدين والدولة :قراءل تاصيلية مع إحالة للواقع الضلاطيين ،الط عة اأوىل ،اأردن :دار الشروق،
007
 .اجل اعأ جاد الكرمي ،الدولة الوطنية احلد ثة ،قد الكتابة علا جلود ال شر” ،دمشق :،دار التنو ر،

. 0

 .1الزبيدي حاف لطيف كاظم ،العوملة وماتق ل الدور االقتصادي للدولة يف العام الثالة،انمارات العربية املتندل :،دار
الكتاب اجلامعأ. 00 ،
 .2الصوراين غايي ،تطور مضهو التمع املدين وأيمة التمع العريب ،الط عة اأوىل ،رلاطني :مركز دراسات الغد العريب. 002 ،
 .7النمري رؤاد ،جد د االقتصاد الاياسأ ،عمان. 001 ،
 .0حانني توريق إبراهيم ،النام الاياسية العربية  -االةاهات احلد ثة يف دراستها ،ب وت :مركز دراسات الوحدل العربية،
. 007
 .5مخش جمد الد ف ،الدولة والتنمية يف إطار العوملة  -حتليل سوسيولوجأ أيمة التنمية العربية ودور الدولة يف ةاويها ،اأردن:
دار جمدالوي. 002 ،
 .2رمزي يكأ ،التار خ النقدي للتخلف ،الكو ت:سلالة عام املعررة ،اللس الوطين للثقارة ولضنون واآلداب. 925 ،
 .9مس أمني ،ما بعد الرأمسالية ،الط عة الثا ية ،ب وت :مركز دراسات الواحدل العربية. 99 ،
 . 0مس أمني وأوتار ررا اوا ،مناهضة العوملة  -حركة املنامات الشع ية يف العام ،مركز ال نوث العربية وانرر قية واملنتدى العاملأ
لل دائل ،ترمجة سعد الطو ل ،القاهرل :مكت ة مدبويل. 002 ،
 .ع د الشضيع حممد ،القومية العربية يف مضيرق الطرق :حماولة يف ةد د الضكر القومأ ،ب وت :منتدى املعارف،

. 0

 .عزل ع د ا اف خليل ،احلركات االجتماعية يف العام العريب ،القاهرل :مكت ة مدبويل. 000 ،
 . 1روكو اما ررا ايس ،هنا ة التار خ وخامت ال شر ،ترمجة حاني أمحد أمني ،الط عة اأوىل ،القاهرل :مركز اأهرا لليرمجة والنشر،
. 991
 . 2لطضأ حامت ،آراء وأركار حول التوسع الرأمسايل ،الط عة اأوىل ،الاو د :منشورات متوي005 ،
 . 7ماركس كارل ،رأس املال ،اللد الثالة ،ترمجة حممد الااوي،ب وت :دار اادى،بدون تار خ شر.
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المقاالت والندوات والمؤتمرات:
 . 0الصيداوي ر اض ،دوائر االحتكار الرأمسالية تعرقل شوء الدميقراطية يف الدول العربية ،جر دل الزمان العراقية الدولية ،العدد
( 00 ، 1

جوان).

 . 5تركماين ع د اهلل ،أسس احلداثة ومعوقاهتا يف العام العريب املعاصر ،ورقة مقدمة بالنيابة ،دول املركز الثقايف العريب ،دمشق،
د اما . 002
 . 2مجيل هالل ،حول إشكاليات مضهو التمع املدين ،مداخلة مقدمة ضمف دول التمع املدين ،مركز دراسات الوحدل العربية،
ب وت ،اكتوبر . 002
المراجع االلكترونية:
. 1

اجل اعأ جاد الكرمي ،التمع املدين ،اأمة ،الدولة الوطنية ،حنو عقد اجتماعأ جد د ،منتدى الضكر النقدي ،تار خ

التصضح  0 2/02/ 1علا الااعة http://hem.bredband.net/b153948/artiekel.htm، : 2
.
. 2

ي دان لية ،عوائق تكو ف التمع املدين يف الدول العربية ،احلوار املتمدن ،العدد

: 005 ، 91

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98136
 .صيداوي رريق رضا ،وهم التمع املدين العريب ال د ل عف الدولة ،موقع ال د ل ،تار خ التصضح . 0 0/ /0
.

عمر ع د اجل ار ،رواد ار ة علم االجتماع ،كتاب الكيروين ،الر اضhttp://www.iktab.com . 0 7 ،
غليون برهان ،العوملة وأثرها علا التمعات العربية ،تار خ التصضح 0 2/02/ 7

.

علا الااعة

http://critique-sociale.blogspot.com/2005/12/blog- 0:00
post_113909878288456967.html
.

رتنأ سيد ررا ،قراءات ورؤى حول مشروع مس أمني :رؤ ة قد ة ،تار خ النشر  ، 000 / 09/ 5مركز دراسات و

أحباث

الياار،

تار خ

التصضح:

0 2/01/ 2

علا

الااعة

http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=75782&t=4 3: 2
 . 7ريصل سعد ،التخلف املعاصر والتنمية يف املرحلة الراهنة – دراسات اقتصاد ة ،مركز الدراسات وال نوث االسيراتيجية،
سور ا ،تار خ النشر  002 / 07 / 9علا موقع ال د ل الاوري.
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 موالي محمد بلكرشة.د

 جدلية العالقة بين الوالء الحزبي و األداء الوظيفي:التسيير البلدي في الجزائر

.جدلية العالقة بين الوالء الحزبي و األداء الوظيفي:التسيير البلدي في الجزائر
Municipal management in Algeria: The Controversy of the Relationship
between Party Loyalty and Functionality.
 موالي حممد بلكرشة.د
أستاذ حماضر "ب" بكلية احلقوق و العلوم السياسية
 مستغامن-جامعة عبد احلميد بن باديس

: الملخص
 الذي غالبا ما تطرح فيه مشكلة تداخل اخللفية احلزبية مع،يركز هذا املوضوع أساسا على اجلهاز املنتخب يف البلدية اجلزائرية
 و اليت يعترب فيها احلياد الوظيفي ذي أمهية حيوية من حيث كونه ضروريا الستقرار املرفق العام بإبعاده،متطلبات اخلدمة العمومية
 و لتبيان ما قد يلحق هذا، و منه.عن شىت التجاذبات احلزبية و جعله يتفرغ لتقدمي اخلدمة العمومية املنوطة به بصورة منتظمة
اإلستقرار من اضطراب و اخلدمة العمومية من تعثر تعرضنا إىل واقع التسيري البلدي يف كنف التعددية احلزبية بالنظر إىل وضعه أثناء
 بالرتكيز على حاالت يغيب فيها اإللتزام املهنيو حس املسؤولية الوطنية حلساب املصلحة،فرتة احلزب الواحد و أثر هذا األخري عليه
. مدللني على ذلك ببعض األحداث و احملطات اليت شاع فيها ذلك،احلزبية
. حياد وظيفي، خدمة عمومية، مشاركة سياسية، حزب سياسي، بلدية:الكلمات المفتاحية
Abstract:
This subject mainly concerns the elected organ of the Algerian commune, at the level of
which the problem of the overlapping of partisan considerations with the obligations of the
public utility frequently arises, from which the principle of neutrality is of vital importance,
all the more that it is indispensable for the stability of the public service by sparing it of
certain conflicts of partisan origins while working for its exclusivity to the public utility –
which incumbent on it – for the profit of the citizen in a continuous way. Therefore, and in
order to highlight what this stability can suffer as disturbances and the public utility as
dysfunctions, we have treated the real state of communal management within the multiparty
system by referring to its state at the time of the unique party andthe influence of the latter on
it, by basing on cases in which professional commitment, the sense of patriotic responsability
were absent in favor of partisan interest, by referring to certain events that have experienced
such phenomena.
Key words: Commune,political party, politicalparticipation, public utility, functional
neutrality.
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مقدمة:
إذا كان أداء السلك اإلداري  -باعتبار هذا األخري مكونا أساسيا يف اجملالس الشعبية البلدية -يف حاجة مستمرة إىل التحسني
و التطوير ،بالنظر إىل النقائص الكثرية اليت أضحت تالزمه على اختالف التجارب اليت مرت هبا البلدية اجلزائرية رغم ما كان و ال
زال يرصد ألجل ذلك من إصالحات و اجتهادات و إمكانات مالية -فإن تبعات هذا القصور و إن كانت ذات تأثري حمسوس
عرض للجهاز املنتخب من مطبات تبقى أقل وطء ،و مرد ذلك بالنتيجة املنطقية
فإن خطورهتا نسبةً إىل ما قد يَ ُ
إىل عاملني أساسيني:
 أوهلما ،املوقع القانوين للعضو املنتخب ال سيما بالنسبة جلهازي رئيس اجمللس الشعيب البلديو اجمللس التنفيذي .فاألفضلية واإلهتمام الل َذين ختصاهنما هبما القوانني بالنظر إىل عدد و طبيعة الصالحيات اليت ختوالهنما  -مقارنة بأفراد السلك اإلداري -
جيعالهنما على رأس هرم املسؤوليةو التوجيه مبا يتحكم يف الوضعية اهليكلية و الوظيفية للبلدية ككل .و منه ،فبصالحهما يصلح
أمرها و بضعفهما يسوء حاهلا؛
 تعدد اإلنتماء احلزيب و اختالف التوجهات اإليديولوجية و السياسية لألعضاء املنتخبني ،مبا يرجح  -طبيعيا  -نزعة التصادم .وبالتايل ،احتماالت اإلنسداد أو يف أبسط الظروف قلة اإلستقرار بسبب اإلضفاءات و التأويالت أو حىت التحويرات غري
املوضوعية اليت غالبا ما يقحمها هؤالء األعضاء على مسار التسيري و التنظيم خبلفية املغالبة السياسية احلزبية ،قد متتد يف بعض
األحيان إىل أبسط األمور التقنية البحتة.

اإلشكالية:
يثري املوضوع جمموعة من اإلشكاليات ،هي:
 اإلشكالية األوىل ترتكز أساسا حوالألسباب احلقيقية اليت جتعل املصلحة احلزبية  -يف حاالتو ظروف ما  -تتعارض مع اخلدمةالعمومية و من مثة مع املنفعة العامة لسكان البلدية ،مع أناألحزاب إمنا وجدت أصال لغرض رعاية الصاحل العام و حتقيقه؛
 اإلشكالية الثانية مؤداها النظر فيما إذا كان التعدد و التنوع احلزيب و السياسي يساعد يف امناء مردود اجملالس الشعبية البلدية وتنويعه ،أم أنه عامل من عوامل تشتيت اجلهود و تبديد اإلمكانات.و فيما إذا كان من املمكن و املقبول(سياسيا على األقل)
اإلكتفاء بالسلك اإلداري و اإلستغناء عن األجهزة املنتخبة يف تسيري البلدية اجلزائرية ،أو حىت اإلستعاضة عنها ببدائل أخرى من
قبيل قوى اجملتمع املدين مثال؛
 اإلشكالية الثالثة نبحث من خالهلا يف األسباب و اخللفيات اليت جتعل اإلطار اإلداري البلدي يستمر يف البقاء احللقة األضعفدائما يف التسيري البلدي و هو الذي يفرتض فيه ضمان استمرار اخلدمة العمومية و استقرار املرفق العام خاصة بعد أن أعادت له
املنظومة القانونية اجلديدة اإلعتبار.
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الفرضيات:
ألجل تفكيك هذه اإلشكاليات فقد تبنينا الفرضيات اآلتية:
 قد تُفضي شدة التباين و التباعد اإليديولوجي و السياسي بني األعضاء املنتخبني إىل اذكاء أسباب الصراع و رهن األداءالوظيفي للبلديات؛
 ميكن أن يطغى اإلعتبار احلزيب و احلسابات السياسية  -ال سيما لدى األحزاب املعروفة مبعارضتها املبدئية و الكالسيكيةللسلطة السياسة  -على اعتبار مصلحة الساكنة احمللية؛
الظاهرأن اإلطار اإلداري البلدي يف اجلزائر أكثر كفاءة و أقدر على حتقيق اإلستقرار من العضو املنتخب ،لكنه أقل استقالليةو
ُ
مبادرة و أعجز عن تغيري واقع التسيري منهذا األخري.

المنهج:
ألجل حتليل هذا املوضوع اعتمدنا املمازجة بني املناهج التالية :التارخيي ،الوصفي،و املقارن.
 إستعمالنا للمنهج التارخيي كان من خالل ايراد شىت الوقائع(سياسات ،أحداث ،ممارسات )...املتعلقة بتشكيل و تسيري اجملالساحمللية يف اجلزائر يف سياقاهتا الزمنية بدءا مبرحلة الستينات ،فمرحلة بداية التحول السياسي (و نعين بذلك فرتة التسعينات بكل ما
شاهبا من أزمات) ،مث مرحلة ما عرف باإلصالحات السياسية يف اطار مشروع املصاحلة الوطنية.
 إعتمدنا الوصف أيضا للوقوف على شىت التفاصيل (السياسية ،القانونية،املؤسسية ،اإلجتماعية )...من قبيل :املشهد السياسيالعام ،تشكيلة اجملالس الشعبية البلدية ،أطراف العملية السياسية (الرمسيةو غري الرمسية) ،طبيعة األحزاب السياسية و أدوارها،
الوضع اإلقتصادي و املايل ،الوضعية اإلجتماعية لعموم املواطنني ،املنظومة القانونية وشىت التعديالت اليت عرفتها ،الوضع الدويل
العام...
 أما املقارنة و هي  -حسب رأينا املستوى األقرب إىل التحليل  -فاستعماالتنا هلا كانت متكررة حبسب حاجتنا لتأكيد أودحض بعض الطروحات أو كشف مواطن القوة و اخللل يف بعض السياسات (أو القوانني ،التجارب ،اإلجراءات .)...و من مثة،
فقد اختذت املقارنة بعدا زمانيا (من خالل التحليل يف اطار تارخيي كما أسلفنا) ،بعدا قانونيا من خالل حتليل مقارنايت ملضامني
شىت النصوص القانونية ،و بعدا عمليا عن طريق مقارنة الوقائع و التجارب مبايتجاوز األطر الرمسية...
و منه ،فقد توزع هذا املوضوع على حماور ثالثة رئيسة على النحو الذي سيلي تبيانه.
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المحور األول :مجالس شعبية بلدية من طيف حزبي واحد.
لقد أريد للبلدية اجلزائرية منذ اإلستقالل( ُخفض عددها من  8751إىل  236بلدية)8أن تضطلع بقدر كبري من املهام املختلفة و

متارس اختصاصات شىت عامة متتد إىل قطاعات أخرى تشاركهااياها Collectivité territoriale à

compétencegénéraleعلى شاكلة منط التسيري احمللي الفرنسي.
إن املوقع احلساس الذي حتتله البلدية يف البناء املؤسسي لإلدارة العامة اجلزائرية تتدخل فيه عدة أسباب و عوامل ،من أمهها ما
يأيت:
 العامل التارخيي ،إذ أن البلدية اجلزائرية إمنا جتد جذورها و أصوهلا  -على األقل يف اجلانب التنظيمي  -يف النموذج الفرنسيالذي أرساه أول قانون بلدية فرنسي سنة  6.8111و قد زاد حرص الثورة اجلزائرية على جزأرة هذا التنظيم يف أوج عتو اإلدارة
اإلستعمارية يف تعزير مكانتها بعد اإلستقالل و أضفى عليها بعدا تارخييا و حيويا .فمعلوم أنه من أهم قرارات مؤمتر الصومام سنة
8572احداث جمالس شعبية بلدية على شاكلة اجملالس البلدية الفرنسية؛ -3عوامل سوسيو-سيكولوجية ،فاإلنتشار اجلغرايف أو ما
يعرف بالتعقيد اإلداري  -حسب املصطلح الذي استعمله صموئيل هنتجتون  -جعل البلدية أكثر قربا من املواطن مقارنة بغريها
من مرافق الدولة األخرى .و هذا بالنظر أيضا إىل اخلدمات األولية و احليوية اليت توفرها له و اليت تدخل يف مجلة احتياجاته
الدورية .و هكذا ،أصبح طلب هذا املواطن على خدماهتا و جلوؤه املتكرر إىل مقراهتا سلوكا اعتياديا لديه فأضحت واجهة الدولة
على املستوى اجلواري و "مالذا تلقائيا" يف احلاالت الطبيعية كما يف احلاالت اإلستثنائية .و أضحى تقلد مناصب املسؤولية فيها
تدرجا ابتدائيا يف مراتب املسؤولية الرمسية يف الدولة و من مظاهر احلظوة و النفوذ؛
انني البلدية (قانون
 العامل القانوين ،فبالنظر كما أسلفنا إىل عديد الصالحيات و اجملال الواسع الذي تشمله  -مما ختوله قو ُالبلدية لسنة  ،8525قانون سنة  ،8551و قانون سنة  )6188و كذا خمتلفاملراسيم التنظيمية ذات الصلة ،و حىت دساتري اجلزائر على
اختالفها بدءا بدستور سنة  ،8523دستور سنة  ،8552دستور سنة  ،8515دستور سنة ،8552و كذا دستور

سنة6111

فدستور - 6182أصبح اللجوء إىل اإلدارة البلدية و اإلعتماد عليها كبريا يف شىت أعمال و مشاريع التنمية احمللية (حتىو إن كان
التمويل و اإلمكانات متواضعة) .و من مثة اختاذها كآلية و بوابة رئيسية من قبل السلطة السياسية لتنظيم املطالب و اجناز مهام
الضبط اإلجتماعي و من مثة تعزيز اإلستقرار السياسي.

8

 مرسوم رقم  815/23مؤرخ يف  82مايو سنة 8523م يتضمن اعادة التنظيم اإلقليمي للبلديات( .اجلريدة الرمسية ،العدد رقم  ،37الصادر يف  38مايو سنة 8523م) ص.ص.2

-Hartmut Elsenhans,La guerre d’Algérie 1954-1962 – La transition d’une France à une autre, le passage de la 4 èmeàla
5 ème République, Alger, ENAG, 2010, p.767.
3
 عقيلةضيف اهلل ،التنظيم السياسي -اإلداري يف اجلزائر  ،8526-8571رسالة دكتوراه يف التنظيم السياسي و اإلداري ،جامعة اجلزائر ،معهد العلوم السياسية و العالقات الدولية،5991 ،ص.623.
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لقد عمدتالقيادة السياسية بعد اإلستقالل  -و هي حينها جديدة العهد بالتسيري -إىل متديد العمل بكثري من تنظيمات املوروث
اإلستعماري (مبا سينعكس على اإلدارة اجلزائرية الحقا)8.و قد مت ايعاز ذلك إىل قلة اإلمكانات املادية و الكفاءات البشرية و
حرصا على استتباب األوضاع اليت كانت قلقة إىل درجة ما يف هذه الفرتة اإلنتقالية من اعادة بناء الدولة اجلزائرية الفتية.
و هكذا ،انتظرت اجلزائر ملدة تقارب اخلمسة سنوات لتشكيل أول بلدية منتخبة يف

17

فرباير  ،8525بعدما كان أسلوب

املندوبية اخلاصة -الذي يعترب متديدا لنمط التنظيم البلدي الفرنسي  -هو السائد ،خاصة بعدما مت تثبيته مبرسوم جزائري يضفي
عليه طابعا رمسيا و سياديا يف  82مايو 8523مبقتضى املرسوم رقم  815/23السالف الذكر 6.فقد نص قانون البلدية الفرنسي لسنة
8111

على نظاماملندوبيات اخلاصة ،و ال زال معموال به يف فرنسا مبقتضى القانون العام للجماعات اإلقليمية CGCTال سيما

املادة  L2121-35منه فياحلاالت التالية :حل اجمللس البلدي ،إستقالةكل أعضائه املمارسني ،اإللغاء النهائي النتخاب كل
أعضائه ،أو حينما يستحيل تشكيل اجمللس البلدي .فاملندوبية اخلاصة  -حسب تعريف شارل مالو CharlesMalotيف كتابه
"املندوبية اخلاصة يف اجلماعات اإلقليمية الفرنسية" هي "إدارة مؤقتة تسري قضايا البلدية حينما تتعطل السلطات القرارية".

3

لقد كان ترتيب عضوية املندوبية اخلاصة يف اجلزائر شأنا يعود للوالة الذين يعينون رئيسها و نائبه و بقية املندوبني .و هم يف
غالب األحيان  -إن مل نقل دائما  -من منتسيب حزب جبهة التحرير الوطين ملا كانت تشرتطه حينها النصوص الرمسية للبالد من
أن الولوج إىل املناصب احلكومية و التدرج فيها موقوف على شرط اإلخنراط يف هذا احلزب ،الذي كان يفرض منطقه و عقيدته
اإلشرتاكية على كافة املستويات و يف كافة اجملاالت مبا يف ذلك اإلجتماعي منها .فقد كان احلزب الواحد يستدمي بقاءهبفعل هذه
اإليديولوجية و هلذا كان يستميث يف الرتويج هلا .كل ذلك حتت مربر محاية وحدة و متاسك الدولة بالنظر إىل حداثة اإلستقالل
و حساسية الوضع السياسي و األمين.

1

و هكذا ،أُحلقت باملندوبية اخلاصة جلنة التدخل اإلقتصادي و اإلجتماعي بغرض اعطاء اضافة يف جمال التنمية احمللية ،سيما و
أهنا كانت جتمع يف عضويتها  -اضافة إىل ممثلي الشعب  -ذوي اخلربات من املصاحل العمومية و اخلاصة،تطلعا إىل املساعدة و
املرافقة فيما يتصل بالتسيري املايل و املسائل التقنية ،مما كان يقضي به األمر الصادر يف  15أوت .8526

7

هذا ،و قد أحلق بالبلدية أيضا ما عرف باجمللس البلدي لتنشيط القطاع اإلشرتاكي مبقتضى املرسوم رقم  57/23املؤرخفي

66

مارس 88523تدعيما ملشروع التسيري الذايت الذي أطلقه الرئيس أمحدبن بلة مما تضمنته النصوصذات الصلة 6.و حىت املرسوم رقم
1
6

 -عبد احلميد قريف،اإلدارة اجلزائرية -مقاربة سوسيولوجية ،القاهرة ،دار الفجر للنشر و التوزيع ،6111 ،ص.51.

 مبقتضى قرار وايل اجلزائر املؤرخ يف  31جويلية  8526مت حل اجمللس البلدي لBellefontaineو تعويضه بأول مندوبية خاصة على مستوى الوطن لنفس املدينة ،برئاسة بويسري -حوري عمرنائب رئيس ،و املندوبني :قنطار عمر -مريويل حممد -دي ميجليو باسكال .أنظر هبذا اخلصوص( :اجلريدة الرمسية ،العدد رقم  15الصادر يف  68أوت سنة 8526م ،ص .).52.مث تالها بعد ذلك
تنصيب مندوبيات خاصة على مستوى :بئر خادم ،بئر توتة ،بوفاريك ،بوينان ،شبلي ،شراقة ،درارية...أنظر  :نفس املرجع.
3

- Charles Malot, « La délégation spéciale dans les collectivités territoriales françaises», www.worldcat.org/title/delegation(.تاريخ التصفح،6181 /11/18 :على الساعةspeciale-dans-les-collectivites-territoriales-francaises/oclc,) 23.20
4

- El Hermassi, Etat et société au Maghreb-études comparatives, Paris, édition Anthropos, 1975, p.172.
- Article 6, ordonnance n° 62/016 du 9/08/1962 instituant dans chaque département une commission d’intervention

5

économique et sociale et prévoyant diverses mesures administratives et financières. (J.O.R.A, n° 07, du 21/08/1962) p.67.
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السالف الذكر إمنا استصدر لذات الغرض .و هذا كله يف اطار التوجه اإلشرتاكي الذي تبنته اجلزائر بعد اإلستقالل و

عمل الرئيس بن بلة حينها على تعزيزه.
لقد أنيط هبذا اجمللس -الذي يتشكل من رؤساء جلان التسيري الذايت و ممثلني عن :احلزب،اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني ،اجليش،
و اإلدارة البلدية  -إنشاء و تنظيم املؤسسات املسرية ذاتيا autogéréesو تنسيق أعماهلا.
للعلم ،فإن القطاع اإلشرتاكي الذي كان يُعىن هذا اجمللس بتنشيطه استمر يف الوجود حىت يف فرتةالرئيس بومدين ،و نص عليه أيضا
قانون البلدية لسنة  8525يف املادة  831منه جبعل "توجيه و تنسيق جمموع نشاطاته من اختصاصات البلدية".

3

و عليه ،و بالنظر إىل الطابع اإلنتقايل للمندوبية اخلاصة لألسباب السالف بياهنا و الفتقارها للصيغة التمثيلية  -مما جيردها من
بعض املشروعية اليت يفرتض توافرها يف هكذا وحدات حملية جوارية و ميس بالتايل مبصداقية مؤسسات الدولة  -مت اصدار أول
قانون بلدية جزائري يقضي باإلنتخاب أسلوبا يف تشكيل اجملالس الشعبية البلدية .فقد ورد يف "بيان األسباب " يف العنصر الثاين
املتعلق ب"التأسيس البلدي اجلديد" بأنه " ...جيب يف الدرجة األوىل  -لكي يكون اختصاص البلديةاملطلق يف مجيع امليادين أكثر
فعالية  -أن حتوز البلديات كامل السلطة الضرورية و أن تسري على مقتضى دميقراطية احلكم اجلماعي و اإلنتخاب".

1

ما جتدر اإلشارة إليه هبذا اخلصوص أن أول مناقشة للميثاق البلدي كانت على مستوى املكتب السياسي حلزب اجلبهة التحرير
الوطين الذي تبناه يف جوان  .8527و يف جوان  8522مت ارساله إىل خمتلف هياكل احلزب و أجهزة اإلدارة ملناقشته.و هذا ما يفسر
أيضا الطابع اإليديولوجيو السياسي الذي طغى على هذا القانون ،و يدلل من جهة أخرى على دور احلزب فيما يتعلق بالشأن
البلدي كما يف باقي املستويات و اجملاالت .و هكذا ،يف  61أكتوبر  8522تبىن جملس الثورة امليثاق البلدي و حدد مبادئه العامة.
و يف

31

ديسمرب

يناير .8521

8522

تبنت احلكومة قانون البلدية مث جملس الثورة يف

11

يناير  ،8525ليصبح أمراordonnanceبتاريخ

81

1

كثريا ما كان الرتدد و التجاذب يطبع اخلطابات الرمسية لدوائر السلطة السياسية مبا يف ذلك الرئيس اهلواري بومـدين و الرموز
القيادية األخرى حلزب جبهة التحرير الوطين حول اشكالية عالقة هذا األخري بالدولة .فتارة يتم فيها التأكيد على الدور الريادي
1

يف  - 65مرسوم رقم  57 /23مؤرخ يف  66مارس سنة 8523م يتضمن تنظيم و تسيري املؤسسات الصناعية املنجمية ،احلرفية ،و األمالك الفالحية الشاغرة (اجلريدة الرمسية ،العدد رقم ،85الصادر
مارس سنة 8523م) ص.651.
2

-Décret n° 62/02 du 22/10/1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises agricoles vacantes. (J.O.R.A, n° 01, du
26/10/1962) p.14 ; décret n° 63/90 du 18/03/1963 portant création d’un « Office national de la réforme agraire » (J.O.R.A, n°
15, du 22/03/1963) p.286 ; décret n° 63/88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants (rectificatif). (J.O.R.A,
n° 16, du 26/03/1963) p.290.
3

ل - 81أمر رقم 61/25مؤرخ يف  15شوال عام 8312ه موافق ل  81يناير سنة 8525م يتضمن القانون البلدي (اجلريدة الرمسية ،العدد رقم  ،12الصادر يف  15شوال عام 8312ه موافق
يناير سنة 8525م) ص.816.
4

 بيان األسباب ،نفس املرجع ،ص.56.5
- J. LECA, « ADMINISTRATION LOCALE ET POUVOIR POLITIQUE EN ALGÉRIE», http://aan.mmsh.univ(تاريخ التصفح،6181 /11/11 :على الساعةaix.fr/volumes/1971/Pages/AAN-1971-10_01.aspx,) 26.00
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للحزب يف "البناء و التشييدو صيانة مكتسبات الثورة و تثمينها و دوره كشريك يف التسيري (توجيها ،تنسيقا ،و استشارة) و مد
الدولة باإلطارات الكفأة" اليت ال مناص من ضرورة امياهنا مببادئه و اعتناقها لثوابته .و تارة أخرى يطلَق شعار حترير مؤسسات
الدولة و ابقائها يف منأى عن املهاترات و املناورات السياسية اليت كثريا ما كانت تشحن األجواء داخل احلزب.
إن هذا اخلطاب الذي يبدو يف ظاهره متناقضا مل يكن يف حقيقة األمر إال حمصلة حسابات سياسية غالبا ما كانت حتكمها
ظروف أزمة ،أو لضرورات التعبئة السياسية .بيد أنه يف كل األحوال يبقى رئيس الدولة هو املثري األول و األخري و املوجه لكل
نقاش عام .و مهما يكن من أمر واقع العالقة بني احلزب و الدولة  -حىت و ان اختلفت التحاليل بشأهنا خبصوص فرتة حكم
اهلواري بومدين ،من أن هذا األخري كان يستوعب بسلطاته املطلقة ارادة احلزب أو أنه كان يتحسب ملواقفه و آرائه  -فإن مكانة
هذا األخري مل تكن باملتواضعة .و بيان ذلك ما أكدت عليه أغلب النصوص الرمسية خبصوص األدوار املتميزة اليت كانت منوطة
حبزب جبهة التحرير الوطين ،من ذلك قانون البلدية لسنة  .8525و حيضرنا يف هذا املقام ما كانت تشرتطه النصوص التنظيمية من
شروط "استثنائية" للتعيني يف املناصب السامية من قبيل شرط اإلخنراط يف حزب جبهة التحرير الوطين ،الوفاء للثورة...
لئن كرس هذا القانون منطق و أسلوب اإلنتخاب يف تشكيل اجملالس احمللية (مبا يف ذلك اجمللس الشعيب الوالئي بعد صدور قانون
الوالية سنة  )8525فقد جعل ذلك "دولةً " على حزب وحيد .حيث ورد يف املادة  31منه أن "ينتخب النواب البلديون من قائمة
وحيدة للمرشحني يقدمها احلزب،و يكونعدد املرشحني مساويا لضعف املقاعد املطلوبشغله.حتظرالرتشيحات الفردية .ال ميكن
للناخبني أن يصوتوا إال على املرشحني املقيدين يف القائمة املذكورة يف الفقرة  8من هذه املادة".

8

إن هذا اإلرتباط الكبري بني احلزب الواحد و اجملالس الشعبية البلدية  -على غرار باقي اجملالس املنتخبة كلها يف هذه الفرتة ،و
الذي كان من قبيل املمارسة السياسية ال ُكلِّيانية على شاكلة السلطة السياسية القائمة -ما كان ليرتك فسحة من احلرية للمبادرة
الذاتية أو حىت الشعبية و حلق املواطن يف اإلقرتاح أو اإلعرتاض يف عالقته مع هذه اجملالس ،حىت و إن كانت أحكام قانون البلدية
على غري ذلك بنصها على جواز مشاركة املواطن و رقابته على أعمال اجملالس الشعبية البلدية و أدائها.

6

إذا متعنا يف جوهر ما أتى به قانون سنة -8525ال سيما ما اتصل منه بآليات الوصاية املشددة اليت كان يتمتع هبا الوالة خاصة
على أعمال اجملالس الشعبية البلدية و قَصره الرتشح لعضوية هذه األخرية على مناضلي حزب جبهة التحرير الوطين  -ألمكننا أن
نستطرد ما كان متبقى لإلرادة الشعبية من سلطة حقيقية على املستوى البلدي.
لقد تعززت قوة حزب جبهة التحرير الوطنيفي أجهزة اإلدارة احمللية بعد اطالق مشروع الثورة الزراعية يف  11نوفمرب  .8558فلم
يكن ميلك حينها رئيس الدولة أن يستغين عن هكذا سند يدعمه يف الرتويج هلذه التجربة ملا كان ميلكه هذا احلزب من شبكات و
قنوات نافذة و متغلغلة يف اجملتمع.
1
2

أمر رقم ،61/25مرجع سابق ،ص.52. -أنظر هبذا اخلصوص املواد ،812-817-51-15 :أمر رقم ،61/25مرجع سابق ،ص.ص.811-55.
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و هبذا ،و لضمان رقابة أكرب على تطبيق هذا املشروع و بغرض التحكم يف املسار الذي ُسطر له على املستوى احمللي
استحدثت اجملالس الشعبية البلدية املوسعة يف نفس السنة (و هي الفرتة نفسها اليت أطلق فيها املخطط الرباعي األول) و اليت مل
تكن يف واقع األمر إال صيغة مستحدثة بغرض التمكني لتمثيل أكرب و أعقد للحزب الواحد (أعضاء مكتب القسمة و ممثلني عن
املنظمات اجلماهريية التابعة وظيفيا له) ال سيما على مستوى اللجنة التقنية البلدية و جلنة التحقيق البلدية اللتني تدعمت هبما
البلدية يف فرتة تأميم األراضي الفالحية و اعادة توزيعها.
هذا ،و بعد وفاة الرئيس بومدين حاول الرئيس الشاذيل بن جديد أن يسري على هنجه  -على األقل يف السنوات األوىل من
حكمه  -فعمل على استكمال مسار جتربة الثورة الزراعية.
لقد كانت بداية الثمانينات حمطة بارزة يف هذا اإلجتاه ،إذ استُصدر كثري من النصوص مبا يكرس هذه السياسة و جيعل هذه

املرة احلزبَفاعال حقيقيا فيها و يف اجملالس الشعبية البلدية و شىت املؤسسات احمللية.

و هكذا ،فإن كم املهام و السلطات الذي أوكل للحزب جعله قوة سياسية بامتدادات :إدارية،إقتصادية ،إعالمية ،إجتماعية...
أكثر بكثري مما كان عليه يف فرتة الرئيس األسبق.
يف سنة  8511مثال ،تقرر انشاء جمالس التنسيق البلدية (وجمالس التنسيق الوالئية) يرأسها أمني قسمة احلزب (و حمافظ احلزب على
مستوى الوالية) باختصاصات رقابية  -من خالل اإلشراف و التوجيه و التنسيق  -يف كل اجملاالت (سياسية ،أمنية ،إدارية،
إقتصادية ،إجتماعية.)...
يف العام الذي يليه ،مت تعديل قانون البلدية (و كذا قانون الوالية) .مبا يؤكد دائما القناعة التيكانت حتملها القيادة اجلديدة من
أن احلزب أصبح شريكا أساسيا يف احلكم .و ألجل اثبات ذلك و ما دام املستوى احمللي هو األقرب إىل املواطن كان جيب أن
يكرس ذلك على هذا املستوى كي يظهر أثر ذلك جليا يف الواقع العملي و يف نظر املواطن كما املسري احمللي -خاصة رؤساء
َّ
الدوائر و الوالة  -الذين كانوا غالبا ما يدخلون يف نزاعات مع مسؤويل احلزب احملليني بسبب ما كان يوصف من قبل البعض منهم
بأنه تدخل مرفوض.
لقد خص قانون البلدية لسنة

8518

املعدل لقانون سنة

8525

اجملالس الشعبية البلدية مبهام قوية يف اطار ما وصفه "باملراقبة

الشعبية"،جعلته ميتلك هذه املرة أسباب القسر و اإللزام بقوة التشريع.و هي كما نعلم من أهم أركان السلطة و مرتكزاهتا .فأمكن
له أن يراقب و يتحرى يف عمل و أداء " املؤسسات و اهليئات العمومية من أي نوع كانت" عدا "اهلياكل احلزبية" و هياكل أخرى
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سيادية كالقضاءو اجليش8...و منه ،و يف كل األحوال  -سواءا فيما تعلق بالصالحيات الرقابية اجلديدة للمجالس البلدية ذات
الرتكيبة احلزبية األفالنية أو حينما يتعلق األمر باستثناء أجهزة احلزب منها  -فإن كل ذلك يؤكد ما سلف تأكيده.

المحور الثاني :تجربة المجالس الشعبية البلدية التعددية الناشئة ،بين التنوع و الصراع.
لقد تراكمت أسباب الفساد و التهميش و ش ّددت وطأها ظروف أخرى اقتصادية و تداعيات خارجية من قبيل موجة التحول
فعجلت هبا يف اجلزائر يف أواخر الثمانينات.
السياسي اليت ضربت أغلب األنظمة حينها َّ
لقد كان من أهم ما متخض عنه هذا التحول  -الذي اختذ بعض املظاهر العنيفة إىل حد ما -اقرار التعددية احلزبية مبقتضى
دستور

63

فرباير

8515

ال سيما املادة

11

منه .ليتعزز هذا املكسب الدميقراطي بالقانون رقم

88/15

املتضمن اجلمعيات ذات

الطابع السياسي الذي صدر يف ذكرى عيد اإلستقالل من سنة .8515مث كرسته و عمقته منظومة قانونية شاملة حاولت هبا
السلطة السياسية اعطاء هذا اإلصالح السياسي بعد عمليا ملموسا.كان من أمهها أيضا اصدار قانون جديد ينظم العمل
اجلمعوي مبنطق أكثر انفتاحا من سابقيه (رقم

55/58

يف سنة  ،8558أو حىت القانون رقم  87/15يف سنة .)8515فكما يقول

جابريال أملوند" :إن األمم ،بالطبع ،مقيدة بتارخيها اخلاص عالوة على اعتماديتها الدولية"6.و منه ،فقد ورد قانون اجلمعيات
اجلديد هذا  -بتاريخ  1ديسمرب

8551

 -يف نفس السياق السياسي  -الداخلي و الدويل  -الذي أعيد يف اطاره النظر يف كل

شيء.
و هكذا ،مت أيضا اصدار قانون البلدية اجلديد رقم  11/51يف  15أفريل 8551الذي هيأ اجملالس الشعبية البلدية الحتواء األحزاب
اجلديدة بكل أطيافها و توجهاهتا .فقد قضت املادة 61منه بوجوب أن تضمن تشكيلة جلان اجمللس الشعيب البلدي متثيال نسبيا
يعكس املكونات السياسيةله3.و يف ذلك اشارة إىل الرتخيص لتجربة جديدة ناشئة يف التنافس السياسي احلزيب على املستوى
البلدي مما مل يعهده اجلزائريون.
و عليه ،فإن األمر و إن كان يلقى نفورا من قبل من اعتاد التسيري يف كنف الرتابة و يف غياب التنافس  ،فإن هذا القانون
تضمنه من اصالحات جوهرية -تقاليدا و أساليبا و منظومة جديدة يف التسيري و املمارسة السياسية داخل اجملالس
ُ
سريسي -مبا ّ
الشعبية البلدية.

يف  15شوال -املواد 851 :مكرر 851 ،8مكرر 851 ،6مكرر .3قانون رقم  15/18مؤرخ يف  16رمضان عام 8118ه موافق ل  11يوليو سنة 8518م يعدل و يتمم األمر رقم  61/25مؤرخ
عام 8312ه موافق ل  81يناير سنة 8525م يتضمن القانون البلدي (اجلريدة الرمسية ،العدد رقم  65الصادر يف  17رمضان عام 8118ه موافق ل  15يوليو سنة 8518م) ص.567.
1

6

 جابريال أملوند و باول جي بنجهام اإلبن ،السياسات املقارنة يف وقتنا احلاضر– نظرة عاملية ،ط ،8ترمجة  :هشام عبد اهلل ،األردن ،الدار األهليةللنشر و التوزيع ،8551 ،ص.76.3

 88أبريل -قانون رقم  11/51مؤرخ يف  86رمضان عام 8181ه موافق ل  15أبريل سنة 8551م يتعلق بالبلدية (اجلريدة الرمسية ،العدد رقم  ،87الصادر يف  82رمضان عام 8181ه موافق ل
سنة 8551م) ص.151.
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يف اطار القانون اجلديد و يف ظل أحكامه مت تنظيم أربعة انتخابات حملية عامة ،و استمر العمل به حلوايل واحد و عشرين سنة،
عرفت فيها اجملالس البلدية فرتات استقرار و فرتات انسداد و حىت فرتات تفكك أو شبه اهنيار مثلما كانت عليه أثناء ما عرف
بالعشرية السوداء.
كانت نتائج اإلنتخابات البلدية يف

86

جوان  -8551اليت تنافس فيها حوايل

88

حزبا و فاز فيها حزب اجلبهة اإلسالمية

لإلنقاذ ب  173جملسا شعبيا بلديا  -مؤشرا واضحا على احلرج الكبري الذي أملبالسلطة السياسية ،بالنظر إىل توقعاهتا اخلاطئة من
َّ
8
هذه النتائج و كذا معارضة النخبة هلذا احلزب.
ما يُن َقل عن ممارسات منتخيب هذا احلزب أثناء عهدته  -على قصرها  -أن التسيري البلدي حينهاكان على درجة مبالغ فيها

من التسييس ،قد يرجع  -حسب اعتقادنا  -إىل عاملني اثنني أساسيني ،مها:

 بوصفه حزبا ايديولوجيا شديد احلساسية ملبادئه جعل منتسبيه -اطارات و مناضلني عاديني  -يواجهون اجلميع و يستميتون يفالتمكني للتصورات و القناعات اليت حيملوهنا يف الواقع امللموس .فاختذوا من البلديات جماال حملاولة الربهنة على أفضليتها مقارنة
بغريها من القناعات؛
 الرغبة امللحة يف ابراز الذات كأحسن بديل عن احلزب احلاكم ،و من مثة التشكيك يف قدرة هذا األخري على اإلصالح ،ف ُعلِّقتعليه كل أسباب اإلخفاق و الفساد الذي استشرى يف تلك الفرتة.

6

دون اخلوض يف تفاصيل هذه الفرتة  -اليت شابتها قالئل كبرية و أحداث خطرية و ما صاحبها من انعدام لألمن و لإلستقرار
املؤسسايت بسبب "هتور" اإلسالميني من جهة و جتاوزات السلطة السياسية من جهة أخرى خاصة حينما عمدت بشكل مفاج
و رادع يف خطوة غري حمسوبة العواقب إىل ايقاف العملية اإلنتخابية و حل اجملالس املنتخبة يف

86

يناير

8556

يوما فقط بعد

استقالة الرئيس بن جديد  -فإن ما ميكن استنتاجه  -رغم ما كان يتطلع إليه املشرع من استقاللية أكرب للمجالس الشعبية البلدية
ميكن أن يتيحها القانون اجلديد الذي ُحرر من منطق التسيري التحكمي و األحادي  -أن لكال "اجلبهتني"(اجلبهة اإلسالمية
لإلنقاذ و جبهة التحرير الوطين) ميل للهيمنة و هتميش الغري ،بسبب حب الزعامة السياسية3.و قد انعكس ذلك جليا على
تعاملهما مع من خيالفهما الفكر و التوجه ،ممايصفه طاهر لبيب ب"عقدة الطاعة" اليت كانت متجذرة لدى اطاراهتما مبا كان
جيعل املسري اإلداري البلدي يف فرتة األحادية احلزبية و يف عهدة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ أقرب إىل التابع الفاقد للصالحيات
الفعلية .و منه ،و إن كان البعض يرى بأن التحليل و الدراسة التارخيية للعملية الدميقراطية و األحزاب السياسية يف اجلزائر غالبا ما
1

- Myriam Aït Aoudia, « L’instauration du pluralisme partisan était imprévisible
(1988/1992)»,localhost/E:/“L’instauration%20du%20pluralisme%20partisan%20était%20imprévisible”_%20l'actualité%20s
(تاريخ التصفح،6181 /11/68 :على الساعةur%20liberte-algerie.com.html, )21.00
2

 -سليمان عشرايت ،اخلطاب السياسي و اإلعالمي يف اجلزائر -مقاربة حول سيمونتيك القول و الفعل و احلال ،وهران  ،دار الغرب للنشر و التوزيع ،6113 ،ص.ص.385-381.

3

 -خالد توازي ،الظاهرة احلزبية يف اجلزائر ،التاريخ -املكانة -املمارسة -املستقبل ،مذكرة ماجستري يف التنظيم السياسي و اإلداري ،جامعة اجلزائر ،كلية العلوم السياسية و اإلعالم ،قسم العلوم

السياسية ،6112-6117 ،ص.823.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 11أيلول-سبتمبر- 8112المجلد – 18تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

185

التسيير البلدي في الجزائر :جدلية العالقة بين الوالء الحزبي و األداء الوظيفي

د .موالي محمد بلكرشة

ينتهي إىل تأكيد الصلة بني السلطة و األحزاب الفتقاد هذه األخرية إىل تاريخ مستقل خاص هبا8فإن معضلة الدميقراطية يف
اجلزائر -حسب البعض اآلخر -ال تعين السلطة فقط بل األحزاب و القوى اإلجتماعية و التنظيمات الشعبية أيضا.
لقد كانت قرارات التسيري احلساسة تناقش و يفصل فيها خارج مقرات البلديات و يف دوائر احلزب الواحد و هياكله .و كنا نسمع
حينها عن موظفني حيالون تأديبا على جمالس شورى اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ بدل أن يكون ذلك على مستوى اجملالس التأديبية و
وفق اإلجراءات اإلدارية املعلومة.
و منه ،فما ميكن قوله  -مبفهوم صموئيل هنتجتون -هو ضعف القدرة على "احلكم الذايت" لدى هذين احلزبني مثلما هو
شائع لدى أغلب األحزاب يف دول العامل الثالث.
" إن احلكم الذايت يتضمن  -حسبه  -العالقات بني القوى اإلجتماعية من جهة ،و التنظيمات السياسية من جهة أخرى.
فاملؤسساتية السياسية بالنسبة للحكم الذايت تعين تطوير التنظيمات و اإلجراءات السياسية اليت ليست جمرد تعبريات عن مصاحل
فئات اجتماعية معينة .إن التنظيم السياسي الذي يكون أداة لفئة اجتماعية  -عائلة ،عشرية ،طبقة  -ينقصه احلكم الذايت و
املؤسساتية "3.فأين نرتب إذًا األحزاب السياسية اجلزائرية و سائر املؤسسات الرمسية وفق هذا املعيار الذي وضعه هنتجتون لقياس
املؤسساتية السياسية ؟
تعترب اإلنتخابات احملليةل  63أكتوبر

8555

وجها آخرا معاكسا ملوازين القوى اليت رمستها اإلنتخابات احمللية لسنة  ،8551إذ

متكنت السلطة السياسية أن تؤهل يف ظرف وجيز حزبا فتيا  -هو التجمع الوطين الدميقراطي الذي تأسس يف  85مارس -8555

1

و هتي له الظروف و األسباب كي تطرحه بديال عن جبهة التحرير الوطين و عن التيار اإلسالمي على حد سواء.و قد مت ذلك يف
هذه اإلنتخابات اليت حتصل فيها على ما نسبته  77.85باملائة من املقاعد البلدية على املستوى الوطين يف جو مشحون بالشكوك
حول نزاهتها.فقد أبدى كثري من األحزاب السياسية حينهاو بغض النظر عن اختالفاهتا رفض نتائج هذه اإلنتخابات.
مما ميز هذه العهدة  -اليت عرف فيها العمل اإلرهايب املسلح تصاعدا جنونيا  -تسخريا للمجالس البلدية خاصة ألجل تثبيت
ركائز املؤسسات احلكومية اليت كادت تتهاوى موازاة مع العمل األمين العسكري يف مواجهة اإلرهاب و حماوالته احلثيثة تفكيك
أسس الدولة :سياسيا ،أمنيا ،اقتصاديا و اعالميا ...ومنه ،فلقد عمد التجمع الوطين الدميقراطي من خالل البلديات النائية خاصة
 -لكوهنا األكثر تضررا و قابلية لإلستمالة  -إىل حتسني صورة الدولة من خالل تركيز اجلهود على حمورين اثنني :توفري األمن و

1

 -نور الدين ثنيو"،األحزاب السياسية يف اجلزائر و التجربةالدميقراطية"( ،http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages،تاريخ التصفح،6181 /11/66 :على الساعة

.)85.11
2
3

 -مهدي أنيس جرادات ،األحزاب و الحركات السياسية في الوطن العربي ،ط ،5عمان ،دار أسامة للنشر و التوزيع ، 992 ،ص.99.

فلو عبو ،بريوت ،دار الساقي ،8553 ،ص.31.
 صمويل هنتجتون ،النظام السياسي جملتمعات متغرية ، ،ط ،8ترمجة :مسية ّ4
 -وصل تأسيس احلزب السياسي املسمى " التجمع الوطين الدميقراطي" (اجلريدة الرمسية ،العدد رقم  ،87يف  88ذي القعدة عام 8185ه موافق ل 85مارس سنة  8555م).
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ترقية اخلدمة العمومية ألجل تنمية حملية أفضل و من مثة عزل العناصر اإلرهابية شعبيا .و هبذا يظهر لنا أسلوب املزاوجة بني البعد
السياسي للحزب و البعد التنموي احمللي.
ما ميكن استخالصه أيضا من جتربة اإلنتخابات احمللية ل  81أكتوبر  6116أن اجملالس الشعبية اليت أفرزهتا كانت على غري العادة
للملء لسجاالت و مالسنات و عراك بني أعضاء هذه اجملالس ،خاصة بني سنيت
مسرحا مكشوفا َ
اإلنتخابات الرئاسيةو التكتالت اليت رمستها من داخل حزب جبهة التحرير الوطين خاصة بني مؤيد و مساند للمرتشح علي بن
6113

و

6111

بسبب

فليسو املرتشح عبد العزيز بوتفليقة .ذلك ،ألن اإلنتخابات الرئاسية يف اجلزائر كما يقول بوكرا إدريس" :هي فرصة للطبقة و
الشخصيات السياسية لتعزيز مكانتها يف الساحة السياسية" 8.و استمر هذا اإلصطفاف اخلطري يف اجملالس الشعبية البلدية حىت
بعد فوز عبد العزيز بوتفليقة ،و بات البعض يكيد للبعض اآلخر باختالق املشاكل يف التسيري وصل إىل حد تعطيل مصاحل
املواطنني بغرض استعدائهم ضد الطرف اخلصمو تسريب املعلوماتو األسرار املهنية لغايات سياسية سلطوية .و لعل كثريا من
مواطين البلديات و موظفيها احملايدين حيتفظون بذكريات تلك األزمة اليت بلغت حد تسخري وسائل البلديات ألهداف انتخابية
منحازة هلذا املرتشح أو ذاك.

المحور الثالث :واقع التسيير في ظل قانون البلدية لسنة .8111
لقد سبق صدور هذا القانون  -خاصة يف مرحلة اعداد مشروعه  -جدل كبري ،إما تساؤال عن مضامينه و تطلعا ملعرفتها أو
حماولة توجيه النقاشات بشأنه .و هذا إن دل على شيء فإمنا يظهر درجة الرتقب اليت كانت تطبع األجواء السياسية حينها خاصة
بالنسبة لألحزاب السياسية.
إن إهتمام اإلطارات البلدية ال سيما األمناء العامني للبلديات كان متزايدا أيضا هذه املرة نظرا لبعض التسريبات اليت كانت
مشجعة هلم .لكن الالفت لإلستغراب هو املوقف شبه اإلنعزايل الذي اختذته باقي فعاليات اجملتمع املدين و سائر املواطنني من كل
ذلك ،عدا وسائل اإلعالم احلكومية و املستقلة اليت استبَقت صدور القانون بكثري من التحاليل التوقعية .إن هذا يؤشر كما تؤشر
عليه نسبة املشاركة املتواضعة يف اإلنتخابات احمللية و التشريعية على درجة اهلامشية اليت بلغتها الثقافة السياسية لدى عموم

املواطنني رغم أن قانون البلدية يدخل يف صميم اهتماماهتم و مصاحلهم اليومية.
من مفارقات التشريع و التطبيق يف اجلزائر غالبا اهلوة الكبرية بني النص و التطبيق.لقد تضمن قانون  6188بابا بأربعة مواد6ينص
على مبدء املشاركة الشعبية و حيث عليها .كما أن املادة الثانية من القانون يف تعريف مكمل للبلدية  -على غري ما ورد عليه
تعريف قانون البلدية األسبق الذي اختصر ذلك يف املادة األوىل فقط -اعتربها "إطارا ملشاركة املواطن يف تسيري الشؤون

1

 -إدريس بوكرا ،نظام انتخاب رئيس اجلمهورية يف اجلزائر ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،6115 ،ص.11.

موافق ل  -الباب الثالث ،قانون رقم  81/88مؤرخ يف  61رجب عام 8136ه موافق ل  66يونيو سنة 6188م يتعلق بالبلدية (اجلريدة الرمسية ،العدد رقم 35هالصادر يف أول شعبان عام ،8136
 13يوليو سنة 6188م) ص.11.
2
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العمومية" 8.فهل يعقل أن يصدر قانون يتبىن كل هذه املبادئ وحيرص عليها بعيدا عن املواطن  -الذي ازداد استهجانه لألداء
تفعل ألجل
البلدي  -و دون اثارة أي نقاش عام كما يف أغلب الدول؟كان من األنسب أن َّ
تسخر أجهزة الدولة اإلعالمية و َّ
ذلك و ترصد له محلة قوية على شاكلة احلمالت اليت تروج لإلنتخابات حرصا على رفع نسبة املشاركة.
مما مح له القانون اجلديد من تعديالت ما تعلق منها مبنصب رئيس اجمللسالشعيب البلدي الذي أصبح يشغله مبقتضى املادة
27اليت أسندته إىل " متصدر القائمة اليت حتصلت على أغلبية أصوات الناخبني 6"...ومل تظهر تبعات هذه القاعدة اجلديدة -
املختلفة إىل درجة ما معما قضت به املادة

11

من القانون العضوي لالنتخابات لسنة  ،6186بأن " ...يقدم املرتشح النتخاب

رئيس اجمللسالشعيب البلدي من القائمة احلائزة األغلبية املطلقة للمقاعد" 3-إال بعد انتهاء عملية فرز أصوات االنتخابات احمللية
ل 65نوفمرب  .6186فتم يف األخري ترجيح أحكام القانون العضوي لإلنتخابات.
متخضت هذه اإلنتخابات عن فوز حزب جبهة التحرير الوطين بأغلبية مقاعد اجملالس الشعبية البلدية على املستوى الوطين.
يأيت بعده يف الرتتيب التجمع الوطين الدميقراطي مث احلركة الشعبية اجلزائرية اليت تأسست حديثا يف فرباير .6186
هذا ،و مل تأت اإلنتخابات البلدية اليت جرت يف  63نوفمرب  6185جبديد يف ترتيب األحزاب من حيث عدد املقاعد املتحصل
عليها .إذ حتصل احلزبان احملسوبان على السلطة السياسية على أغلبية املقاعد على مستوى
بالنسبة جلبهة التحرير الوطين ،و
حبصوله على

58

178

8718

بلدية ،مبا قوامه

213

مقعدا

مقعدا للتجمع الوطين الدميقراطي .و قد صنع حزب "جبهة املستقبل" هذه املرة املفاجأة

مقعدا .يف حني مل تفز حركة جمتمع السلم  -و هي حزب سياسي اسالمي حيوز قاعدة نضالية عريضة  -إال

على  15مقعدا 1.و يرجع بعض احملللني سبب ذلك إىل التصدعات الداخلية اليت طالت قيادة و قاعدة هذا احلزب.
و قد طعن يف مصداقية هذه اإلنتخابات كسابقتها أحزاب املعارضة و كثري من وسائل اإلعالم بل و حىت األمني العامللتجمع
الوطين الدميقراطي  -أمحد أوحيي  -الذي هو نفسه الوزير األول مل جيد حرجا يف توجيه اإلهتام إىل جهات مل يسمها بعينها كانت
ضالعة  -حسب رأيه  -يف "توجيه" النتائج.
إذا كان من املسلم به  -نظريا و عمليا -أن أي تنظيم مهما كان حجمه و طبيعة نشاطه إمنا يتأثر ببيئته (الداخلية و
اخلارجية) ،و نظرا ملا للبعد اإلنساين ،اإلجتماعي ،اإليديولوجي ،و السياسي -مما تتشكل منه هذه البيئة إضافة إىل مكونات
أخرى كثرية -من تأثري فإن ذلك ميكن أن يكون َموردا كما ميكن أن يكون معوقا تنظيميا.
1

 -نفس املرجع ،ص.15.

2

 نفس املرجع ،ص.83.3

8133ه  -املادة  ،11قانون عضوي رقم  18/86يف  81صفر عام 8133ه موافق ل  86يناير سنة 6186م متعلق بنظام اإلنتخابات (اجلريدة الرمسية ،العددرقم  ،18الصادر يف  61صفر عام
موافق ل  81يناير سنة 6186م) ص.85.
4

- «Le Front de libération nationale (FLN) est arrivé en tête des Elections locales avec 603 APC et 711 sièges dans les
(تاريخ التصفح،6181 /17/18 :على الساعةAPW»,dia-algerie.com, )23.00
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يف حالة البلدية اجلزائريةبعد صدور قانون سنة -6188بالنظر إىل حتليلنا للمراحل السابقةفيما يتعلق بتبعات اإلنتماء احلزيب على
التسيري  -فما ميكن مالحظته أنه حىت و إن كانت درجة تأثري ذلك قد خفت،بسبب فتور اإلعتبارات اإليديولوجية (اإلشرتاكية
بكل أبعادها) مما كان شائعا يف فرتة احلزب الواحد ،أو حىت بسبب طغيان رهانات أخرى حلت حمل هذه األخرية -بسبب
التغريات السوسيولوجية العميقة اليت طرأت على اجملتمع اجلزائري  -من قَبيل الطموح و املصلحة الشخصية ،أسبقية الوالء
للشخص صاحب الفضل يف حتقيق هذه املصلحة و محايتها ...فإن تأثري احلزب يبقى موجودا حىت و إن كان بطريقة غري مباشرة
أو بشكل مناسبايت (بتوجيهات مركزية مبناسبة بعض األحداث أو املواقف مثال).
تعطينا نتائج اإلنتخابات احمللية اليت عرضناها (ال سيما لسنة  6186و سنة  )6185دليال آخرا على هذا اإلرتباط (بني الوالء
احلزيب و األداء الوظيفي) لكن مبنطق آخر.
لو سلَّمنا  -جدال  -بنزاهة و سالمة النتائج اإلجيابية اليت حققها حزب جبهة التحرير (و من بعده يف الرتتيب حزب التجمع
الوطين الدميقراطي) يف كال هذين اإلستحقاقني اإلنتخابيني فإن ذلك يُظهر حرص الناخب على بقاء تسيري البلديات فيأيدي
منتخيب هذا احلزب (رغم األداء اهلزيل الذي أظهرته جتارب عهدات سابقة و فضائح الفساد املايل اليت أوقعت عددا معتربا منهم
املفرتضة) أولوية اإلعتبار احلزيب و شدة الوالء له لدى هؤالء
يف مطبات املالحقات القضائية) .و هكذا تظهر يف هذه احلالة ( َ
الناخبني (على كثرهتم) من حاجتهم للتنمية و حتسني اإلطار املعيشي .أما إذا أخذنا مبواقف كثري من املالحظني (سيما املعارضة و
وسائل اإلعالم املستقلة) من أهنا انتخابات قد تدخلت يف توجيهها السلطة السياسية لصاحل جبهة التحرير الوطين (رغم علمها
جيدا مبا كانت عليه احلصيلة املتواضعة ملنتخيب هذا احلزب -الذين متكن الكثري منهم من اعادة ترشيح أنفسهم ،ال سيما رؤساء
البلديات  -و كيفية تعاملهم مع انشغاالت املواطن و كذا سلم األولويات الذي وضعه كثري منهم لنفسه) فإن هذا يُظهر أيضا
أسبقية اإلنتماء هلذا احلزب (أو لغريه ممن ميكنه ضمان استقرار األوضاع  -سياسيا -و كذا موازين القوى على املستوى الوطين)
على معايري أخرى مثل :النجاعة ،الكفاية ،الفعالية ،جودة األداء ...رغم أن اإلمكانات املالية للبلد بعد اخنفاض أسعار البرتول مل
تعد حتتمل هكذا أسلوبا يف التسيري،مما أثر سلبا على كل البلديات و مبا يدلل أيضا على قصور األداء الوظيفي.
لقد أصبحتمثال بلدية وهران  -يف غرب اجلزائر -جتد صعوبات كبرية يف دفع مستحقات املؤسساتو املتعاملني اخلواص ال سيما
يف جمال محاية احمليط .إذ بلغت هذه الديون اجتاه  886مؤسسة خاصة لرفع القمامة إىل غاية  6185ما مقداره  11مليار سنتيم .و
كثري من املشاريع بات رهينة التمويل غري الكايف نتيجة اخنفاض امليزانية إىل  815مليار سنتيم يف سنة  6185بعدما كانت تتجاوز
يف السابق  611مليار سنتيم.8مما تسبب يف كثري من اخلالفات و حاالت اإلنسداد بني أعضاء اجمللس و أمني خزينة البلدية ،كان

1

 -رضوان .ق" ،بلدية وهران تقتطع  11مليار سنتيم لدفع مستحقات مجع النفايات" ( ،www.el-massa.com/dz/تاريخ التصفح ،8112/9/11 :على الساعة .)81.22
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بسبب اعرتاض هذا األخري على بعض طرق و جماالت اإلنفاق العام اليت كان عليها التسيري املايل يف بلدية

وهران بتوجيه من رئيس البلدية.

8

ضعف ميزانيتها الواليَفي سنة 6185إىل اقتطاع ما مقداره  17ماليري سنتيم من
بلدية باتنة  -يف شرق اجلزائر -هي األخرى اضطر
ُ

ميزانية الوالية لفائدة هذه البلدية ،بسبب ما وصفه حينها "بالصعوبات املالية العويصة اليت باتت تعوق بلدية باتنة يف أداء بعض
اختصاصاهتا -مثل صيانة احلدائق و املساحات اخلضراء -اجتاه املواطنني ".

6

بلديات اجلزائر العاصمة هي األخرى واجهت مشكل العجز املايل الذي طال  31باملائة منها سنة  6182رغم وجود بلديات من
بينها ذات امكانات سياحية واعدة لو أُحسن استغالهلا و أَقلع مسريوها عن عادة التواكلعلى التمويل املركزي (الذي أصبح آلية
تقليدية بالنظر إىل ما وصل إليه التسيري املايل احمللي يف كثري من اجلماعات اإلقليمية يف العامل).
للعلم ،فقد بلغ عدد البلديات العاجزة ماليا حسب وزير الداخلية سنة
ضعف التمويل بسبب األزمة اإلقتصادية -

577

بلدية(3من جمموع

6182
8718

 و هي السنة اليت بدأت تتعقد فيها مشكلةبلدية).كثري منها بسبب نفقات تسيري اجبارية

كالكهرباء ،الغاز ،الكتلة األجرية( ...لدرجة مت فيها قطع الكهرباء و املاء عن مقرات بلديات عديدة) .و هي نفقات من
تؤمن حمليا باستحداث بدائل مناسبة ( كالطاقة الشمسية لتوفري الكهرباء ،حفر آبار ،متابعة صارمة لعمليات حتصيل
املفروض أن َّ
املداخيل و استحداث آليات جديدة يف ذلك (ممتلكات بلدية ،حقوق اإلنتفاع من بعض اخلدمات البلدية أو الرتاخيص ،خلق
إستثمارات حملية.)...
و عليه ،فإن مواجهة هذه التحديات ال تتوقف على شرط التمويل فحسب بل يف األمر مدعاة إلعادة فعلية لرتتيب األولويات
يف شىت العمليات اليت تتصل بتسيري البلديات  -خاصة بالنسبة للجهاز املنتخب  -بدءا بوضع معايري تنافسية حقيقية يف اختيار
مرتشحي القوائم اإلنتخابية ال سيما متصدريها و اليت من األنسب أن تراعى فيها على سبيل األسبقية اجلدارة و الكفاءة ،و كذا
املسرية اليت جيب حني تبويئها مناصب املسؤولية احرتام ذات املعايري مع احلرص على ابقائها بعيدة عن
بالنسبة لإلطارات اإلدارية ِّ
التجاذبات و الصراعات السياسية احلزبية اليت قد حتصل بني املنتخبني.

الخـاتـمـة:
مما سلف يظهر لنا أن التسيري البلدي الذي اضطلعت به اجملالس الشعبية البلدية على اختالف املراحاللزمنيةقد أبان عن مظاهر و
معوقات تكاد تتكرر يف كل مرة ،من أمهها ما يلي:
1

- Yasmine. A, « Exécutif communal: La mairie d’Oran en difficulté financière », www.ouestribune-dz.com/fr/la-mairie(.7تاريخ التصفح،6181 /15/15 :على الساعةdoran-en-difficulte-financiere/,)85.5
2

- Ali Benbelgacem, « 5 milliards sur le budget de la wilaya alloués », www.liberté -algerie.com/est/5-milliards-sur-le-

(.67تاريخ التصفح،6181 /15/81 :على الساعةbudget-de-la-wilaya-alloués-276243,)66.
 صفية نسناس" ،ضعف املداخيل و التقشف جيعل البلديات حتت رمحة اعانات /htmروبورتاجاتwww. Elmihwar.com/ar/index.php/mobile/48130/3

(81تاريخ التصفح،6181 /15/88 :على الساعة )68.الوالية"،

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 11أيلول-سبتمبر- 8112المجلد – 18تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

190

التسيير البلدي في الجزائر :جدلية العالقة بين الوالء الحزبي و األداء الوظيفي

د .موالي محمد بلكرشة

كثري من املنتخبني السابقني يعيدون ترشيح أنفسهم ،سواءا بالنسبة لفرتة احلزب الواحد أو مرحلة التعددية احلزبية ،مما قد يتسببيف تنفري املواطن من العملية اإلنتخابية لفقدان أمله يف التغيري و بالتايل تدين نسبة املشاركة ،أو حىت رتابة التسيري الحقا بسبب
انعدام امكانية التجديد و اإلبداع؛
 هتميش منتخيب القائمة املتفوقة عدديا نظراءَهم ممن حازوا أقل األصوات .و يظهر ذلك خاصة يف نوعية املناصب واإلختصاصات املسندة ،و كذا بعض مستلزمات العمل كنوعية املكتب ،املستلزمات املكتبية ،السيارة ،التعويضات و األعباء
املرتبطة باملهام اإلنتخابية ...و هو مظهر كان سائدا أيضا يف عهد احلزب الواحد بالنسبة لرؤساء و نواب رؤساء البلديات دون
غريهم من باقي األعضاء؛
 نزوع كثري من رؤساء البلديات إىل تركيز الصالحيات .مما يفضي غالبا إىل حاالت اإلنسداد بسبربفض بقية أعضاء اجمللسهلكذا سلوكات هتميشية؛
 عدم احرتام رؤساء البلديات أو نواهبم السلم اإلداري يف توجيه التعليمات  -إما عمدا بسبب بعض احلساسيات الشخصية أولتعودهم على مثل هذا األسلوب غري السليم يف التسيري  -و ما قد تنجر عن ذلك من صراعات بني املنتخبني و
غريها ،أو ُّ
املوظفني و بني هؤالء بعضهم ضد بعض أيضا؛
 نشوب خالفات  -تتفاوت خطورهتا من بلدية إىل أخرى  -على خلفيات مادية انتهازية ضيقة فتدبَر و حتاك بسبب ذلكاملؤامرات و تنسج التحالفات ضد رؤساء البلديات للتضييق عليهم و احراجهم،و لوال الغاء املادة  77من القانون السابق اليت
كانت جتيز سحب الثقة من رؤساء البلديات لزادت األمور سوءا .غري أن ذلك أيضا مل جيعل البلديات يف منأى عن مثل هذه
الوضعيات؛
تدخل أطراف خارجية يف التسيري ال سيما مسؤويل األجهزة احلزبية بطريقة أو بأخرى .و ليس أدل على ذلك من بعض
 َعمليات التوظيف اليت جتري لفائدة منتسيب احلزب صاحب األغلبية؛
 قلة اخلربة لدى عدد معترب من املنتخبني خاصة يف البلديات الصغرية و اهلامشية .و هو واقع مسؤولة عنه بالدرجة األوىلاألحزاب السياسية اليت تقدم للرتشيحات هكذا أعضاءا .و لوال األمناء العامني للبلديات و دورهم احملوري يف التسيري و التنشيط
ملا أمكن تدارك مثل هذه اإلخفاقات .و هكذا ،فقد أعاد املشرعُ هلذا املنصب اعتباره بأن مت ألول مرة تصنيف اإلدارة  -اليت
يتبعوهنا و يديروهنا  -من هيئات البلدية ،و َعدَّد بصريح العبارة الصالحيات املسندة إليهم .و ما ذلك إال القتناع السلطات العليا
مبا ميكن أن حيققه األمني العام للبلدية من استقرار للمرفق العام و استمرار للخدمة العمومية بفضل ما يلتزم به غالبا من حياد

وظيفي؛
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تفعل آليات املشاركة و الرقابة الشعبية املنصوص عليها قانونا على أعمال اجملالس الشعبية البلدية من قبيل:
 نادرا جدا ما َّاإلطالع على القرارات البلدية و حماضر املداوالت أو تسليم نسخ منها لطالبيها املعنيني ،إشراك الشخصيات احملليةو فعاليات
اجملتمع املدين يف أشغال اللجان و أشغال اجمللس الشعيب البلدي على سبيل اإلستشارة..؛
 ضعف وظيفة اإلعالم و اإلتصال لدى كثري من اجملالس الشعبية البلدية يف عالقتها مع املواطنني فيما يتصل باإلهتمامات واملشاريع احمللية.
و منه ،و رغم هذه املالحظات على األداء البلدي يف اجلزائر يبقى اجمللس الشعيب البلدي هيئة قاعدية من هيئات و مؤسسات
الدولة اليت يقع عليها كثري من املسؤوليات لغرض حتسني حياة املواطن و ألن تعاد إليه الثقة يف هذه املؤسسات.و ألجل بلوغ
قدر ما مقبول من ذلك فإنه يقع على األحزاب السياسية أن تركز جهودها يف هذا اإلجتاه حىت و إن كان الطموح احلزيب أمرا
مشروعا.

قائمة المراجع:
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 -8النصوص الرسمية:
 -1-8القوانين و األوامر:
 -8أمر رقم 61/25مؤرخ يف  15شوال عام 8312ه موافق ل  81يناير سنة 8525م يتضمن القانون البلدي (اجلريدة الرمسية ،العدد رقم ،12
الصادر يف  15شوال عام 8312ه موافق ل 81يناير سنة 8525م).
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 -6قانون رقم  15/18مؤرخ يف  16رمضان عام 8118ه موافق ل  11يوليو سنة 8518م يعدل و يتمم األمر رقم  61/25مؤرخ يف  15شوال
عام 8312ه موافق ل  81يناير سنة 8525م يتضمن القانون البلدي (اجلريدة الرمسية ،العدد رقم  ،65الصادر يف  17رمضان عام 8118ه موافق
ل  15يوليو سنة 8518م).
 -3قانون رقم  11/51مؤرخ يف  86رمضان عام 8181ه موافق ل  15أبريل سنة 8551م يتعلق بالبلدية (اجلريدة الرمسية ،العدد رقم  ،87الصادر
يف  82رمضان عام 8181ه موافق ل  88أبريل سنة 8551م).
 -1قانون رقم  81/88مؤرخ يف  61رجب عام 8136ه موافق ل  66يونيو سنة 6188م يتعلق بالبلدية (اجلريدة الرمسية ،العدد رقم  ،35الصادر يف
أول شعبان عام 8136ه موافق ل  13يوليو سنة 6188م).
 -7قانون عضوي رقم  18/86مؤرخ يف  81صفر عام 8133ه موافق ل  86يناير سنة 6186م متعلق بنظام اإلنتخابات (اجلريدة الرمسية ،العدد
رقم  ،18الصادر يف  61صفر عام 8133ه موافق ل  81يناير سنة 6186م).
 -8-8المراسيم:
 -8مرسوم رقم  57 /23مؤرخ يف  66مارس سنة  8523م يتضمن تنظيم و تسيري املؤسسات الصناعية املنجمية ،احلرفية و األمالك الفالحية الشاغرة
(اجلريدة الرمسية ،العدد رقم ،85الصادر يف  65مارس سنة 8523م).
 -6مرسوم رقم  815/23مؤرخ يف  82مايو سنة 8523م يتضمن اعادة التنظيم اإلقليمي للبلديات (اجلريدة الرمسية ،العدد رقم  ،37الصادر يف 38
مايو سنة 8523م).
 -3-8نصوص رسمية أخرى:
 -8قرار وايل اجلزائر املؤرخ يف  31جويلية  8526يتضمن حل اجمللس البلدي ل بال فونتان و تعويضه بأول مندوبية خاصة على مستوى الوطن لنفس
املدينة (اجلريدة الرمسية ،العدد رقم  ،15الصادر يف  68أوت سنة 8526م).
 -6وصل تأسيس احلزب السياسي املسمى " التجمع الوطين الدميقراطي" ( اجلريدة الرمسية ،العدد رقم  ،87يف  88ذي القعدة عام 8185ه موافق ل
 85مارس سنة  8555م).
 -3الرسائل الجامعية:
-8توازي خالد ،الظاهرة احلزبية يف اجلزائر ،التاريخ -املكانة -املمارسة -املستقبل ،مذكرة ماجستري يف التنظيم السياسي و اإلداري ،جامعة اجلزائر ،كلية
العلوم السياسية و اإلعالم ،قسم العلوم السياسية.6112-6117 ،
 -6ضيف اهلل عقيلة ،التنظيم السياسي -اإلداري يف اجلزائر  ،8526-8571رسالة دكتوراه يف التنظيم السياسي و اإلداري ،جامعة اجلزائر ،معهد
العلوم السياسية و العالقات الدولية ،قسم العلوم السياسية.8557 ،
 -4المواقع اإللكترونية:
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www. Elmihwar.com/ar/index.php/mobile/48130/روبورتاجات/htm  "ضعف املداخيل و التقشف،نسناس صفية-8
،"جيعل البلديات حتت رمحة اعانات الوالية
www.el-massa.com/dz / ،" مليار سنتيم لدفع مستحقات مجع النفايات11  "بلدية وهران تقتطع، رضوان. ق-6
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages،" "األحزاب السياسية يف اجلزائر و التجربة الدميقراطية، ثنيو نور الدين-3
: باللغة األجنبية1- Ouvrages :
1- El Hermassi, Etat et société au maghreb-études comparatives, Paris, édition Anthropos,
1975.
2- ElsenhansHartmut ,La guerre d’Algérie 1954-1962 – La transition d’une France à une autre,
le passage de la 4 ème à la 5 ème République, Alger, ENAG, 2010.
2- Textes juridiques :
1-Ordonnance n° 62/016 du 9/08/1962 instituant dans chaque département une commission
d’intervention économique et sociale et prévoyant diverses mesures administratives et
financières. (J.O.R.A, n° 07, du 21/08/1962) p.67.
2-Décret n° 62/02 du 22/10/1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises agricoles
vacantes. (J.O.R.A, n° 01, du 26/10/1962).
3-Décret n° 63/90 du 18/03/1963 portant création d’un « Office national de la réforme agraire »
(J.O.R.A, n° 15, du 22/03/1963).
4-Décret n° 63/88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants (rectificatif).
(J.O.R.A, n° 16, du 26/03/1963).
: المواقع اإللكترونية-3
1-Aït Aoudia Myriam, «L’instauration dupluralisme partisan était imprévisible
(1988/1992)»,localhost/E:/“L’instauration%20du%20pluralisme%20partisan%20était%20imprévi
sible”_%20l'actualité%20sur%20liberte-algerie.com.html
2- A.Yasmine, « Exécutif communal: La mairie d’Oran en difficulté financière »,
www.ouestribune-dz.com/fr/la-mairie-doran-en-difficulte-financiere/
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3- BenbelgacemAli, « 5 milliards sur le budget de la wilaya alloués »,www.liberté algerie.com/est/5-milliards-sur-le-budget-de-la-wilaya-alloués-276243
4-MalotCharles, «La délégation spéciale dans les collectivités territoriales
françaises»,www.worldcat.org/title/delegation-speciale-dans-les-collectivites-territorialesfrancaises/oclc
5-LECA.J, «ADMINISTRATION LOCALE ET POUVOIR POLITIQUE EN ALGÉRIE»,
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1971/Pages/AAN-1971-10_01.aspx
6-«Le Front de libération nationale (FLN) est arrivé en tête des Elections locales avec 603 APC
et 711 sièges dans les APW», dia-algerie.com
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