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العولمة الثقافية وتأثيرها على العالم العربي
االيجابيات والسلبيات
العوملة الثقافية وأتثريها على العامل العريب
االجيابيات والسلبيات

Cultural Globalization and its impact on the Arab world
Pros and Cons
أحالم صارة مقدم ،طالبة دكتوراه
كلية العلوم االجتماعية

جامعة وهران ( 2اجلزائر)

مصطفى بن حوى ،طالب دكتوراه
كلية العلوم االجتماعية

جامعة وهران ( 2اجلزائر)

ملخص الدراسة:
هتدف هذه الدراسة للوصول إىل أتثري العوملة الثقافية على البلدان العربية ،وأهم املتغريات اليت طرأت عليه اجتماعيا وسياسيا
وثقافيا ،خاصة مع التطور التكنولوجي السريع املتمثل يف وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي .هذه التحوالت والتغريات
اليت ظهرت جلية على اجملتمع العريب ،أصبحت هتدد قيمه وتقاليده ولغته وماضيه وحاضره ،وخاصة األجيال القادمة اليت تعترب
مستقبل األمة ،وإذا فقدها فَ َقد هويته العربية واإلسالمية .وألن العوملة ظاهرة عاملية فرضت نفسها ،جيب علينا أخذ االجيايب وما
يتناسب مع ثقافتنا العربية.

الكلمات املفتاحية :العوملة ،العوملة الثقافية ،تكنولوجيا ،وسائل اإلعالم ،القيم ،العادات.

Abstract:
This study aims to get to the cultural impact of globalization on the Arab world, the most
important changes that have occurred in it, especially with the rapid technological
development of the media and social networking sites. These transformations and changes
that appeared evident to the Arab community, has become threaten its values and traditions
and language, past and present especially future generations which are considered the future
of the nation, and if it has lost its Arab identity and Islamic. Because the phenomenon of
globalization imposed itself we must take what fits with our Arab culture and Islamic.
Keywords: Globalization, Cultural Globalization, Technology, Media, Values, Habits.
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ط.د.أحالم صارة مقدم
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مقدمة:
مير العامل العريب مبجموعة من التحوالت والتغريات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية ،بسبب ظروف افرزها الواقع
املعاش ،وزادهتا الظروف اخلارجية أتزما ،يف إطار حماربة اإلرهاب والتطرف والدميقراطية ،الثروات الطبيعية ،وخريطة الشرق األوسط
اجلديد ،وحرب مناطق النفوذ وغريها من املصطلحات اجلديدة .هي حرب ال هناية هلا تبدأ حيث توجد املصاحل االقتصادية،
وتتوقف بنهاية املوارد الطبيعية (النفط).
لكن احلرب احلقيقية اليت ال تُرى هي حرب الثقافات وحرب اهلوية ،وغزو كل ما هو غريب على كل ما هو عريب إسالمي.
حرب بشكل ومضمون جديد ،جتسدت من خالل وسائل اإلعالم والتكنولوجيات احلديثة ،ومواقع التواصل االجتماعي ،تعمل
على نقل ثقافة جديدة يف إطار العاملية والعوملة ،والرتويج لفكرة العامل أصبح قرية صغرية .لكن أبهداف اهليمنة الثقافية
واالقتصادية ،للوصول إىل مرحلة ميكن للعامل الغريب جتسيد سيطرته الكاملة على العامل العريب ،ومترير كل ما ميكن أن يقضي على
شخصية اجملتمع العريب من أفكار وإيديولوجيات ،يف قالب ديين طائفي وسياسي ابالعتماد على االثنية والعرق.
سامهت التكنولوجيا يف عملية املدامهة الثقافية الغربية للثقافة العربية ،ومكنت هذه الثقافة اجلديدة من دخول بيوتنا ،والوصول
إىل عقول الشباب العريب ،الذي ميثل غالبية أفراد اجملتمع وهي فئة تتميز حبب االكتشاف كل ما هو جديد ،مستعملة العامل
االفرتاضي مثل الفايسبوك والتويرت وغريها من املواقع ،اليت تعمل على صناعة جيل جديد يتالءم مع أهدافها املستقبلية وأفكارها
الغربية ،حىت تسهل عملية التحكم فيه دون اللجوء إىل العمليات التقليدية كاحلروب اليت تكلف كثريا من املال ،كلما حتكمت يف
أفكاره سهلت عملية التحكم يف ثرواته ومستقبله يف إطار العوملة الثقافية.
هتدد العوملة الثقافية ثقافة جمتمعات أبكملها بسبب الكثري من السلبيات اليت حتتويها ،إال أهنا متتلك اجيابيات ال ميكن
إنكارها ،يف عامل متغري ال يعرف الثبات ،حيث أظهرت عملية انتشار الثقافات العاملية الكثري من االجيابيات اليت سامهت يف
تقريب اجملتمعات والتعريف هبا .ولعبت دورا مهما يف حوار احلضارات بني األداين واجملتمعات ،وذلك خلدمة اإلنسانية كافة مثل
العمل على محاية البيئة (التلوث البيئي) ،اليت يعاين منها مجيع سكان الكوكب .إضافة إىل حماربة التسلح خاصة األسلحة النووية
اليت هتدد البشرية ،ضف إىل ذلك حماولة معاجلة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ،وما نتج عنها من ظاهرة االجتار ابلبشر حيث
استفحلت هذه الظاهرة يف الدول اليت تعيش أزمات وحروب داخلية ،وهذا ما يشهده العامل العريب واإلسالمي من حروب وثورات
تستعمل فيها مجيع أنواع األسلحة ،وحماربة التطرف جبميع أنواعه وهي ظاهرة منتشرة بشكل كبري يف البلدان العربية .وعليه ميكننا
طرح التساؤل التايل  :يف ظل التحوالت االجتماعية والسياسية والثقافية اليت تعرفها املنطقة العربية ،ما هي سلبيات العوملة الثقافية
على الت نوع الثقايف الذي تعرفه املنطقة؟ .وما هي أهم سلبيات واجيابيات العوملة الثقافية على اجملتمع العريب؟.
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الفرضيات:
 /1أثرت العوملة الثقافية على البنية الثقافية والفكرية للمجتمع العريب ،مما أثر على عاداته وتقاليده ابعتبارها انساق أساسية يف
متاسك اجملتمع.
 /2س لبيات العوملة الثقافية على اجملتمعات العربية أكرب من اجيابياهتا ،مما أحدث الكثري من املشاكل والتحدايت الثقافية
واالجتماعية والسياسية.
 /1تعريف العوملة الثقافية:
ميكننا أن نفتتح تعريف العوملة من خالل "كوستاس أكسيلوس ( )Axelos Kostasكان أول فيلسوف تكلم عن فكرة
الكوكبية سنة  ، 1964وبطريقة غري مباشرة عن العوملة الفكرية ،لقد صارت كما يقول اكسيلوس تقنية كوكبية واالقتصاد أيضا
صار كوكبيا .والسياسة صارت بدورها كوكبية ،لقد صارت األرض كوكبا اليت كانت تعددا من العوامل" .1كما وضح ساندي
كيلترييال ( )Sandu, Cأن "للعوملة مخسة انقالت تعمل يف اجملتمع البشري ،هي انقالت أتثر على تطوره .انقالت من خالهلا
العوملة تتفاعل مع اجملتمع ،على حد سواء حمليا وإقليميا ودوليا هي :انقالت االقتصادية ،وانقالت عسكرية والسياسية ،وانقالت
الدينية والثقافية املوجه".2
عرفها الكاتب الفرنسي دولفوس ( ،) Dolfoosالعوملة على أهنا تبادل شامل وإمجايل بني خمتلف أطراف الكون ،يتحول
العامل على أساسه إىل حمطة تفاعلية إنسانية أبكملها ،وهي منوذج للقرية الكونية الصغرية ،اليت تربط ما بني الناس واألماكن ،ملغية
املسافات ومقدمة للمعارف دون قيود أو شروط.3
أما جريار ليكلرك ( )Gérard Leclercفقد عرف العوملة الثقافية ،على أهنا متثل بشكل ما احلالة النهائية للعوملة
االقتصادية ،إهنا البعد السياسي ،الثقايف ،الديين واإليدي ولوجي لظاهرة مت التطرق إليها غالب األحيان من زاوية االقتصاد واجلغرافيا
السياسية .4
أما ادي يل وماركو فيفراي ( ،)Eddy Lee et Marco Vivrelliأن "مناقشة العوملة متيل للنظر يف نفس الوقت إىل
أاثر النمو االقتصادي والعمالة والتوزيع ،ويف الكثري من األحيان دون متييز بني البلدان ،يف املساواة واآلاثر االجتماعية األخرى مثل
فرص العمل وختفيف حدة الفقر ،وحقوق اإلنسان واآلاثر البيئية".5

 1جريار ليكلرك ،العوملة الثقافية – احلضارات على احملك ،ترمجة :جورج كتورة ،الطبعة األوىل ،بريوت :دار الكتاب اجلديد املتحدة ،سنة  ،2004ص .485
–Sandu CUTERELA, Globalization: Definition Processes and Concepts, Revista Românăde Statistică
Supliment Trim IV, 2012, p 140.
 3اثمر كامل اخلزرجي ،وايسر علي املشهداين ،العوملة وفجوة األمن يف الوطن العريب ،الطبعة األوىل ،عمان :دار اجملدالوي للنشر والتوزيع ،سنة  ،2004ص .23
 4جريار ليكلرك ،مرجع سابق ،ص .23
5
Eddy Lee et Marco Vivrelli, The Social Impact of Globalization in the Developing Countries, IZA Discussion
Paper No 1925: Germany, 2006, p 5.
2
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ط.د.مصطفى بن حوى

هناك الكثري من تعريفات العوملة ( ) Globalisationمن بينها تعريف روبرستون" :العوملة على أهنا العملية اليت من خالهلا
تزداد إمكانية رؤية العامل كمكان واحد ،ابإلضافة إىل الطرق اليت جتعلنا يف حالة وعي هبذه العملية" .1إذا أردان إسقاط هذا
التعريف الواقع العاملي ،فإننا جنده يتناسب مع الدول الغربية ،اليت عملت على توحيد اقتصادها وعملتها وجغرافيتها مبا خيدم الدول
األوروبية .عكس البلدان العربية ا ليت تعيش يف فوضى القومية والوطنية يف إطار الصراع السياسي ،وصراع ديين واضح (السنة
والشيعة) ،يف عملية البحث عن اهلوية العربية اإلسالمية ،كلها أسباب فرقت وشتت اجملتمعات العربية ،وأهنا تعمل على السباحة
ضد التيار وهو تيار العوملة القوي.
وقد عرفها كمال عبد الغين املرسي على أهنا" ،اجتاه متنام يصبح معه العامل دائرة اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية واحدة
تتالشى يف داخلها احلدود بني الدول".2
وعرفها عادل املهدي على أن "مصطلح العوملة  Globalizationيشري إىل زايدة االندماج االقتصادي على مستوى العامل،
وذلك نتي جة لتزايد نطاق عمليات حترير التجارة يف السلع واخلدمات ،وحترير تدفقات رؤوس األموال بني الدول .كما قد يعين
املصطلح كذلك إىل سهولة انتقال عنصر العمل ،واملعرفة الفنية ( know-howأو التكنولوجيا) عرب احلدود الدولية".3
وقد عرفها كمال الدين عبد الغين مرسي على أهنا "ظاهرة لنظام عاملي جديد ينزع إىل حتقيق مزيد من الرتابط والتداخل
والتعاون بني مجيع دول العامل يف مجيع اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية وغريها ،حبيث ختتفي يف هذا
النظام صفة سيادة الدولة الن حريتها يف التصرف حبسب مشيئتها تكون مقيدة أو انقصة يف ظل هذا النظام".4
 /2العوملة الثقافية:
تتمايز اجملتمعات واجلماعات ابختالف ثقافاهتا ،اليت تتمثل يف الدين واللغة والقيم ،والعادات والتقاليد ،هي خصائص غري اثبتة
تتغري حسب الظروف االجتماعية ،السياسية ،االقتصادية والثقافية" .والعوملة يف صراعها مع الثقافات القومية لألمم األخرى،
تستخدم منطا من إيديولوجيا االخرتاق تقوم على نشر مجلة أوهام ،تنظم على أساسها مكوانت الثقافة اإلعالمية الغربية
واألمريكية ،وهتدف إىل تكريس االيدولوجيا الفردية (املستسلمة) ،وضرب اهلوية الثقافية على مستوى (الفرد -اجلماعة)( ،الوطنية
والقومية) .5حيث بدأان نعيش هذه التغريات يف سلوك الفرد واجملتمع ،مع الغزو الثقايف الغريب من خالل وسائل اإلعالم خاصة
اجلديدة منها ،وأصبحنا نستهلك كل ما هو غريب من أفكار وإيديولوجيا ولغة ،لدرجة أصبحت ثقافتنا مهددة أكثر من أي وقت
مضى .ألن "البعد الثقايف لل عوملة يستهدف فيما يستهدفه توحيد القيم اإلنسانية وفق أجندة اجلهة املهيمنة على حوامل الثقافة من

 1مصطفى رجب ،العوملة ذلك اخلطر القادم (أسباهبا  -تداعياهتا االقتصادية -أاثرها الرتبوية) ،الطبعة األوىل ،عمان :مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،سنة  ،2009ص .14
 2تيطاوين احلاج ،العوملة اإلعالمية والسيادة :حنو إلغاء الدولة الوطنية من املشهد االقتصادي والسياسي العاملي ،اجلزائر :كنوز احلكمة للنشر والتوزيع ،سنة  ،2015ص .38
 3عادل املهدي ،عوملة االقتصاد العاملي ومنظمة التجارة العاملية ،الطبعة الثانية ،دار املصرية اللبنانية ،سنة  ،2004ص .23
 4كمال الدين عبد الغين املرسي ،اخلروج من فخ العوملة ،الطبعة األوىل ،اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث ،سنة  ،2002ص .13
 5اثمر كامل اخلزرجي ،مرجع سابق ،ص .115
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وسائل إعالمية واتصالية وكتب ومسرح وسينما وسياحة واستقطاب العمالة" .1أما إذا رأينا التكنولوجيا ودورها يف عملية نشر
العوملة الثقافية ،فمن املؤكد أن الغلبة للدول الغ ربية ملا متتلكه من تطور تكنولوجي كبري ،يدعم به وسائل اإلعالم لتغلغل ثقافته يف
جمتمعاتنا العربية ذات اخلصائص اإلسالمية ،اليت تتناىف مع الكثري من املفاهيم الغربية .ومن واجبنا العمل على احملافظة على ثقافتنا
يف حياتنا اليومية ،وممارستها واالفتخار هبا ألهنا متثل املاضي واحلاضر حىت تصل ألجيال املستقبل.
كما يعترب التهجني جزء من عملية العوملة ألنه يعترب مزج وخلط السيئ ابجليد ،وهو أيخذ عدة أبعاد من بينها األعراق واالثنية،
"يندرج التهجني حتت عدة مسميات مستعارة ،مثل التوفيق بني املعتقدات ،واملزج اللغوي ومتازج األجناس والتشابك ،ومن املفاهيم
ذات الصلة املسكونية العاملية والتوطني العاملي والعوملة احمللية" .2ومع هذا التهجني نالحظ عملية استعمار ثقافة اجملتمع القوي
لثقافة اجملتمع الضعيف (الضعف االقتصادي والعسكري واإلعالمي واملعريف) ،فرتى عملية االنصهار للكثري من القيم والعادات اليت
كانت متيز هذه اجملتمعات املتنوعة ثقافيا ،يف تيار العوملة الثقافية مثل أسلوب العيش املتمثل يف األكل والشرب واللباس والرتفيه.
 /3ظواهر العوملة:
تعددت ظواهر العوملة يف العامل يف مجيع اجملاالت ،وفرضت مفاهيمها النظرية والتطبيقية بقوهتا ،وجتاوزت مرحلة ما هو سليب
واجيايب كقضااي مطروحة لدراسة العوملة .وميكن حتديد ثالث ظواهر مهمة" ،األوىل بروز النظام الرأمسايل كقوة جبارة وانفراده بقيادة
العامل ،السيما مع تفكك املنظومة االشرتاكية .الثانية قيام ثورة علمية تكنولوجية تكاد حتقق نقلة معرفية وإنتاجية جديدة ،الثالثة
هيمنة الوالايت املتحدة على وسائط نقل املعرفة وسعيها لتنميط العامل سياسيا واقتصاداي ،وثقافيا من اجل إحكام اهليمنة" .3هذه
العوامل الثالث مرتابطة ومتداخلة ختدم كل واحدة منها األخرى ،فقد ساعدت اهليمنة األمريكية خاصة مع اهنيار االحتاد السوفيايت
(النظام االشرتاكي) ،يف بروز الفلسفة الرأمسالية األ مريكية ،واعتمادها يف غالبية البلدان وأصبحت نظاما يسري بوترية سريعة ،دفعت
الكثري من الدول يف دخول املعسكر األمريكي.
لقد أنتجت الرأمسالية جمموعة من األنظمة املالية والتجارية يف إطار التعامالت االقتصادية العاملية ،هدفها صناعة إمرباطورايت
مالية تتحكم يف االقتصاد ،والعمل على إنشاء أسواق جديدة لبيع سلعهم والسيطرة عليها:
أ -البنوك واملنظمات املالية الدولية :هو نظام مايل فرض بنيته للمشاركة يف االقتصاد العاملي" ،الذي أدى إىل التكامل
السواق العاملية والرأمسالية الدولية يف بناء هرمي ،توجد قاعدته األساسية يف املصارف الدولية الكربى ،وعدد من
املؤسسات الدولية املتعددة األطراف ،على رأسها صندوق النقد الدويل والبنك العاملي للتنمية".4كثريا ما وقعت بعض
الدول يف فخ هذه البنوك واملؤسسات ،حيث تعمل على إقراض املال للدول الفقرية أو اليت تعاين من أزمة اقتصادية

 1تيطاوين احلاج ،مرجع سابق ،ص .81
 2جان نيدرفني بيرتس ،العوملة والثقافة املزيج الكوين ،ترمجة :خالد كسروي وطلعت الشايب ،الطبعة األوىل ،القاهرة :املركز القومي للرتمجة ،سنة  ،2015ص .82
 3بركات حممد مراد ،ظاهرة العوملة رؤية نقدية ،الطبعة األوىل ،قطر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،سنة  ،2001ص .115
 4نور الدين زمام ،عوملة الثقافة :املستحيل واملمكن ، ،جملة العلوم اإلنسانية ،العدد األول ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،سنة  ،2001ص .137-136
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ومالية ،بشروط صارمة َوِجد معقدة ،مما خيلق اختالالت اجتماعية وثقافية هلذه اجملتمعات ،أتثر على أنساقها بسبب
التبعية املالية والثقافية على املدى البعيد.
ب -الشركات املتعددة اجلنسيات :هي حلقة مهمة يف عملية انتشار العوملة يف العامل ،بدأت مهمتها يف إطار اقتصادي
وجتاري ،مالكوها من اكرب العائالت يف جمال املال واألعمال ،يف فرتة زمنية معينة عملت على تسهيل نقل السلع من بلد
إىل آخر ،وهي فرتة االستعمار الفرنسي واالجنليزي للدول اإلفريقية واألسيوية .ومع التطور التكنولوجي شهدت هذه
الشركات حتوال كبريا ،يف جمال سرعة التنقل وسهولته ،وتنويع السلع واملنتجات" ،حبيث ختتلف خصائصها عن الشركات
االحتكارية اليت ميزت بداية القرن  ، 20فهذا التحول جيسد لنا مدى إسهام (ش م ج) يف تسريع وترية العوملة" .1حىت
أصبحت هذه الشركات قوة اقتصادية تعادل دخل بعض الدول يف الناتج احمللي اإلمجايل ،وميكنها التأثري يف االقتصاد
العاملي مبا خيدم مصاحلها ،وميكنها من التأثري يف سياسة الدول الضعيفة اقتصاداي.
ج -وسائل اإلعالم واالتصال :هي من أخطر الوسائل املعتمد من طرف الدول املتقدة ،وأهدافها وغاايهتا متعددة وكثرية،
من بينها اهلدف االقتصادي من اجل الرتويج واإلشهار لسلعها ،أما األهداف الثقافية فتظهر يف وإسرتاتيجيتها لنشر
الثقافة االستهالكية الغربية ،مما يؤثر كثريا يف ثقافة اجملتمع يف األكل والشرب واللباس ،فينتج اغرتاب بني أفراده ويظهر
من خالل الصراع بني املتأثرين ابلثقافة الغربية واملتمسكني ابلثقافة العربية واإلسالمية .أما يف اجملال السياسي فتعمل هذه
الدول على نشر إيديولوجيتها وتوجهاهتا ،من خالل إعطائها الصبغة التقدمية واملستقبلية خلدمة اإلنسانية.
 /4القيم والعادات والعوملة الثقافية:
تتميز اجملتمعات العربية ابلتنوع الثقايف ،الذي جعلها متتلك الكثري من العادات والتقاليد واألعراف ،اليت تعترب إحدى األنساق
الثقافية واالجتماعية املنظمة حلياة األفراد .ابعتبار القيم هي تلك السلوكيات واألفعال الناجتة عن اجملتمع ،ويتعامل هبا أفراده
وغايتها فعل اخلري والتواصل وتقومي كل ما هو سيء ،مثل االحرتام واحلياء والتقدير واحملبة .والعادات هي ذلك الكل الشامل الذي
تَ َعود عليه أفراد اجملتمع ،وورثه من األجيال السابقة من أكل وشرب ورقص وغناء .إذ "يقول املختص األنرتوبولوجي "لنتون" يف
جمال التعليق على غزو احلضارات كمظهر من مظاهر العوملة ،أن كل حضارة تتألف من عموميات وخصوصيات وبديالت،
فالعموميات تتضمن القيم والعادات والتقاليد واألفكار األساسية اليت تربط بني مجيع أفراد اجملتمع .أما اخلصوصيات فهي تلك
املفاهيم والعادات اليت ال تتعارض مع العموميات ،وإمنا هي خاصة بفئة من اجملتمع دون أخرى كفئة األطباء أو العمال أو غريهم،
وأما البديالت فهي تلك األفكار والعادات اليت يتبناها الفرد كهواية شخصية ،وال ضرر منها على اجملموعة" .2الكثري من الفئات

1

عبد احلليم عمار غريب ،العوملة االقتصادية :رؤى إستشرافية يف مطلع القرن الواحد والعشرين  ،سوراي :جمموعة دار أيب الفداء العاملية للنشر والتوزيع والرتمجة ،سنة  ،2013ص

.106
 2آمنة ايسني بلقامسي وحممد مزاين ،العوملة الثقافية وأتثرياهتا على هوية الشباب واملراهقني اجلزائريني :دراسة حتليلية ،جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد الثامن ،جوان ،2012
ص .52
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اجملتمع تعيش حالة اغرتاب داخل أوطاهنا ،سواء فئات تعترب خنبة ألهنا عاشت يف اجملتمعات الغربية وأتثرت بثقافتها ،وعند عودهتم
إىل بلداهنم جيدون صعوبة يف التأقلم .والفئة الثانية هي غالبية األفراد الذين ينظرون إىل ثقافة الدول الغربية ،على أهنا هي الثقافة
الصحيحة دون التمييز بني ما يتناسب مع الدين والعادات والتقاليد.
لكن يف السنوات األخرية وخاصة مع انتشار وسائل اإلعالم احلديثة ومواقع التواصل االجتماعي ،وطفرة التكنولوجية احلديثة
اليت يشهدها العامل  ،بدأان نلحظ تغريات كبرية يف قيمنا وعاداتنا اليومية ،بعدما كان الشاب حيرتم الكبري يف مجيع أفعاله وسلوكياته،
حىت يف ابسط األمور ،تغري الوضع أو األدوار وأصبحنا نعيش حالة انفصال بني األجيال (صراع األجيال) ،احدمها متشبع ابلقيم
والعادات احلسنة يف أفعاله ولباسه وكالمه ،وجيل آخر متشبع ابلثقافة الغربية ال يعرتف بثقافته العربية واإلسالمية ،املليئة ابألخالق
والرتبية وحب اآلخر والتسامح .حيث غريها بثقافة اهليب هوب والالمباالة وعدم احرتام اآلخر ،تصرفات حتدث يف الشارع
والسوق ووسائل النقل ،بني كالم فاحش وعنف جسدي ولفظي ولباس غري الئق ،كلها سلوكيات مستوردة من ثقافة أخرى.
وإلعادة التوازن بني عاداتنا وقيمنا وجب رد االعتبار لدور األسرة واملدرسة ابعتبارمها قاعدة متينة تتعلم فيها مجيع األجيال:
األسرة  :دورها رئيسي ومهم لغرس أجبدايت احلياة من لغة وحب الوالدين واإلخوة ،والتسامح وحب الوطن وعدم فعل الشر ،ويف
هذه املرحلة يقلد فيها األبناء الوالدين ،وعليه يتوجب علينا توجيههم وإرشادهم أبسلوب يتناسب مع أعمارهم ،إلنتاج جيل ميكن
االعتماد عليه مستقبال.
املدرسة  :ال ينفصل دور األسرة عن املدرسة فكالمها يكمل اآلخر ،ينتقل األبناء إىل املؤسسة الثانية من اجل الرتبية والتعليم ،يف
هذه املرحلة جيب ترسيخ كل األفكار اليت تعلمها يف أسرة ،وتطوير أفكاره ومهاراته ،وتعليمه ثقافة جمتمعه ابإلضافة إىل الكتابة
والقراءة.
 /5التكنولوجيا والعوملة الثقافية:
شهد العامل العوملة منذ القدم ،واختلفت مظاهرها ودرجاهتا من فرتة زمنية إىل أخرى ،وكانت أتثرياهتا على اجلماعات
واجملتمعات ختتلف حسب الظروف احمليطة هبا .لكن مع التطور التكنولوجي الذي عرفه اإلنسان ،وخاصة مع اخرتاع وسائل
اإلعالم واال تصال ،بدأت عملية العوملة الثقافية أتخذ منحى آخر ،وأصبحت عملية نقل العوملة الثقافية من اجملتمع القوي إىل
الضعيف .ومع الطفرة التكنولوجية اليت عرفتها احلضارة اإلنسانية ،وظهور األقمار الصناعية وما صاحبها من سرعة نقل املعلومة،
اليت غريت الكثري من املفاهيم واملب ادئ ،حىت متكن الفرد من الوصول إىل أي معلومة وهو جالس يف بيته أو عمله ،وكذلك من
خالل تبادل األفكار بني األفراد ،وما عزز هذه العملية هي املواقع التواصل االجتماعي ،أو ما يسمى ابلعامل االفرتاضي.
أما أول مراحل تطور وسائل اإلعالم ،كانت بداايهتا بظهور ا لراديو الذي كان نقطة حتول كبري يف جمال التواصل ،ويف هذه
الفرتة استعملته بريطانيا والكثري من الدول األوروبية ،وسيلة يل نقل ثقافتها إىل اجملتمعات املستعمرة .واجلديد يف هذه العملية هو
سرعة نقل ثقافة جمتمع إىل آخر ،والتأثري عليه وإفقاده هلويته احلقيقية ،وهذا ما حدث يف الكثري من املستعمرات مثل أمريكا
اجلنوبية.
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أحدث التطور يف سائل اإلعالم وسيلة أخطر من الراديو وهي التلفزيون ،ملا تتمتع به من خصائص ال تتوفر يف الراديو ،ألهنا
تنقل احلدث ابلصوت والصورة .كما "تربز شبكات التلفزيون األمريكية كأقوى شبكات التلفزيون يف العامل ،واليت يسيطر عليها
اليهود سيطرة شبه اتمة .حيث تنتشر يف الوالايت املتحدة ما بني  1100-700شبكة بث تلفزيوين ،وتعترب الشبكات الثالثة
املسماة (  ،)ABC،CBS ،NBSأشهر شبكات البث التلفزيوين يف العامل ،ومجيعها حتت نفوذ الصهيونية.1.
كما سامهت االنرتنت يف نشر ثقافات وأفكار اجملتمع الغريب داخل اجملتمعات األخرى ،وذلك دون التمييز بني ما هو مقبول
صدر إلينا من أفكار ال يتناسب مع ديننا وعاداتنا
وغري مقبول خاصة جملتمعاتنا العربية ،اليت مازالت جمتمعات حمافظة ،والكثري مما يُ َ

وتقاليدان" .وتعود جذور هذه الشبكة إىل مبادرة سعت إليها وزارة الدفاع األمريكية عام  1969إلنشاء شبكة تربط بني اجلامعات
ومراكز البحوث لتأمني التنسيق بني اخلرباء وصناع القرار العسكري والسياسي يف أفق قيام حرب نووية حمتملة" .2ولكن مع انتشار
االنرتنت بشكل كبري أصبحت من ضرورايت احلياة ،سواء يف االقتصاد والبحث العلمي وغريها من جماالت احلياة ،عملت على
نشر الكثري من األمور اليت غريت سلوكياتنا اليومية من أكل وشرب (املأكوالت السريعة ،واملشروابت الغازية بيبسي وكوكاكوال)،
وحىت طريقة اللباس تغريت بشكل كبري وأصبح األسلوب الغريب هو الغالب .حىت أصبحت حياة الفرد العريب ال ختتلف كثريا عن
حياة الفرد الغريب ،يعين أن األول فقد الكثري من مقوماته العربية واإلسالمية اليت كانت متيزه عن اآلخر ،متأثرا بكل ما يتلقاه أو

يشاهده يف وسائل اإلعالم املختلفة.
وتبقى مواقع التواصل االجتماعي من أبرز العوامل املساعدة للعوملة الثقافية ،ملا تتميز به من تكنولوجيا حديثة غريت الكثري
من املفاهيم وأعطت بعدا آخر للزمان واملكان .وهي من أهم الوسائل اليت تعمل على تسويق الثقافة الغربية داخل اجملتمعات
العربية ،ألن التواصل أصبح على املباشر ابلصوت والصورة ،وتبادل األفكار بني األفراد ،ويبقى الفرد العريب منبهر بثقافة الفرد
الغريب قالبا ومضموان.
كما يؤكد الدكتور لقاء مكي العزاوي يف اإلطار التكنولوجي أن "العوملة اإلعالمية تعمل على دعم وإسناد العوملة االقتصادية،
فنشر النزاعات االستهالكية أصبح واحدا من الوظائف األساسية إلعالم العوملة ،ففي مخس دول هي الوالايت املتحدة وفرنسا
وأملانيا والياابن وبريطانيا ،توجد ( )172شركة من أصل ( )200هي اكرب الشركات اليت تسيطر على االقتصاد العاملي ،وهذه
الشركات حتتاج إىل ترويج بضائعها وفتح أسواق جديدة ومستمرة هلا ،فتعمد دوهلا إىل اإلفادة من إمكانياهتا االتصالية يف حتقيق
هذا اهلدف ليتشكل اثلوث العوملة املتمثل يف النظام االقتصادي ،الثقايف ،واإلعالمي".3
 /6وسائل انتشار العوملة الثقافية:

 1السيد أبو اخلري ،إسرتاتيجية فرض العوملة ،اآلليات ووسائل احلماية ،الطبعة األوىل ،القاهرة :ايرتاك للطباعة والنشر والتوزيع ،سنة  ،2008ص .255
 2السيد ولد أابه ،اجتاهات العوملة :إشكاليات األلفية اجلديدة ،الطبعة األوىل ،املغرب :املركز الثقايف العريب ،سنة  ،2001ص .9
 3لقاء مكي العزاوي ،تكنولوجيا االتصال وظاهرة العوملة :التطور من اجل اهليمنة ،قسم اإلعالم ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،ص .11
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اختلفت طرق وأدوات انتشار العوملة الثقافية يف التاريخ اإلنساين ،حسب التطور املعريف والعلمي ،الذي أنتج لنا الكثري من الوسائل
اليت سامهت يف نشر ثقافة معينة يف جمتمع ما.
أ -وسائل اإلعالم من بني أهم الوسائل اليت سامهت بقسط كبري يف نقل الثقافة الغربية ،داخل اجملتمعات العاملية املختلفة
وخاصة العربية واإلسالمية ،كالراديو والتلفزيون ،واالنرتنت ،ومواقع التواصل االجتماعي واهلاتف احملمول ،وسائل اخرتعها
العلم وفرضها النظام العاملي اجلديد.
ب -اللغة كوسيلة :استعمال اللغة االجنليزية ابعتبارها لغة عاملية ،تستعمل يف التجارة العاملية واالقتصاد ،ويف جمال النقل
الدويل ،ويف املنظمات واملؤسسات العاملية ،ساهم كثريا يف انتشار الثقافة الغربية وخاصة األمريكية .لقد فرضت اللغة
االجنليزية نفسها عامليا بفضل القوة االقتصادية والسياسية والعلمية اليت تتمتع هبا أمريكا.
ج -اجملال الفين :تعترب املوسيقى والغناء والرقص ترااث فنيا إنسانيا تشرتك فيه البشرية مجعاء ،ألن هناك الكثري من نقاط
التشابه وااللتقاء بني الثقافات .وهناك أفالم سامهت يف نشر ثقافات خمتلفة داخل اجملتمع العريب ،من خالل انتشار
األفالم اهلندية اليت سامهت بتعريف ثقافتهم ،ابإلضافة إىل األفالم األمريكية.
د -االقتصاد العاملي :هو منظومة فرضت قواعدها وقوهتا على مجيع البلدان واقتصادايت العامل ،هيمنة تعدت االقتصاد إىل
القرارات السياس ية وثقافة اجملتمع ،متخذة عدة أشكال وتنظيمات عاملية مثل منظمة التجارة العاملية والبنك الدويل .كل
"جنَم عن نفوذها يف البلدان النامية ،استمرار
هذه املؤسسات والبنوك هدفها خدمة الشركات متعددة اجلنسيات ،حبيث َ

اختالل هياكلها االقتصادية بسبب التوجهات االستثمارية هلذه الشركات وفق ما خيدم مصاحلها دون مراعاة مصاحل
الدول النامية املتمثلة يف الرتكيز على قطاعات اإلنتاج الدافعة للنمو ،خاصة الصناعات املتوسطة املعدنية والصناعات
الرأمسالية ،اليت تؤدي إىل تعميق وتكثيف عالقات الرتابط بني القطاعات االقتصادية الرامية إىل إحداث هياكل إنتاج
متكاملة ،اليت تؤدي إىل خلق التنمية املنشودة يف اآلجال املتوسطة" .1يبقى االقتصاد من أقوى جماالت املؤثرة يف بنية
اجملتمع ،خاصة ثقافته من عادات وتقاليد ،فاملالحظ لتأثري الشركات متعددة اجلنسيات سريى ذلك التغري يف ثقافة

اللباس واألكل والسلوكيات األفراد وغريها من األفعال ،جاءت مع انتشار هذه الشركات يف العامل.
 /7أتثريات العوملة الثقافية:
أ -أتثريات سلبية:
لقد وجدت اجملتمعات العاملية وخاصة العربية اإلسالمية أن ثقافتها املختلفة واملتنوعة يف خطر كبري ،وسبب ذلك هو العوملة
الثقافية اليت أصبحت ال تعرتف اب حلدود وال خصوصية البلدان ،وال عاداهتا وتقاليدها حىت أصبحت لغتها يف خطر ،مع انتشار
استعمال اللغة االجنليزية كوسيلة تواصل عاملية .وقد جتسد ذلك من خالل "احلق يف االختالف واحلق يف التنوع الثقايف ،وذلك من
 1غريب حممد ،حتدايت العوملة وآاثرها على العامل العريب ،جملة اقتصادايت مشال إفريقيا ،العدد السادس ،اجلزائر :جامعة الشلف ،سنة  ،2008ص .26
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خالل إعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل (واثئق اليونيسك و) ،الصادر عن اليونيسكو يف دورته الرابعة عشر يف ابريس ،1966
ومن أهم املبادئ نذكر أن لكل ثقافة قيمة ومكانة ينبغي احرتامها واحلفاظ عليها ،وكل شعب لديه حق وواجب لتطوير ثقافته،
وأن كل احلضارات بتنوعها وتباينها ،وابلتأثري املتبادل الذي ميارسه بعضها على البعض اآلخر ،تشكل جزءا من الرتاث اإلنساين
املشرتك" .إن التنوع الثقايف هو مسة مميزة للبشرية ،يشكل ترااث مشرتكا للبشرية ،ينبغي إعزازه واحملافظة عليه لفائدة اجلميع .فهو خيلق
عاملا غنيا ومتنوعا يتسع فيه نطاق اخليارات املتاحة ،وتتعزز فيه الطاقات البشرية والقيم اإلنسانية".1
رغم أن املنظمات العاملية تعمل على إعطاء صبغة اجيابية للعوملة الثقافية ،إال أهنا مل تصمد أمام التغريات العاملية يف جمال
التكنولوجي واإلعالمي والفكري ،اليت أذابت الكثري من الثقافات يف قالب واحد وموحد ،مهددة بذلك انقراض واحنالل الكثري
من الثقافات وابلتايل اختفاء الكثري من اجملتمعات ،يف أنساق عوملة ال تعرتف ابلتنوع الثقايف" .إال أن املشكلة اليت ال يستطيع
أحد إنكارها أو جتاهلها واليت نَبَه إليها العديد من الباحثني يف مشال العامل وجنوبه تتمثل يف أن تدفق الرسائل اإلعالمية والثقافية

أييت من مراكز الرأمسا لية يف الشمال ويصب يف دول اجلنوب اليت تتحول إىل مواقع لتلقي هذه الرسائل بكل ما حتمله من حتيزات

وقيم تتعارض مع منظومة القيم السائدة يف تلك اجملتمعات وهي يف مجيع احلاالت حتمل أخطار الغزو الثقايف" .2والدليل أن الكثري
من الثقافات وجدت نفسها حتث غزو ثقايف أجنيب فرض عليها االندماج يف قالب واحد ،رغم انه ال خيدمها ألهنا ستفقد الكثري
من خصائصها املميزة ،مثل الكثري من اجملتمعات اليت تعرضت لالستعمار األورويب (جمتمعات افريقية وعربية ،)...ومازالت تتعرض
للغزو الثقايف واإلعالمي بوسائل خمتلفة وسهلة.
استعمال اللغات األ جنبية ظاهرة انتشرت داخل اجملتمعات العربية ،خاصة عند فئة الشباب لتأثره ابلثقافة الغربية ،حىت
أصبحت اللغة االجنليزية والفرنسية تنافس اللغة العربية يف عقر دارها ،وسامهت الشركات متعددة اجلنسيات واملراكز الثقافية
األجنبية والتقدم العلمي يف سرعة نشر اللغة األجنب ية .وكثريا ما جند شباب املغرب العريب مثال يستعمل اللغة الفرنسية" .حيث
أصبح الشباب اجلزائري يستخدمها أكثر فأكثر خاصة عند التخاطب مع األقران واألصدقاء أو مع رؤساء العمل ،وأضحى هذا
الفعل ينم عن مستوى الشباب ابللغة العربية الفصحى ،بل إن هذا األمر أصبح مدعاة للضحك والسخرية ومؤشر عن ختلف
وتدين مستوى من يتحدث هبا".3
واخلطر األكرب هو هويتنا اإلسالمية اليت تتعرض إىل غزو ثقايف غريب ،ألن اإلسالم هو القاعدة األساسية للمجتمع العريب،
"ومبا أن اهلوية اإلسالمية هي املستهدف األول من قبل العوملة ،ومن دعاة العوملة كوهنا العائق الذي يقف أمام انتشار العوملة
وتبنيها يف العامل اإلسالمي ،الذي ابت مدركا اآلن ،سواء على مستوى النخبة أو حىت على مستوى اجلماهري أنه بتخليه عن اهلوية
اإلسالمية فإنه جيرد نفسه من أقوى سالح ميلكه" .4هلذا وجب التصدي هلذه اهلجمات املتواصلة ضد الثقافة اإلسالمية ،من
 1تيطاوين احلاج ،العوملة اإلعالمية والسيادة :حنو إلغاء الدولة الوطنية من املشهد االقتصادي والسياسي العاملي ،مرجع سابق ،ص .130
 2كمال الدين عبد الغين املرسي ،اخلروج من فخ العوملة ،مرجع سابق ،ص .20
 3آمنة ايسني بلقامسي وحممد مزاي ن ،العوملة الثقافية وأتثرياهتا على هوية الشباب واملراهقني اجلزائريني :دراسة حتليلية ،مرجع سابق ،ص .52
 4خليل نوري مسيهر العاين ،العوملة اإلسالمية يف زمن العوملة الثقافية ،الطبعة األوىل ،سلسلة الدراسات اإلسالمية املعاصرة ( ،)58العراق :مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،سنة
 ،2009ص ..162-161
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ط.د.أحالم صارة مقدم
ط.د.مصطفى بن حوى

خالل الدفاع عن الدين اإلسالمي يف وسائل اإلعالم ،وغرس املبادئ اإلسالمية يف األجيال القادمة ألهنا األكثر تعرضا للعوملة
الثقافية ،وتبقى األسرة واملدرسة من أهم الوسائل إلجناز هذه املهمة.
إن عدم وجود إسرتاتيجية فعالة من األنظمة السياسية ابعتبارها خنبة اجملتمع ،وذلك جملاهبة الغزو الثقايف الغريب ،ألن "هناك
خطر ابلنسبة للبلدان النامية قادم من سلوك بعض النخب املسيطرة ،اليت تراهن عليها القوى الكربى .فهي تعيش يف جمملها حالة
اغرتاب ثقايف ،جتعلها تستشعر قابلية مطلقة للرضوخ للتدفق اإلعالمي والثقايف الغريب العابر للقوميات ،ولذلك فهي ال متلك أي
خطة أو نية ملواجهة التدفق اإلعالمي الغريب ،أو تطوير الرصيد الثقايف ألمتها".1
ظهرت يف السنوات األخرية مشكلة محاية املعلومات الشخصية ،خاصة مع إنشاء مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك
والتويرت واإلنستغرام وغريها من املواقع ،اليت متثل العامل االفرتاضي خاصة لفئة الشباب ابعتباره جيال تكنولوجيا ،وحتمل هذه املواقع
جمموعة كبرية من املعلومات الشخصية للمستعمل ،عن امسه واتريخ ميالده وعنوانه ،ابإلضافة إىل لغته ودينه وتوجهه الفكري
واإليديولوجي ،وميكن الوصول حىت إىل عاداته وتقاليده وسلوكياته اليومية .حيث ميكن التجسس ومراقبة جيل بكامله أو فئة كبرية
من اجملتمع ملعرفة توجهها االجتماعي واالقتصادي وخاصة السياسي والثقايف ،فكلما حتكمت يف ثقافة اجملتمع حتكمت يف
مستقبله ،وهو هتديد تكنولوجي للمجتمع ميكن من خالله توجيه جمموعة من األفكار بطريقة ممنهجة وإسرتاتيجية .ألن
"االتصاالت هي جزء ال يتجزأ من املشكلة ،من خالل انتشار الكثري من التقنيات :مثل اإلذاعة والتلفزيون واالنرتنت ابعتبارهم
مسرع حركة الثقافة ،ولكن أيضا تعزيز التكافؤ الثقايف من وزن الصناعات الثقافية واالتصالية ،ومن انحية أخرى تبقى قيم التواصل
تلعب دور إاثرة قضية املساواة واحرتام اهلوية الثقافية" .2للعوملة عدة سلبيات يف اجملال السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،لكن
اخلطورة األكرب هي عندما متس ثقافة اجملتمع وهتدد هويته وتنوعه.
تبق ى اهلجرة إحدى سلبيات العوملة الثقافية ،خاصة عندما يتعلق األمر هبجرة األدمغة واملثقفني وخنبة اجملتمع ،حيث تعمل
وسائل اإلعالم على إعطاء صورة جيدة عن الدول املتقدمة ،وميكن حتقيق حياة معيشية جيدة ورفاهية عالية .كما تلعب الشركات
متعددة اجلنسيات دورا كبريا يف سرقة الكفاءات العربية ،برواتب عالية ومناصب جيدة مما يكلف الدول العربية أموال كبرية صرفت
على تعليمهم وتكوينهم .حىت عند عودة هذه الكفاءات إىل أوطاهنم جتد صعوبة يف التكيف مع ثقافة جمتمعهم األصلي ،وكثريا ما
ينظرون إليه بطريقة دونية وسلبية ،ابعتبارهم تشبعوا ابلثق افة الغربية لغة وسلوكا وقيما ،ويف الغالب يعملون على العودة إىل دول
الغربية لصعوبة التواصل واالندماج مع أفراد جمتمعهم وثقافته.
ب -أتثريات اجيابية:

 1نور الدين زمام ،عوملة الثقافة :املستحيل واملمكن ،مرجع سابق ،ص .145
Dominique Wolton, Mondialisation, diversité culturelle, démocratie, Synergies Brésil n° spécial 1, 2010, p 15.
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هناك اجيابيات للعوملة الثقافية ال ميكن إنكارها ،وجيب علينا كمجتمعات عربية التعامل معها بذكاء وفعالية ،لالستفادة منها
خاصة اجلانب املعريف واالقتصادي للوصول إىل تنمية مستدامة" .مهما كانت حقيقة العوملة والقوى اليت تعمل وراءها ،إال أن
العوملة ونتيجة إلرتباطها ابلثورة العلمية واملعلوماتية ستفتح للبشرية أفاقا معرفية وثقافية ال متناهية .كذلك فانه إذا كانت العوملة تعين
ا لتدفق احلر للسلع واخلدمات عرب االقتصادايت املفتوحة ،على بعضها بعضا ،فان إبمكان كل الدول واجملتمعات االستفادة من
مثل هذا التدفق لزايدة فرص النمو والرفاهية" .1فقد استفادت اجملتمعات اإلنسانية كثريا بنقل املعرفة وسرعة انتقاهلا بني األفراد
واملؤسسات ،لالرتقاء اب لعلم واملعرفة وخدمة سكان األرض ،والدليل ما وصلت إليه اجملتمعات من تطور تكنولوجي كبري جدا يف
مجيع اجملاالت ،يف فرتة قصرية جدا .وكذلك للنهوض ابالقتصادايت الوطنية واحمللية واالنفتاح على العامل االقتصادي ،رغم وجود
منافسة شرسة من خمتلف الشركات العاملية .لذا ال جيب أن نبقى مكتويف األيدي ونرجع السبب إىل عدم وجود عدالة تنافسية ،بل
العكس جيب تطوير اقتصادايتنا واملغامرة يف إطار التحدي والبقاء يف السوق العاملية .كما يقول جورج كالك "كثريا ما تبدو العوملة
االقتصادية على أهنا نوع من السباق ينتج عنه غالبون وخاسرون حقيقيون .ويف كلمات موجز القضااي لصندوق النقد الدويل،
تُقدم العوملة فرصا واسعة للتنمية احلقيقية عرب العامل لكن هذه التنمية ال تتقدم بنسب متساوية ،تندمج بعض الدول يف االقتصاد

العاملي بسرعة أكرب من غريها .والبلدان اليت متكنت من حتقيق االندماج تشهد بسرعة أكرب النمو االقتصادي واخنفاض ملستوى

الفقر لديها".2
سامهت وسائل اإلعالم واالتصال املتنوعة على االنفتاح الثقايف العاملي ،وسهلت عملية التعرف على خمتلف اجملتمعات
والثقافات املختلفة ،هناك الكثري من الثقافات كانت غري معروفة ومنعزلة ،إال أن التطور التكنولوجي سهل وصول وانتشار هذه
احلضارات بسرعة كبرية .كما تعمل على "نشر الدين اإلسالمي يف كافة دول العامل ،من خالل التلفاز والقنوات الفضائية
واالنرتنت" .3فقد انتشر الدين اإلسالمي يف الكثري من اجملتمعات األخرى ،عن طريق وسائل اإلعالم وتكنولوجيا احلديثة ،مما
ساهم يف نشر الثقافة اإل سالمية والعربية يف غالبية دول العامل .يلعب اإلعالم دورا كبريا يف إعطاء الصورة احلقيقية لإلسالم ،وإبعاد
كل ما يشوه تعاليمه ويلصق به اإلرهاب والتطرف.
سامهت العوملة الثقافية على إبراز الثقافات احمللية اليت كانت قريبة من االختفاء واالنداثر ،عن طريق وسائل اإلعالم مثل
التلفزيون واالنرتنت ،تلك الثقافات املتنوعة كانت متثل ماضي اجملتمع ومازالت متثل حاضره ومستقبله ،مثل الشعر والرقص والغناء
وعرفت العامل هبذا التنوع الثقايف الذي يتمتع به هذا اجملتمع ،ابعتباره ارث إنساين
والكثري من اللهجات املنتشرة يف جغرافيا العربيةَ ،
جيب احملافظة عليه ومحايته .الن "العوملة أدت إىل تطبيق ثقافة جديدة مفادها أن للفرد حرية اختيار أي الثقافات اليت يراها مناسبة

 1بركات حممد مراد ،ظاهرة العوملة رؤية نقدية ،مرجع سابق ،ص .155-154
 2جورج كالك ،قضااي عاملية :حتدايت العوملة ،اجمللة االلكرتونية – يو اس ايه ،وزارة اخلارجية األمريكية ،مكتب برامج اإلعالم اخلارجي ،شباط /فرباير  ،2006ص .4
 3دايان أمين راشد حاج محد ،أثر العوملة الثقافية على مواطين الضفة الغربية ،فلسطني :رسالة ماجستري ،جامعة انبلس ،سنة  ،2012ص .141
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هبدف إبراز طاقاته واستثمارها" ،1خاصة يف جمتمعاتنا احملافظة كثريا ما جند بعض العادات والتقاليد ،تعارض أهدافنا وطموحاتنا
خاصة املرأة كثريا ما تصطدم مبجموعة من املمنوعات والعوائق بسبب مفاهيم ومعتقدات خاطئة.

خامتة:
ميتلك العامل العريب تنوعا ثقافيا متنوعا ،يعطي للهوية العربية إراث مييزها عن الثقافات األخرى ،لكن هذا التنوع أصبح يف خطر
كبري ،مهدد ابلعوملة الثقافية اليت ال تعرتف ابلتنوع واخلصوصية ،هدفها توحيد كل الثقافات يف إطار الكوكبية .معتمدة على
جمموعة من الوسائ ل مثل وسائل اإلعالم واالتصال ،وتكنولوجيا متطورة تسمح بنقل املعرفة بسرعة وحرية ،اقتصاد ال يعرتف
ابحلدود ُجمهز بشركات متعددة اجلنسيات ،ومنظومة بنكية منتشرة يف العامل تسيطر هبا على اقتصادايته بعملة الدوالر واألورو.
ابإلضافة إىل الفن واملوسيقى والرايضة ،جمموعة من األنساق احتدت يف بنية واحدة متثل اجملتمع العاملي.
العوملة الثقافية هي موجة تسوانمي ضخمة وسريعة ،وعلى اجملتمعات العربية السباحة مع التيار ،ولكن بذكاء وحذر واختيار
بني ما ينفع ويطور التنوع الثقايف العريب واإلسالمي ،واالبتعاد عن كل ما يشوه حضارتنا العريقة الن املوجة جترف كل ما هو انفع
وضار .وال ميكن رفض العوملة الن العامل يتطور ويتغري ،والعوملة الثقافية هي جزء أو نتيجة هلذه التغريات املستمرة عرب التاريخ
اإلنساين ،كما أن هلا اجيابيات ال ميكن إنكارها وعزهلا ،ودورها واضح خاصة يف اجملال املعريف بكل ختصصاته ،حيث سامهت
العوملة يف نقل املعرفة من الشمال املتطور إىل اجلنوب الساعي للوصول إىل العلم واملعرفة.
هي معادلة صعبة بني الرافضني للعوملة خاصة الثقافية واملرحبني هلا ،وكل فئة هلا دوافعها وأسباهبا ،سواء للمحافظة على التنوع
الثقايف والتخوف من اهلجمة اإلعالم ية الشرسة ،أما املرحبني هبا يروهنا ضرورة عاملية جيب التعايش معها حبذر .وان غالبية املشاكل
اليت تعيشها البلدان العربية سببها املشكلة الثقافية ،مثل الدميقراطية وحرية التعبري والتداول على السلطة ،ومشاكل اجتماعية مثل
البطالة والسكن والصحة ،وتدين املستوى املعيش ي ،ابإلضافة إىل مشاكل أمنية وإقليمية ،كلها أسباب دفعت املواطن العريب
لالنتفاضة ضد األنظمة احلاكمة ،والنتيجة هي حال األمة العربية بني احلروب والضعف والتخلف يف شىت امليادين.

 1زغو حممد ،اثر العوملة على اهلوية الثقافية على األفراد والشعوب ،جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،العدد  ،4سنة  ،2010ص .96
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قائمة املراجع:
أوال :ابللغة العربية:
الكتب:

.I
.1

السيد أبو اخلري ،إسرتاتيجية فرض العوملة ،اآلليات ووسائل احلماية ،الطبعة األوىل ،ايرتاك للطباعة والنشر والتوزيع :القاهرة ،سنة .2008

.2

السيد ولد أابه ،اجتاهات العوملة :إشكاليات األلفية اجلديدة  ،الطبعة األوىل ،املركز الثقايف العريب :املغرب ،سنة .2001

.3

بركات حممد مراد ،ظاهرة العوملة رؤية نقدية ،الطبعة األوىل ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية :قطر ،سنة .2001

.4

تيطاوين احلاج ،العوملة اإلعالمية والسيادة :حنو إلغاء الدولة الوطنية من املشهد االقتصادي والسياسي العاملي ،كنوز احلكمة للنشر
والتوزيع :اجلزائر ،سنة .2015

.5

اثمر كامل اخلزرجي وايسر علي املشهداين ،العوملة وفجوة األمن يف الوطن العريب  ،الطبعة األوىل ،دار اجملدالوي للنشر والتوزيع :عمان،
سنة .2004

.6

جان نيدرفني بيرتس ،العوملة والثقافة املزيج الكوين ،ترمجة :خالد كسروي وطلعت الشايب ،الطبعة األوىل ،املركز القومي للرتمجة :القاهرة،
سنة .2015

.7

جورج كالك ،قضااي عاملية :حتدايت العوملة ،اجمللة االلكرتونية – يو اس ايه ،وزارة اخلارجية األمريكية ،مكتب برامج اإلعالم اخلارجي،
شباط /فرباير .2006

.8

جريار ليكلرك ،العوملة الثقافية – احلضارات على احملك ،ترمجة :جورج كتورة ،الطبعة األوىل ،دار الكتاب اجلديد املتحدة :بريوت ،سنة
.2004

.9

خليل نوري مسيهر العاين ،العوملة اإلسالمية يف زمن العوملة الثقافية  ،الطبعة األوىل ،سلسلة الدراسات اإلسالمية املعاصرة ( ،)58مركز
البحوث والدراسات اإلسالمية :العراق ،سنة .2009

 .10عادل املهدي ،عوملة االقتصاد العاملي ومنظمة التجارة العاملية ،الطبعة الثانية ،دار املصرية اللبنانية ،سنة .2004
 .11عبد احلليم عمار غريب ،العوملة االقتصادية :رؤى إستشرافية يف مطلع القرن الواحد والعشرين ،جمموعة دار أيب الفداء العاملية للنشر والتوزيع
والرتمجة ،سوراي ،سنة .2013
 .12كمال الدين عبد الغين املرسي ،اخلروج من فخ العوملة ،الطبعة األوىل ،املكتب اجلامعي احلديث :اإلسكندرية ،سنة .2002
 .13لقاء مكي العزاوي ،تكنولوجيا االتصال وظاهرة العوملة  :التطور من اجل اهليمنة ،قسم اإلعالم ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد.
 .14مصطفى رجب ،العوملة ذلك اخلطر القادم (أسباهبا -تداعياهتا االقتصادية -أاثرها الرتبوية) ،الطبعة األوىل ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع:
عمان ،سنة .2009
.IIالقوانني واملواثيق الدولية:
 -1واثئق اليونيسكو ،إعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل ،يف دورته الرابعة عشر 4 ،نوفمرب .1966
اتريخ التصفح.2016/12/25 :
املوقع االلكرتوينhttp://www.unesco.org/new/ar/culture/resources/online-materials/publications:
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 بن طاع الله زهــيرة.د.ط

تشغيل القصر على ضوء قواعد القانون الدولي والتشريع الجزائري

تشغيل القصر على ضوء قواعد القانون الدويل والتشريع اجلزائري
Operating minors in the light of the rules of international law and algerian
legislation
اجلزائر-جامعة جياليل اليابس سيدي بلعباس/ بن طاع هللا زهــرية
:امللخص
،تعد ظاهرة تشغيل القصر من أخطر الظواهر املنتشرة اليت أصبح التصدي هلا من أولوايت اجملتمع املدين واملنظمات الدولية
وهتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على مشكل واقعي يشكل عائقا يف وجه التقدم وانتهاكا حلقوق الطفل انطالقا من نقطتني
 حتديد موقف القانون الدويل من تزايد حجم انتشار الظاهرة وكيفية مسايرة التشريع اجلزائري هلذا التوجه الدويل من:أساسيتني
 ويف األخري خلصت الدراسة إىل أنه رغم كل ما حازته ظاهرة تشغيل.خالل إقراره مجلة من الضوابط لتنظيم ظروف تشغيل القصر
القصر من اهتمام إال أهنا الزالت تشكل هاجسا دوليا السيما مع تفاقم األزمات االقتصادية كما أن تنظيم املشرع اجلزائري هلذه
.املسألة جاء مقتضبا ومل يرقى ملستوى املعايري الدولية املقررة يف هذا الشأن
. املشرع اجلزائري- ضوابط- االهتمام الدويل- تشغيل القصر:الكلمات املفتاحية
Abstract :
The phenomenon of operating minors is one of the most dangerous widespread phenomena
which addresse become the priorities of the civil society and international organizations. This
study aims to shed light on a real problem constitutes an obstacle to progress and a violation
of the rights of child starting from two points: determining the position of international law on
the increasing size of the spread of the phenomenon and how Algerian legislator follow this
international trend by adopting a set of controls to regulate the conditions of operating minors.
Finally ,the study concluded that despite all the attention to the phenomenon of operating
minors it remains an ineternational obsession ,especially with the aggravation of economic
crises ,and the Algerian legislator regulation of this issue was brief and did not live up to the
level of intenational standars in this regard.
Key words : operating minors – international attention – controls - algerian legislator.
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مقدمة :
تعترب ظاهرة تشغيل القصر واستغالهلم ظاهرة قدمية جدا 1أصبحت تلقى انتشارا واسعا يف اجملتمعات احلديثة نتيجة لعدة أسباب
وهي ال تقتصر على جمتمع بعينه وإمنا تشمل كل اجملتمعات أبصنافها املتقدمة منها والنامية ،وبقدر سرعة انتشارها بقدر تنامي
واتساع القلق العاملي من وجودها وتغلغلها داخل اجملتمعات .ومع تزايد االهتمام هبذه الظاهرة وما رافقه من آاثر سلبية على الطفل
واجملتمع تزايد االهتمام الدويل مبشكلة االستغالل االقتصادي للقاصر الذي ترجم يف العديد من االتفاقيات واملواثيق الدولية اليت
أصبح يشكل البعض منها قواعد قانونية دولية رئيسية يف جمال تنظيم عمل القصر.
وكانت بداايت حماولة تسليط الضوء على عمالة القصر ودرجة خطورة هذه الظاهرة يف سنة  1890مبناسبة انعقاد املؤمتر الدويل
بشأن تنظيم العمل يف مدينة برلني حبيث صدرت عن هذا املؤمتر جمموعة من القرارات كانت مبثابة اللبنة األوىل لالعرتاف بدرجة
احلقوق املنتهكة يف حق األطفال لتتواىل بعده اهتمامات اجملتمع الدويل هبذه القضية.
ومن جهته حذا املشرع اجلزائري حذو التشريعات الدولية فعمل على إجياد منظومة قانونية خاصة بتنظيم تشغيل القصر وذلك
لتحقيق احلماية القانونية للعامل القاصر وتوفري أكرب قدر من الضماانت من خالل وضع جمموعة من القواعد واإلجراءات املنظمة
لظروف تشغيل القصر وصل إىل حد ترتيب املسؤولية اجلزائية على خمالف هذه األطر القانونية للتشغيل.
يف ظل هذا التقدمي حتاول الورقة البحثية اإلجابة عن إشكالية جوهرية مفادها :إذا كانت ظاهرة تشغيل القصر ضرورة حتمية
يفرضها الواقع ،فكيف سامهت اجلهود واملساعي الدولية والوطنية يف ضبط وتنظيم عمل القصر؟
فرضية البحث:
تشكل ظاهرة تشغيل القصر أوىل وأهم القضااي اليت يسعى اجملتمع الدويل جاهدا للتصدي هلا ضماان ملستقبل خال من عمل
األطفال من خالل حماولته إجياد قواعد ومعايري لضبط تشغيل هذه الفئة اليت تعاين من أسوء أشكال االستغالل االقتصادي متهيدا
للقضاء عليها ،ومتاشيا مع هذه املتغريات أقر املشرع اجلزائري مجلة من اإلجراءات القانونية والضوابط لتنظيم تشغيل القصر وتوفري
احلماية القانونية هلم.
أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل حتديد مفهوم تشغيل القصر ورصد أبرز أسباب تفشي هذه الظاهرة مع إلقاء الضوء على أهم االتفاقيات
الدولية اليت أرست مجلة من املعايري حلماية القصر العاملني واحلد من ظاهرة تشغيل القصر ،وكذا التطرق إىل تلك الضماانت
والضوابط اليت أقرهتا املنظومة القانونية اجلزائرية لضبط تشغيل هذه الفئة اليت تعاين من أسوء أشكال االستغالل االقتصادي ،ومعرفة
مدى كفاية هاته القواعد على املستوى الوطين والدويل يف توفري احلماية القانونية للقصر العاملني.

1

تعد انتهاكا حلقوق اإلنسان عامة وحقوق الطفل خاصة ،وقد برز تشغيل القصر ألول مرة كقضية من قضااي السياسة العامة عندما بدأ أثر الثورة الصناعية يف الظهور.
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منهج الدراسة :اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي ابعتباره يعد من األدوات األساسية اليت تسهم يف التعرف على خمتلف
جوانب املوضوع ،وقد قسمت الورقة البحثية إىل مبحثني :املبحث األول :ظاهرة تشغيل القصر وموقف القانون الدويل ،واملبحث
الثاين :ضوابط تشغيل القصر يف التشريع اجلزائري.
املبحث األول :ظاهرة تشغيل القصر وموقف القانون الدويل
مع انتشار ظاهرة تشغيل القصر وتفاقمها أصبحت تلقى اهتماما دوليا خاصا ملساسها بفئة هشة وضعيفة من اجملتمع أال وهي
فئة األطفال اليت تعد النواة األساسية اليت يبىن عليها جمتمع سليم ،وكانت بداية االعرتاف حبقوق الطفل ومحايته من كافة أشكال
االستغالل االقتصادي بنشأة عصبة األمم املتحدة اليت أكدت مبوجب نص املادة  23من ميثاقها على ضرورة السعي لتوفري
وضمان ظروف عمل عادلة وإنسانية للرجال والنساء واألطفال .1وأتسست مبقتضاها منظمة العمل الدولية 2اليت أصبحت عضوا
يف هيئة األمم املتحدة بعد هناية العصبة سنة  ،1946ولقد جاء يف ديباجة دستور منظمة العمل الدولية أن محاية األطفال أحد
أهم أولوايت هذه املنظمة العريقة يف جمال التشريع الدويل الذي ترجم إىل اتفاقيات وتوصيات عديدة.
املطلب األول :انتشار ظاهر تشغيل القصر وأسباهبا
أثبتت اإلحصائيات والتقارير الصادرة عن منظمة العمل الدولية إىل أن ما يقارب  168مليون طفل يعانون من االستغالل
االقتصادي ،ومن أصل هذا العدد بلغ األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  05سنوات و 14سنة نسبة  72ابملئة ،أما البقية
فترتاوح أعمارهم بني  15سنة و 17سنة وبلغت الفتيات منهم نسبة  40ابملئة  .3وترتكز هذه الظاهرة بشكل رمسي يف كل من
قاريت آسيا وإفريقيا واليت تشكل يف جمموعها  90ابملئة من جمموع األطفال العاملني يف العامل.
توزيع العاملني األطفال حسب القطاع

22%
اخلدمات
الصناعة
الزراعة

1
2

9%
69%

صالح علي علي حسن ،محاية احلقوق العمالية :دور تفتيش العمل وأثره يف حتسني شروط وظروف العمل  ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة ،ص.107 :

أتسست سنة  1919مبوجب ميثاق عصبة األمم املتحدة ،مهمتها األساسية السعي إىل ضمان حتقيق العدالة االجتماعية وبعبارة أخرى إىل ضرورة تنفيذ الوصية املنقوشة على

الوثيقة يف جنيف "من كان يبتغي السالم فليزرع العدل "
 3مكت ب العمل الدويل ،التقرير السادس " املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل :من التحدايت إىل الغرض " ،الطبعة األوىل ،2017 ،ص.13 :
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املصدر :قسم املعلومات اإلحصائية وبرانمج رصد األطفال
الفرع األول :ماهية تشغيل القصر
من املتعارف عليه عند دراسة أي ظاهرة أو موضوع ضرورة حتديد وشرح معاين املصطلحات لتكون الدراسة أكثر دقة ،واحلديث
عن ظاهرة تشغيل القصر يقودان إىل مفهومني :مفهوم القاصر ومفهوم التشغيل.
أوال :مفهوم القاصر
على الصعيد الدويل وقبل إصدار اتفاقية حقوق الطفل لسنة  11989مل تكن هناك أية معاهدة دولية أو حىت عرف دويل
مستقر يف شأن تعريف الطفل وحتديد مفهومه ،فبالرغم من اهتمام القانون الدويل حبقوق الطفل ومحايته هلذه احلقوق إال أن تعريف
الطفل مل يكن موجودا طوال هذه السنوات إىل غاية صدور اتفاقية حقوق الطفل اليت نصت يف مادهتا األوىل على تعريف للطفل
على النحو اآليت " :كل إنسان مل يتجاوز سن  18سنة ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املطبق عليه".
أما ابلنسبة للتشريع اجلزائري فلقد تعددت التسميات للداللة على صغري السن ،فمرة يستعمل املشرع لفظ القاصر وأحياان
الطفل يف عدة نصوص منها:2
 استعمل لفظ "القاصر" يف نص املادة  38من القانون املدين وكذا املادتني  88 ،87 ،07من قانون األسرة للداللة على عدمبلوغ سن الرشد احملدد ب ـ  19سنة كاملة حسب نص املادة  40من القانون املدين.
 استعمل لفظ "الطفل" يف القانون  12/15املتعلق حبماية الطفل 3للداللة على صغري السن الذي مل يبلغ  18سنة.اثنيا :مفهوم التشغيل
قبل التطرق إىل حتديد مفهومه البد من التطرق إىل التباين املوجود يف اآلراء ،فهناك من اعترب العمل والشغل شيئا واحدا وهناك
من فرق بينهما:
الرأي األول :يرون أن هناك فرقا بني العمل والشغل ،فبينما يقصد ابلعمل ذلك السلوك البشري الواعي اهلادف لتكييف األشياء
املادية املوجودة يف الطبيعة حسب حاجة البشر ،يقصد ابلعمل حسب " ولرت " أنه نشاط عضلي أثقل من النشاط العضلي يف
العمل ابإلضافة إىل أن هذا النشاط العضلي هو أكثر مشقة وأقل مهارة وأدىن منزلة.4

 1أقرهتــا اجلمعيــة العامــة لتمــم املتحــدة بتــاري ، 1989/11/20فــتح ابب املصــادقة عليهــا يف  1990/01/26ودخلــت حيــز التنفيــذ يف  .1990/09/02صــادقت عليهــا 190
دولة منها اجلزائر يف  1992/12/19مبوجب املرسوم الرائسي رقم .461/92

 2حممد عبابسة ،تشغيل القصر بني احلظر والتقييد ،جملة احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة خنشلة ،مقال منشور ،العدد  10جوان  2018ص.431 :
 3القانون رقم  12/15املؤرخ يف  2015/07/15املتعلق حبماية الطفل ،اجلريدة الرمسية عدد  39لسنة.2015
 4حاج سودي حممد ،التنظيم القانوين لتشغيل األطفال ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم يف القانون اخلاص،كلية احلقوق ،جامعة تلمسان ،2015 ،ص .64:
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وبناء عليه وجب التمييز ب ني عمل األطفال وشغل األطفال ،فبينما يقصد ابألول كافة األعمال التطوعية وحىت املأجورة اليت
يقوم هبا الطفل واملناسبة لعمره وقدراته وميكن أن يكون هلا آاثر إجيابية على منوه العقلي واجلسمي والنفسي ،يقصد ابلشغل ذلك
العمل اخلطري الذي يسبب األذى للطفل وحيرمه من النمو السليم وحقوقه األساسية ويتيح اجملال الستغالله.1
الرأي الثاين :عرفوا الشغل انطالقا من مفهوم العمل على أساس أنه ذلك اجملهود اإلرادي العقلي أو البدين يتضمن التأثري على
األشياء املادية وغري املادية بتحقيق هدف اقتصادي .وابلتايل فإن هذا املفهوم حيتمل فارقا دقيقا يف االستغالل ،ولقد عرف هذا
األخري انتشارا واسعا حىت صار يشكل قضية مستعصية ومشكلة تعاين منها الكثري من الدول.
أما عن موقف املشرع اجلزائري فإنه مل يفرق بني مفهومي العمل والشغل ،بل أكثر من ذلك مل يتطرق حىت إىل حتديد مفهوم
العمل يف القانون رقم  11/90املتعلق بعالقات العمل أو حىت يف قوانني العمل اليت سبقته.
الفرع الثاين :أسباب انتشار الظاهرة
تتضافر عدة أسباب يف دفع األطفال إىل دخول عامل الشغل يف سن مبكر ،وأوىل هاته األسباب:
أوال :األسباب االقتصادية
من السمات االقتصادية للعامل اليوم التقلبات االقتصادية املتكررة وارتفاع معدالت الفقر والتضخم والبطالة والفساد االقتصادي،
يف ظل هذا الوضعية الصعبة تعقدت األمور وازدادت أعراض االضطراب والتخلف االجتماعي وأخذت اجلرمية االقتصادية أبعادا
كبرية كانتشار ظاهرة تش غيل القصر على الصعيد الدويل .ومن مث تتصدر األسباب االقتصادية أهم العوامل املؤدية إىل التحاق
األطفال بسوق الشغل يف سن مبكر وخاصة أبسوأ أشكاله نظرا لوجود عالقة وثيقة بني الفقر وتدين دخل األسرة والبطالة وبني
عمل األطفال.2حبيث يعد عمل األطفال عامال من عوامل إسرتاتيجية األسر الفقرية للبقاء على قيد احلياة وهذا ما يرفع بدوره عدد
العمال ويؤدي ابلتايل إىل ختفيض مستوى األجور فتزداد األسر اقتناعا أبن مكان األطفال هو العمل بدل مقاعد الدراسة.3
اثنيا :األسباب التعليمية
هناك ارتباط وثيق بني تعليم األطفال واخنراطهم يف العمل حبيث يشكل التسرب املدرسي قبل استكمال مرحلة التعليم اإللزامي
أحد احملددات الرئيسية النتشار ظاهرة تشغيل القصر ،وهلذا تعد مناهج وأساليب التعليم يف العديد من البلدان السيما العربية ذات
املسؤولية املباشرة عن تسرب األطفال من املدارس واللجوء إىل العمل يف سن مبكر.

 1مارتن بولفية ،تشغيل األطفال بني الواقع والقانون ،سلسلة مشروع تطوير القوانني العدد  ،10اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن ،ص .07 :
 2رانيا فاروق ،دور منظمة العمل العربية يف جمال عمل األطفال ،دون صفحة.
 3مكتب العمل الدويل ،تقرير املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل ،مرجع سابق ،ص .29 :
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وقد تبني أنه مع ارتفاع معدل التسجيل يف املدارس ينخفض معدل انتشار عمل األطفال ،وهلذا فإنه يف الدول اليت مت فيها
فرض التعليم اإللزامي حىت سن  14سنة اخنفضت معدالت عمل األطفال بشكل فعلي.1
املطلب الثاين :قواعد القانون الدويل وتشغيل القصر
أصبحت مسألة تشغيل القصر يف صلب االهتمامات الدولية ،وقد اعرتف هبا كقضية ذات أولوية يف دستور  1919لكن
املوضوع عوجل كمسألة تقنية تتمثل يف وضع حد أدىن لسن االستخدام .وأدى ذلك منذ مؤمتر العمل الدويل األول إىل سلسلة من
االتفاقيات القطاعية اليت توجت يف عام  1973ابعتماد اتفاقية احلد األدىن لسن االستخدام رقم  ،138وقد اعتربت هذه
االتفاقية معقدة ويصعب التصديق عليها.
وعندما ضمت القمة العاملية للتنمية االجتماعية 2املنعقدة سنة  1995مسألة عمل األطفال إىل قائمة معايري العمل األساسية
األوىل كانت هذه االتفاقية النقطة املرجعية الوحيدة ذات الصلة.
وقد أشار نقاش 3بداية التسعينات املتعلق مبعايري العمل األساسية إىل ضرورة وضع معيار حمدد ملا كان يسمى أشكال عمل
األطفال االستغاللية أو غري املقبولة ،فظهرت احلاجة إىل ضرورة اعتماد معيار جديد ملراجعة أو استكمال االتفاقية رقم 138
وحتقق ذلك سنة  1999أين اعتمدت اتفاقية أسوء أشكال عمل األطفال رقم  ،182وصيغت هذه االتفاقية بعناية حبيث كان
هدفها هو اختاذ إجراءات عاجلة.
الفرع األول :اتفاقية احلد األدىن لسن االستخدام رقم  138لسنة 1973
صدرت عن منظمة العمل الدولية يف  1973/06/26وصادقت عليها اجلزائر يف  ،1984/04/30وتعترب هذه االتفاقية
القاعدة القانونية الدولية الرئيسية اليت حتدد املعايري اخلاصة بتشغيل القصر .ولقد مشلت أحكاما عامة غطت مجيع قطاعات العمل،
وتضمنت  18مادة جاء يف مادهتا األوىل ":تتعهد كل دولة عضو تكون هذه االتفاقية انفذة ابلنسبة هلا إبتباع سياسة وطنية ترمي
إىل القضاء فعليا على عمل األطفال وإىل رفع احلد األدىن لسن االستخدام أو العمل بصورة تدرجيية إىل مستوى يتفق مع النمو
البدين والذهين لتحداث ".
ولقد حددت هذه االتفاقية حدا أدىن لسن العمل هو سن إمتام التعليم اإللزامي ،والذي اعتربت أنه ال جيوز أن يقل عن
 18سنة يف األعمال اليت حيمل أن تعرض للخطر صحة أو سالمة أو أخالق الطفل بسبب طبيعتها أو الظروف اليت تؤدى
فيها.4

 1مكتب العمل الدويل ،تقرير حول وضع حد لعمل األطفال :اهلدف يف املتناول ،مؤمتر العمل الدويل ،التقرير  15لسنة  ،2006ص .29 :
2مؤمتر لقمة العاملية للتنمية االجتماعية انعقد سنة  1995بكوبنهاغن إلجياد حلول عاملية ملشاكل الفقر والبطالة والتفكك االجتماعي.
 3النقاش املتعلق بعمل األطفال يف الدورة  81ملؤمتر العمل الدويل.1994 ،
 4فقرة  02من نص املادة  03من االتفاقية رقم .138
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غري أهنا أجازت للقوانني واللوائح الوطنية أو السلطة املختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال املعنيني أن
تسمح ابلعمل ابتداء من سن  16سنة 1بشرط أن تصان متاما صحة وسالمة وأخالق القاصر املعين وأن يتلقى هذا األخري تعليما
حمددا أو تدريبا مهنيا كافيني خبصوص فرع النشاط املعقود.2
ولقد أوردت هذه االتفاقية استثناءين اثنني على احلد األدىن لسن االستخدام احملدد بـ 18سنة فسمحت للدول اليت مل يبلغ
اقتصادها الدرجة الكافية من التطور أن تقرر حدا أدىن لسن االستخدام يبلغ  14سنة ،أما يف حالة العمل اخلفيف غري الضار
بصحة ومنو وتعليم الطفل أجازت ختفيض السن إىل  15سنة.
ومبقتضى التوصية رقم  146الصادرة بتاري  1973/06/26بشأن احل د األدىن لالستخدام أوصت منظمة العمل الدولية أنه
ينبغي على الدول األعضاء أن يكون هدفهم رفع تدرجيي للحد األدىن لسن االستخدام ،وأكدت على ضرورة توحيد السن األدىن
ابلنسبة جلميع قطاعات النشاط االقتصادي ابإلضافة إىل وجوب اختاذ إجراءات عاجلة يف احلاالت اليت ال يزال فيها احلد األدىن
لسن االستخدام أقل من  15سنة وذلك لرفع هذا احلد.
الفرع الثاين :اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفال رقم  182لسنة 1999
جاءت مكملة لالتفاقية رقم  138املتعلقة ابحلد األدىن لسن االستخدام ،أقرهتا منظمة العمل الدولية يف 1999/06/01ولقد
لقيت إقباال شديدا لالنضمام إليها من طرف الدول .تضمنت  15مادة حثت من خالهلا على ضرورة القضاء على أسوء أشكال
عمل األطفال متهيدا للقضاء التام والكلي عليه.
وقد أكدت هذه االتفاقية على أمهية التعليم األساسي اجملاين وإعادة أتهيل األطفال العاملني ودجمهم اجتماعيا ،كما خصت
ابلذكر عددا من األعمال اليت اعتربهتا أسوء األعمال اليت قد يؤديها الطفل وهي ما أييت:
 كافة أشكال الرق أو املمارسات الشبيهة ابلرق :كبيع األطفال واالجتار هبم وعبودية الدين والقنانة  3والعمل القسري أواجلربي. استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض الدعارة أو إلنتاج أعمال إابحية أو أداء عروض إابحية. -استخدام الطفل أو تشغيله أو عرضه ملزاولة أنشطة غري مشروعة السيما إنتاج املخدرات.

 1على غرار املشرع اجلزائري الذي قدر احلد األدىن لالستخدام ب ـ  16سنة يف نص املادة 15فقرة  1من قانون عالقات العمل.
 2املادة  03فقرة 2من االتفاقية رقم  138السالفة الذكر.
 3وصفت" القنانة " كشكل من أشكال الرق منذ املناقشات األوىل اليت سبقت اعتماد االتفاقية اخلاصة ابلرق بسنة .1926
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 -األعمال اليت يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف اليت تزاول فيها إىل اإلضرار بصحة األطفال أو سالمتهم

أو

سلوكهم األخالقي. 1
ولقد أوجبت على الدول ضرورة وضع قائمة هبذه األعمال ومراجعتها بشكل دوري ،كما أوصت أن تضع الدولة ابلتشاور مع
هذه اجلهات آليات خاصة مبراقبة تطبيق أحكامها وتصميم وتنفيذ برامج عمل هتدف للقضاء على هذه األعمال والنص يف
قوانينها على عقوابت جزائية حبق املخالفني.
أما التوصية رقم  190بشأن القضاء على أسوء أشكال عمل األطفال فلقد أشارت إىل جمموعة من املعايري ال ميكن إغفاهلا
عند حتديد أنواع األعمال اخلطرية املنصوص عليها يف املادة /3د من االتفاقية رقم  182نذكر منها :
 األعمال اليت تعرض األطفال لالستغالل البدين أو النفسي أو اجلنسي. األعمال اليت تزاول يف ابطن األرض أو حتت املياه أو على ارتفاعات خطرة. األعمال اليت تزاول يف بيئة غري صحية ميكن أن تعرض الطفل للخطر. األعمال اليت تزاول يف ظروف صعبة كالعمل لساعات طويلة مثال أو أثناء الليل.وابلتايل ميكن القول أن عام  1999كان عاما حامسا فقد حفز اعتماد اتفاقية أسوء أشكال عمل األطفال الدول األعضاء يف
منظمة العمل الدولية ليس فقط يف جهة اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على أسوء أشكال عمل األطفال إمنا أيضا جلهة مكافحة
عمل األطفال بشكل عام.
وقد جتسد هذا االلتزام أوال من خالل معدل التصديقات األعلى على اإلطالق يف السنوات اليت تلت اعتماد االتفاقية رقم
 182واتفاقية احلد األدىن لسن االستخدام ،وهذا الدعم املتزايد يعد دليال قاطعا على االلتزام السياسي للدول األعضاء حىت ولو
أن التقدم على األرض ال زال غري متجانس بني األقاليم.
وعلى املستوى العريب جتدر اإلشارة إىل أمهية اجلهود اليت تبذهلا منظمة العمل العربية منذ نشأهتا سنة  1966يف جمال محاية
األطفال أثناء العمل ،حيث أقرت مجلة من املبادئ الساعية إىل ضرورة مراقبة عمل األطفال ومحايتهم صحيا وأخالقيا .فأصدرت
بذلك عدة اتفاقيات وكان أمهها:
 /1اتفاقية العمل العربية رقم  01لسنة  :1966وهي االتفاقية العربية األوىل يف جمال العمل املتعلقة بشأن مستوايت العمل،
تضمنت أحكامها ما يلي:

 1املادة /3د من نص االتفاقية رقم  182املتعلقة حبظر أسوء أشكال عمل األطفال.
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 ضرورة حتديد األعمال اليت ال جيوز لتطفال االشتغال هبا قبل بلوغهم  18سنة. منع تشغيل األطفال يف الصناعات اخلطرية أو الضارة ابلصحة قبل اكتمال  17سنة. جعل مدة العمل ال تزيد عن  06ساعات ابلنسبة لتطفال الذين هم دون  15سنة.1 /2االتفاقية العربية رقم  18الصادرة سنة  : 1966وهي أول اتفاقية متخصصة يف جمال عمل األطفال ،تضمنت جمموعة من
األحكام لعل أمهها:
 جواز تشغيل األطفال الذين أمتوا  13سنة بغرض التدريب يف األماكن املعتمدة لذلك من السلطة املختصة يف كل دولة. منع تشغيل األطفال قبل سن  17سنة يف الصناعات اخلطرة أو الضارة ابلصحة أو األخالق واليت حتددها التشريعات واللوائحأو القرارات اخلاصة يف كل الدولة.2
 عدم جواز تكليف الطفل أبي عمل إضايف أو تشغيله أثناء الليل فيما عدا األعمال اليت حيددها التشريع يف كل دولة. وجوب إجراء الكشف الطيب على األطفال قبل التحاقهم أبي عمل للتأكد من لياقتهم الطبية كما جيب إعادة الكشف عليهميف الفرتات الدورية اليت حيددها التشريع والقرارات واللوائح يف كل دولة.3
املبحث الثاين :ضوابط تشغيل القصر يف التشريع اجلزائري
لقد أوىل امل شرع اجلزائري على غرار ابقي التشريعات املقارنة اهتمامه بظاهرة تشغيل القصر اليت كانت تشكل أبرز التحدايت
اليت تواجه جهود التنمية وحقوق اإلنسان ،وحماولة منه حلماية هذه الفئة الضعيفة ومتكينها من أكرب قدر من الضماانت سعى إىل
اعتماد جمموعة من القواعد القانونية يف جمال تنظيم عمل القصر وخلق قيود وضماانت تتماشى واملعايري الدولية املنبثقة من
االتفاقيات واملواثيق الدولية اليت صادقت عليها اجلزائر.
املطلب األول :القواعد املتعلقة بتنظيم عمل القصر
وتشمل هذه القواعد شروط وظروف العمل اليت نظمها تشريع العمل يف عدة مواد منه محاية للعامل وضماان حلقوقه ،وقد خص
القصر العاملني مبجموعة من األحكام تنظم تشغيل هذه الفئة سنحاول التطرق إليها كاآليت:
الفرع األول :شروط تشغيل القصر
أوال :احلد األدىن لسن التشغيل

 1عبد الرمحن بن حممد عسريي ،تشغيل األطفال واالحنراف ،الرايض ،مركز الدراسات والبحوث ،2005 ،ص .23 :

 2املادة  58من نص االتفاقية العربية يف جمال تشغيل األطفال.
 3املادة  63من نص االتفاقية العربية يف جمال تشغيل األطفال .
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تنص املادة  15فقرة  1من قانون عالقات العمل اجلزائري رقم  111/90املعدل واملتمم على أنه" :ال ميكن يف أي حال من
األحوال أن يقل العمر األدىن للتوظيف سن  16سنة كاملة إال يف احلاالت اليت تدخل يف إطار عقود التمهني" .وهذا السن مل
يستحدثه القانون  11/90وإمنا كان منصوصا عليه يف قوانني العمل اليت سبقته كاألمر  31/75املتعلق ابلشروط العامة للعمل يف
القطاع اخلاص ،2القانون رقم  12/78املتعلق ابلقانون األساسي العام للعامل 3وكذا القانون رقم  06/82املتعلق بعالقات العمل
الفردية.4
وابستقراءان هلذه املادة جند املشرع قد أورد استثناء وحيدا ميكن فيه ختفيض هذا السن احملدد ب ـ ـ  16سنة وهذا يف احلاالت
املتعلقة بعقود التمهني 5حيث أجاز املشرع إبرام هذا العقد لكل من بلغ سن  15سنة حسب نص املادة من القانون رقم
 07/81املعدل واملتمم واملتعلق بقانون التمهني.6
اثنيا :احلصول على ترخيص من وليه أو وصيه الشرعي
رغبة من املشرع اجلزائري يف تعزيز احلماية للقاصر العامل أضاف شرطا آخر اللتحاق هذا األخري بعامل الشغل وهو شرط
احلصول على رخصة من الويل أو الوصي الشرعي كما ورد يف نص املادة  15يف فقرهتا الثانية من قانون عالقات العمل اليت نصت
على أنه " :ال جيوز توظيف القاصر إالّ بناء على رخصة من وصيه الشرعي."...
واملالحظ عند قراءة نص هذه املادة أ ّن املشرع قد اشرتط أن يكون مانح الرخصة وصيا شرعيا للقاصر ليكون بذلك قد وقع يف

خلط فكان األجدر استعمال لفظ " الويل" وليس الوصي حىت ال خيالف ترتيب األولياء الوارد يف نص املادة  44من قانون األسرة
ابعتباره املختص يف تنظيم حالة األشخاص.
اثلثا :حظر األعمال اخلطرية

حسب نص املادة  15فقرة  2من قانون عالقات العمل فإنه ال جيوز استخدام العامل القاصر يف األشغال اخلطرية أو اليت
تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو متس أبخالقياته .وابلرجوع إىل القانون رقم  12/15املتعلق حبماية الطفل جنده قد حدد
مفهوم الطفل يف خطر فجاء يف مادته الثانية على أنه ذلك الطفل الذي تكون صحته أو أخالقه أو تربيته أو أمنه يف خطر ،وحدد
بعض احلاالت اليت تعرض الطفل للخطر ومن بينها االستغالل االقتصادي للطفل السيما بتشغيله أو تكليفه بعمل حيرمه من
متابعة دراسته أو يكون ضارا بصحته أو سالمته البدنية.

 1القانون رقم  11/90املؤرخ يف  1990/04/21املتعلق بعالقات العمل املعدل واملتمم.
 2املادة  180من األمر  31/75السالف الذكر.
 3املادة  44فقرة  2من القانون  12/78السالف الذكر.
 4املادة  15من القانون رقم  06/82السالف الذكر.

5حسـب نــص املــادة  10مــن القــانون رقــم  07/81املــؤرخ يف  1981/06/27املعــدل واملــتمم واملتعلــق بقـانون التمهــني فــإن عقــد التمهــني هــو  ":عقــد يلتــزم مبوجبــه اهليئــة املســتخدمة
بضمان تكوين منهجي وكامل للمتهن ،هذا األخري الذي يلتزم بدوره ابلعمل لديها طيلة مدة عقد التمهني ويتقاضى مقابل ذلك أجرا يكون حمددا سالفا ".

6

ااملادة

 12من قانون التمهني رقم  07/81السالف الذكر.
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حسب هذين النصني جند املشرع قد منع تشغيل القصر يف أي عمل يشكل خطرا سواء بطبيعته أو نتيجة الظروف اليت ينجز
فيها ،1غري أن املالحظ هو عدم حتديد قائمة بتلك األعمال اخلطرية املعنية ابحلظر يف قانون عالقات العمل على عكس املشرع
املصري الذي حصر األعمال والصناعات واحلرف اليت ال جيوز تشغيل القصر فيها .2ولكن ابلرجوع إىل بعض النصوص القانونية
والتنظيمية جندها تطرقت إىل مجلة من األعمال اليت كانت حمظورة على العمال بصفة عامة والقصر العاملني بصفة خاصة ،ومن
بني هذه النصوص املتفرقة نذكر ما يلي:
 القانون رقم  07/88املتعلق ابلوقاية الصحية وطب العمل ،حيث تنص املادة  11منه على ضرورة حتقق املؤسسة املستخدمةمن أن األعمال املوكلة إىل النساء والعمال القصر والعمال املعاقني ال تقتضي جمهودا فوق طاقتهم ،وهلذا فإن إجراء الفحوصات
الطبية ضروري للتأكد من سالمة العامل القاصر واستعداده الصحي إلجناز العمل .
 املرسوم التنفيذي رقم  05/91املتعلق ابألحكام العامة املطبقة يف جمال الوقاية الصحية واألمن داخل أماكن العمل 3الذي نصيف مادة  26فقرة  2على احلد األقصى للحمولة ابلنسبة للعامالت والعمال القصر واليت حددها ب ـ ـ 25كغ شرط أن تكون املسافة
بني مكان احلمل ووضعه قصرية ،مع ضرورة توفري وسائل الرفع والشحن والتفريغ والنقل لتحريك األشياء الثقيلة من مكان إىل آخر
إذا كان وزهنا يتجاوز ما سبق حتديده.
الفرع الثاين :ظروف تشغيل القاصر
أوال :املدة القانونية للعمل ( ساعات العمل)
وهي تلك املدة الزمنية اليت يلتزم العامل بقضائها يف مكان العمل ،4ولقد حرص املشرع اجلزائري على تنظيم ساعات العمل
على اعتبار أ ّن طاقة العامل حمدودة فحددها ب ـ ـ  40ساعة مبوجب األمر رقم  03/97املتعلق بتحديد املدة القانونية للعمل وهذا
يف الظروف العادية وتوزع هذه املدة على مخسة ( )5أايم أسبوعيا أي  8ساعات عمل يف اليوم .أما إذا كانت طبيعة العمل

تشكل إرهاقا فإنه ال ميكن ختفيض هذه املدة إالّ ابلنسبة لتشخاص الذين ميارسون أشغاال شديدة اإلرهاق أو خطرية.
وكما هو مالحظ امل شرع مل يشمل العمال القصر أبحكام خاصة يف هذا اجملال وهذا يعين أن املدة القانونية للعمل األسبوعي
وتوزيعها على أايم العمل ابلنسبة للعمال هي نفسها ابلنسبة للقصر العاملني وال ميكن يف أي حال من األحوال ختفيض هذه املدة
إالّ يف احلالة السالفة الذكر.

 1حاج سودي حممد ،التنظيم القانونية لتشغيل األطفال ،مرجع سابق ،ص .227 :
 2عصام أنور ،حقوق الطفل ،االسكندرية ،املكتب اجلامعي احلديث ،2001 ،ص .242 :
 3املرســوم التنفيــذي رقــم  05/91املــؤرخ يف  1991/01/19واملتعلــق ابألحكــام العامــة املطبقــة يف جمــال الوقايــة الصــحية واألمــن داخــل أمــاكن العمــل ،جريــدة رمسيــة عــدد  04لســنة

.1991
 4أمحية سليمان ،التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري :عالقة العمل الفردية ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،1998 ،ص .124 :
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وابلتايل ف التساؤل الذي يطرح على أي أساس ساوى املشرع بني قدرة و درجة حتمل القاصر مع جمهود العامل الراشد؟ فلقد
كان من األجدر ختفيض ساعات العمل ابلنسبة للقاصر على حنو يراعي فيه القدرات الفيزيولوجية والنفسية على غرار املشرع
املصري الذي أخذ ابالعتبار هذا الفارق ،فنص يف املادة  100من قانون العمل رقم  12لسنة  2003بعدم جواز تشغيل
األطفال ملدة تزيد على  6ساعات يف اليوم على أن يتخلل ساعات العمل فرتة أو أكثر لتناول الطعام أو الراحة ال تقل يف
جمموعها عن ساعة واحدة  ،1وتوزع هذه الفرتات حبيث ال يشتغل القاصر أكثر من  4ساعات متواصلة.
اثنيا :حظر العمل الليلي
متاشيا مع املستوايت الدولية حظر املشرع اجلزائري تشغيل القصر ليال فنص يف املادة  18من قانون عالقات العمل على أنه:
" ال جيوز تشغيل العمال من كال اجلنسني الذين تقل أعمارهم عن  19سنة كاملة يف عمل ليلي " .ويتضح من خالل هذا أن
املشرع قد منع منعا ابات تشغيل الذين تقل أعماهم عن  19سنة يف العمل الليلي املمتد بني التاسعة ( )21:00ليال و اخلامسة
( )5صباحا دون أي استثناء.2
املطلب الثاين :اجلزاءات املرتتبة على خمالفة األحكام اخلاصة بتشغيل القصر
ألزم املشرع اجلزائري اهليئة املستخدمة بضرورة احرتام األحكام والقواعد املتعلقة بتشغيل القصر السيما فيما يتعلق بساعات
العمل وفرتات الراحة وإن كان املشرع خالف يف ذلك املواثيق الدولية ومل خيص القصر العاملني مبدة قانونية وفرتات راحة ،3ولقد
فرض جمموعة من اجلزاءات على خمالف هذه األحكام مسايرا بدلك االتفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم  138املتعلقة
ابحلد األدىن لسن االستخدام.
وتنقسم هذه اجلزاءات إىل نوعني ،جزاءات مدنية وأخر عقابية.
الفر األول :اجلزاءات املدنية املرتتبة على خمالفة األحكام اخلاصة بتشغيل القصر
يعد البطالن اجلزاء املرتتب على كل عقد أو اتفاق خمالف ألحكام القانون مبا يف ذلك قانون العمل الذي نظم أحكام تشغيل
القصر بقواعد آمرة ،واألصل يف البطالن أن يكون مطلقا حسب ما جاء يف املواد  136،137من قانون عالقات العمل .غري أنه
يف مسألة خمالفة أحكام تشغيل القصر خيتلف نوع اجلزاء حبسب نوع املخالفة:
 إذا تعلق األمر مبخالفة شروط تشغيل القصر على غرار خمالفة السن األدىن للتشغيل وانعدام الرخصة املسبقة للويل الشرعي وكذااستخدامه يف األشغال اخلطرية ،يف هذه احلالة العقد يكون ابطال بطالان مطلقا.

 1صالح علي علي حسن ،محاية احلقوق العمالية ،مرجع سابق ،ص .124 :

 2حاج سودي حممد ،التنظيم القانوين لتشغيل األطفال ،مرجع سابق ،ص .194 :
 3حاج سودي حممد ،التنظيم القانوين لتشغيل األطفال ،مرجع سابق ،ص .323 :
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 أما يف حالة الوقائع ا ملادية اليت تثبت خمالفة إحدى املوانع كمعاينة حالة تشغيل القاصر ليال فال جمال للحديث هنا عن البطالنألن صاحب العمل يكون حمل متابعة جزائية.
الفرع الثاين :اجلزاءات العقابية املرتتبة على خمالفة األحكام اخلاصة بتشغيل القصر
أقر إىل جانب ذلك عقوابت جزائية لكل
مل يكتف املشرع اجلزائري بفرض جزاءات مدنية على خمالفة أحكام تشغيل القصر بل ّ

خمالفة يف قانون العمل وكذا قانون محاية الطفل املستحدث.
أوال :اجلزاءات املنصوص عليها يف قانون عالقات العمل

تضمن هذا القانون جمموعة من األحكام اجلزائية منصوص عليها يف الباب الثامن من القانون ،وقد تدرجت هذه اجلزاءات بني
جزاءات عامة تشمل خمالفة أحكام قانون العمل كاملساس مببدأ املساواة أو عدم دفع األجر أو التجاوزات احلاصلة يف جمال
الساعات اإلضافية وغريها ، 1وجزاءات خاصة تتعلق مبخالفة أحكام تشغيل القصر وتشمل خمالفة السن األدىن لتشغيل القاصر
وظروف التشغيل والعمل الليلي.
فيما يتعلق بتشغيل القاصر دون السن القانوين تنص املادة  140من قانون عالقات العمل املعدلة واملتممة مبوجب قانون املالية
لسنة  22018على أنه" :يعاقب بغرامة ترتاوح من  100.000دج إىل  200.000دج على كل توظيف عامل قاصر مل يبلغ
السن املقررة ،إال يف حالة عقد التمهني احملرر طبقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما ".
وخبصوص خمالفة األحكام املتعلقة بظروف العمل القاصر تنص املادة  141من قانون عالقات العمل املعدلة واملتممة على
أنه ":يعاقب كل من ارتكب خمالفة ألحكام هذا القانون املتعلق بظروف استخدام الشبان والنسوة بغرامة من  10.000دج إىل
 20.000دج تطبق حبسب العمال املعنيني .ويف حالة العود تكون الغرامة من  40.000دج إىل  50.000دج".
اثنيا :اجلزاءات املنصوص عليها يف قانون محاية الطفل
تنص املادة  139من هذا القانون على أنه " :يعاقب ابحلبس من سنة ( )1إىل ثالث ( )3سنوات وبغرامة من  50.000دج
إىل  100.000دج كل من يستغل الطفل اقتصاداي ،وتضاعف هذه العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل أو املسؤول
عن رعايته".
كما تضيف املادة  140منه على أن كل من يقوم ببث نصوص أو صور أو أبي وسيلة كانت أو ألي غرض كان من شاهنا
اإلضرار ابحلياة اخلاصة للطفل يعاقب ابحلبس من سنة ( )1إىل ثالث سنوات ( )3وبغرامة من 150.000دج إىل
300.000دج.

1
2

أنظر املواد من  138إىل  154من قانون عالقات العمل.
قانون املالية رقم  11/17املؤرخ يف  ،2017/12/27جريدة رمسية عدد  76لسنة .2017
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اخلامتة:
مما سبق عرضه ميكن القول أن ظاهرة تشغيل القصر من أقدم الظواهر وأخطرها ملا هلا من أتثريات سلبية على الطفل واجملتمع
على املدى البعيد فبالرغم من اجلهود الدولية املبذولة للقضاء عليها ال زالت تعرف انتشارا واسعا ،ويرجع سبب صعوبة حماربتها
والقضاء عليها من جذورها يف عدم جماهبة األسباب احلقيقة اليت تقف وراءها ،وال يتحقق ذلك إال من خالل انسجام وتكامل
األدوار بني أفراد اجملتمع املدين عن طريق التوعية وإن كان الدور الرئيسي هذه املرحلة إمنا يرجع إىل السلطة التشريعية من خالل
سنها نصوص قانونية تتضمن ضماانت ترقى ملستوى املعايري الدولية املطلوبة حلماية هذه الفئة الضعيفة.
النتائج:
 تفاقم األزمات واملشاكل االقتصادية واالجتماعية كان هلا أتثريها يف صعوبة جماهبة عمالة القصر. عدم مواءمة التشريع اجلزائري مع االتفاقيات الدولية واإلقليمية املصادق عليها يف جمال ضبط تشغيل القصر. عدم كفاية اجلزاءات املنصوص عليها يف قانون العمل وقانون العقوابت حبيث مل تكن صارمة ورادعة إىل حد جيعل مستغليالقصر عربة لغريهم.

قائمة املراجع:
أوال :الكتب العامة واملتخصصة
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 .3القانون  07/81املؤرخ يف  1981/06/27املتعلق ابلتمهني املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم  34/90املؤرخ يف . 1990/12/25
 .4القانون رقم  07/88املؤرخ يف  1988/01/26املتعلق ابلوقاية الصحية واألمن وطب العمل الصادر يف جريدة رمسية عدد 4لسنة .1988
 .5القانون رقم  11/90املؤرخ يف  1990/04/21املتعلق بعالقات العمل املعدل واملتمم.
 .6القانون رقم  12/15املؤرخ يف  2017/07/15املتعلق حبماية الطفل الصادر يف جريدة رمسية عدد  39لسنة .2015
 .7القانون رقم  11/17املؤرخ يف  ،2017/12/27املتضمن قانون املالية لسنة  ،2018جريدة رمسية عدد  76لسنة .2017
 .8املرسوم التنفيذي رقم  05/91املؤرخ يف  1991/01/19املتعلق ابألحكام العامل املطبقة يف جمال الوقاية الصحية واألمن داخل أماكن العمل
الصادرة يف جريدة رمسية عدد  04لسنة .1991
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املواطنة يف الدساتري الصومالية (دراسة حتليلية)
Citizenship in the Somali Constitutions
)(An analytical study
عبد الرمحن آدم حسني.
ابحث دكتوراه يف القانون الدستوري والفقه املقارن.
جامعة أمة-كينيا.

ملخص البحث
تناولت الدراسة قضية املواطنة يف الدساتري والقوانني الصومالية بنظرة حتليلية ،وحاول البحث بشكل رئيسي اإلجابة عن السؤال من
يعترب مواطناً صومالياً وفق التشريعات الصومالية بعد االستقالل وإىل اليوم؟ ،وللحصول على اإلجابة تطرقت الدراسة اىل املعايري
وتوصلت الدراسة اىل
اليت مبوجبها يتحصل على املواطنة الصومالية ،كما لفتت اىل األبعاد السياسية اليت قد تثري تشريعات املواطنةّ .

املشرع الصومايل غاضاً الطرف عن حقيقة الصومال
نتيجة رئيسية مفادها أن فكرة الصومال الثقايف هي املهيمنة يف تفكري ّ
حتده حدود جغرافية مصطنعة ،وحتكمه نظم قانونية وضعية والتزامات دولية وإقليمية ،وكان مثن هذا
السياسي ،ككيان عقاري ّ
جد ابهظاً تفاوت من ممارسة اإلرهاب السياسي اىل مساس السيادة مث اىل خلق العوائق واحلواجز لصد ابب أي حماولة
التجاهل ّ
تقسيم البحث إىل ثالثة مباحث :مبحث متهيدي ومبحثني آخرين؛ تناول
يف إعادة بناء هياكل الدولة الصومالية .هذا وقد مت ّ
املبحث التمهيدي جغرافية الصومال بشقيها السياسي والثقايف ،ونبذة عن النظم السياسية والقانونية .ويف املبحث الثاين بيّنا ملفاهيم
املفتاحية للبحث كاهلوية ،واملواطنة ،واجلنسية .وأخرياً متحور الكالم يف املبحث الثالث شروط املوضوعة فيمن يعترب مواطناً صومالياً
وتقييم تلك الشروط مع إبداء رأي الباحث يف القضية.

الكلمات املفتاحية :املواطنة ،اجلنسية ،اهلوية ،املعايري ،جغرافيا السياسية والثقافية.
Abstract
The paper discussed issue of citizenship in the Somali laws and constitutions; furthermore, the
paper has tried to answer a core question of who is the Somali citizen according to the
Somalia’s laws? In order to get the proper answer, the study dealt with the due requirements
to receive the citizenship, as I also pointed the political dimensions that might course the
citizenship laws in Somalia.
The paper demonstrate that, the Somali lawmakers considered the idea of “ Five Somalis” as a
core policy when they making citizenship acts, ignoring the geopolitical of Somalia as a
political organ who has man made boarders, and committing international and regional
regulations and treaties.
As I believe that has sent an indirect massage to the neighboring countries and their allies,
which had courses-and still coursing- to block or making barriers to the reconciliation and
rebuilding state process. Finally, the study divided into three chapters: First: is introductory to
Somali’s political and legal history.Second: dealt with concepts of identity, citizenship and
other related terms.Third: concentrated the requirements and conditions of the citizenships in
the Somali constitutions and evaluating them according to the ground situation.
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مقدمة
املشرع
كانت املواطنة من ضمن أعقد املواضيع اليت واجهت الصومال عقب االستقالل ومل تزل اىل اليوم متثّل حجر عثرة أمام ّ
الوطين والدولة الصومالية ،ومل حتظ ابالهتمام الكايف من الباحثني والدوائر العلمية املهتمة بشؤون الصومال والقرن اإلفريقي ككل،
ويف احمليط الصومايل فإ ّن شرعنة اجلنسية ترتبط بقضااي سياسية وأفكار قومية أعمق منها وأعقد .وهذه الورقة ما هي اال حماولة
تنويرية للقضية وفق الدساتري والتشريعات الصومالية ،املتعاقبة منذ االستقالل واىل ما بعد االهنيار.
وتتمحور الورقة حول أسس ومعايري اكتساب اجلنسية الصومالية بنظرة حتليلية ما بعد النصوص اجملردة وفق املعطيات السياسية
املشرع الوطين
واالجتماعية .وقد ّ
توصل البحث اىل نتيجة مهمة يتلخص فحواها( :أبن فكرة الصومال الثقايف مسيطرة يف تفكري ّ

حتده حدود جغرافية مصطنعة ومعرتفة هبا
سن تشريعات اجلنسية ،متناسني حقيقة الدولة الصومالية ككيان عقاري ذو سيادةّ ،
عند ّ
عاملياً واقليمياً ،وحتكمه التزامات دولية وإقليمية).

قسم البحث اىل مبحث متهيدي ومبحثني آخرين؛ تناول املبحث التمهيدي جغرافية الصومال بشقيها السياسي
وعليه؛ قد ّ
والثقايف ،ونبذة عن النظم السياسية والقانونية فيها .ويف املبحث الثاين تطرق اىل املفاهيم املفتاحية للبحث كاهلوية ،واملواطنة،
واجلنسية .واختتم يف املبحث الثالث بذكر معايري اكتساب اجلنسية وفق التشريعات الصومالية املختلفة ،مع عقد حتليل للنصوص
اجملردة يف ضوء املعطيات السياسية واالجتماعية.
ّ
مشكلة البحث :تتمثل املشكلة الرئيسية للورقة حول الغموض السائد يف املعايري اليت مبوجبها يتم اكتساب اجلنسية الصومالية وفق
النصوص التشريعية الفرعية منها والعامة ،وعليه؛ سنصيغ مشكلة املوضوع على شكل األسئلة التالية:
أ -من يعترب مواطناً صومالياً ،وفق الدساتري والتشريعات املتعاقبة؟
ب -هل توجد عالقة بني السياسة الوطنية للجنسية والفشل يف إعادة بناء الدولة الصومالية؟
ت -ما هو األساس الفلسفي وراء توسعة معايري اكتساب املواطنة واجلنسية يف التشريعات الصومالية؟
فروض البحث :ويف ضوء ما أاثره البحث من تساؤالت وإشكاالت؛ تفرتض الورقة ما يلي:
 -1عدم واقعية السياسة الوطنية جتاه تشريعات اجلنسية الصوماليةّ ،أدى اىل الفشل يف إعادة الدولة الصومالية.
 -2املواطن الصومايل وفق الدساتري املتعاقبة(:هو كل من ينتمي إىل القومية الصومالية ،لغة أو أصالً (عرقاً) ،أو ثقافة).
سر الفضفضة يف شروط اكتساب اجلنسية الصومالية.
 -3اعتبار الصومال الثقايف كفكرة مركزية هو ّ
أهداف البحث :يهدف البحث اىل:
 -1توضيح شروط اكتساب املواطنة الصومالية وفق التشريعات الوطنية.
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 -2إبراز الفلسفة وراء عدم ضبط متطلبات حصول اجلنسية يف الدساتري املختلفة.
 -3معرفة مدى توافر عالقة طردية بني الفشل يف إعادة بناء الدولة والسياسات اجلنسية واملواطنة.
منهج البحث :يتبع البحث املنهج االستقرائي التحليلي ،وذلك ابستقراء النصوص الدستورية ،من مظاهنا وحتليلها يف ضوء
املعطيات السياسية والقانونية.
أمهية البحث
تربز أمهية البحث يف كونه يصادف توقيتاً مفصلياً حتاول فيه األمة الصومالية النهوض حنو املؤسسية ،ووضع األسس االسرتاتيجية

لبناء الدولة القانونية ،مما يتطلب إعادة النظر يف القضااي الكربى مثل املواطنة واهلوية ،واالسرتاتيجية العامة إلدارة دفة الدولة اخل .و

عليه؛ ومما سبق سينطلق البحث ملعاجلة املسألة ،وإحاطتها يف اجلوانب الضرورية منها اىل طرح األفكار الرئيسية التالية:
 -1حترير املفاهيم املتشاهبة مثل :اهلوية ،املواطنة ،اجلنسية.
 -2نبذة عن النظام القانوين والسياسي يف الصومال.
 -3معايري املواطنة وفق الدساتري الصومالية املتعاقبة.
وقد مت تقسيم الورقة اىل ثالثة مباحث وحتت كل مبحث فروع روعي فيها متطلبات املوضوع وذلك على النحو التايل:
املبحث التمهيدي وفيه :نبذة عن الصومال ،جغرافياً ،سياسياً ،قانونياً ،وحتته مطلبان:
املطلب األول :جغرافية الصومال السياسية والثقافية ،وفيه فرعان:
الفرع األول :اجلغرافيا السياسية.
الفرع الثاين :اجلغرافيا الثقافية.
املطلب الثاين :النظام السياسي والقانوين يف الصومال وفيه فرعان:
الفرع األول :النظام السياسي.
الفرع الثاين :النظام القانوين.
املبحث األول :مفاهيم عامة عن اهلوية ،املواطنة ،اجلنسية ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :مفهوم اهلوية ومكوانهتا.
املطلب الثاين :مفهوم املواطنة واجلنسية والفرق بينهما.
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املبحث الثاين :املواطنة يف الدساتري الصومالية ويشمل ثالثة مطالب:
املطلب األول :املواطنة يف دستور عام الـ  ،1960وفيه فرعان:
الفرع األول :نبذة عن هذا الدستور.
الفرع الثاين :معايري اكتساب املواطنة يف الدستور.
املطلب الثاين :املواطنة يف دستور عام الـ  ،1979وفيه فرعان:
الفرع األول :نبذة عن الدستور.
الفرع الثاين :شروط اكتساب اجلنسية يف الدستور.
املطلب الثالث :املواطنة يف دستور عام الـ  2012وفيه فرعان:
الفرع األول :نبذة عن هذا الدستور.
الفرع الثاين :شروط اكتساب اجلنسية يف الدستور.
املطلب األول :جغرافية الصومال وفيه فرعان:
الفرع األول :اجلغرافيا السياسية.
وحيدها من الشمال خليج عدن وجيبويت ،ومن
املوقع :تقع الصومال يف شرقي إفريقيا يف املنطقة املعروفة بـ "القرن اإلفريقي"ّ ،

اجلنوب كينيا ،ومن الشرق احمليط اهلندي ،ومن الغرب إثيوبيا .وتبلغ مساحة الصومال  637.657كيلومرتاً مربعاً ،منها
 10.320كيلومرتاً مربعاً تغطيها املسطحات املائية أي حوايل  %1.6من املساحة اإلمجالية للبالد ،وتش ّكل املساحة اليابسة:

 627.337كم.2

قدرت عدد السكان بـ
عدد السكان :يقارب عشرة ماليني نسمة- ،وآخر إحصاء قامت به احلكومة الفيدرالية لعام 2014؛ ّ

12مليون نسمة ،وليس ذلك صحيحاً يف نظري؛ فحىت اللحظة ال توجد إحصائية دقيقة علمية تصلح االستناد اليها لعدم
مطابقتها يف أرض الواقع ،وما يقال ليس إال من ابب التقريب أو إحصائية قد عفي عليها الزمن_ ،والصوماليون مسلمون بنسبة
 %100ويتبع غالبيتهم – أو كلهم-املذهب الشافعي.
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اللغة :اللغة الرمسية هي الصومالية والعربية – إضافة اىل اإلجنليزية املهيمنة حالياً يف الوطن ألسباب منها :إعادة املغرتبني يف البالد

مال ضخم ،مقابل ضعف ذوي الثقافة العربية مادايً ،وخلو دور املؤسسات العربية الفاعلة ،إضافة
الغربية اىل الوطن مدججني برأس ّ
ميل النظام احلايل إىل االنفتاح الغريب اخل.

1

الفرع الثاين :اجلغرافيا الثقافية
الصومال الكبري ،مصطلح أطلقته احلكومة الربيطانية بعد احلرب العاملية الثانية ،وكان يقصد به األراضي اليت يقطنها الصوماليون
واليت مت تقسيمها بني القوى االستعمارية؛ يف هناية القرن التاسع عشر واليت تشمل حالياً (مجهورية الصومال الفيدرالية ،مجهورية
جيبويت ،املناطق اجلنوبية الشرقية ألثيوبيا –أي حمافظيت هرر واألوجادين -واألجزاء الشمالية الشرقية من كينيا ( Northern

 )،District Frontiersوتعرف هذه املنطقة أحياانً ابلقرن اإلفريقي إذ ( القرن) ،هو املكان الذي يلتقي فيه البحر األمحر
واحمليط اهلندي ،ألنه يشبه الرأس ،حيث يتش ّكل أكرب مثلث عند هذا املكان ،وهو واقع يف أراضي الصومال ،ولكن استعماله
توسع حىت مشل كل األراضي اجملاورة القريبة له ،فتدخل فيه على سبيل اجملاز احلبشة وكينيا 2.وتبلغ املساحة الكلية هلذه املنطقة؛
حوايل ستمائة وثالثني ألف ميل مربع –أو ما يزيد عن املليون ونصف كيلو مرت مربع ،-أما تفصيل ذلك فهي كالتايل:
مجهورية جيبويت :مثانية آالف وأربعمائة وأربعة وتسعون ميالً مربعاً ( 23ألف كم.)2املنطقة اجلنوبية الشرقية ألثيوبيا627( :ألف

كم.)2واملنطقة الشمالية الشرقية253804:كم ،2أي ما يعادل  %45من مساحة كينيا .وهبذا ،فإن املنطقة اليت يقطنها

الصوماليون وتقع خارج إطار مجهورية الصومال وجيبويت؛ تتجاوز مساحتها مساحيت مجهورية الصومال وجيبويت جمتمعتني ،وت ّدعي

ا لصومال أن سكاهنا وصلوا إىل هذه املناطق منذ آالف السنني وفيها عاشوا ،وعلى هذا األساس تطالب إبعادة توحيد هذه
لتكون الصومال الكبري .وتقع هذه املنطقة ما بني خطي عرض  13مشاالً إىل خط عرض
املناطق اليت يعيش فيها الصوماليون ّ
3
 51.39جنوابً ،وحيدها خطا الطول 41.30غرابً و 51شرقاً.
وحنن إذ نتحدث عن املواطنة يف الدساتري الصومالية؛ سنعتمد على اجلغرافيا الثقافية أكثر منها اجلغرافيا السياسية 4،لكوهنا
(اجلغرافيا الثقافية) ذات أثر ملموس يف القضية اليت حناول التنوير جوانباً منها ،حسب املعطيات السياسية واالجتماعية.
املطلب الثاين :النظام السياسي والقانوين يف الصومال وفيه فرعان:

 - 1حسن مكي محمد أحمد ،السياسات الثقافية في الصومال الكبير (قرن إفريقيا) 1887-1986م ،السودان ،المركز اإلسالمي اإلفريقي ،شعبة
البحوث والنشر ،دون ط ،وتاريخ ،ص  ، 18كمال موريس شربل ،الموسوعة الجغرافية للوطن العربي ،لبنان-بيروت ،دار الجيل ،ط-1418 ،1
 ،1998ص .33
 - 2حسن مكي محمد أحمد ،مرجع السابق ،ص .18
 - 3حسن مكي محمد أحمد ،السياسات الثقافية ،مرجع سابق ،ص  .18كمال موريس شربل ،مرجع سابق ،ص .333
 - 4والجغرافيا السياسية هو فرع من فروع الجغرافيا البشرية ،وهي تنظر للعالم من حيث عالقة الجغرافيا بالسياسة ...وتحاول أن تفهم توزيعات
الظاهرة السياسية على وجه األرض من زاوية وبوصفها من زاوية أخرى ،ومن زاوية ثالثة تدرس عالقة الظاهرة السياسية بالمكان .وللمزيد ينظر
جاسم سلطان ،جيبوليتيك ،عندما تتحدث الجغرافيا ،بيروت-لبنان ،دار تمكين لألبحاث والنشر ،ط ،2013 ،1ص .15-14
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الفرع األول :النظام السياسي:

مر النظام السياسي يف الصومال مبراحل عدة وخمتلفة ،منذ االستقالل مروراً ابالهنيار إىل اليوم ،وابلتايل إبمكاننا تقسيم النظام
ّ
السياسي الصومايل ما بعد االستقالل على النحو التايل:
 -1النظام املدين من .1969-1960
 -2النظام العسكري من .1991-1969
 -3النظام الفدرايل الدميقراطي من .2018-2007
-1النظام املدين :1969-1960
وسنتحدث عن اجلوانب التالية:
• النظام الدستوري يف هذه املرحلة.
• مالمح النظام السياسي يف هذه املرحلة.
-1النظام الدستوري يف هذه املرحلة:
نص1الدستور على أن
جرى إقرار دستور البالد يف عام  ،1960واعتمد النظام الربملاين كشكل سياسي حلكم البالد ،حيث ّ
الصالحيات احلكومية تكون يف أيدي رئيس احلكومة ،يف حني يعترب دور الرئيس شرفياً ،وينتخب الربملاانملؤلف من 123عضواً،
رئيس اجلمهورية ملدة 6سنوات ،وعقب إجراء االنتخاابت الربملانية وإعالن النتائج ،يقوم الرئيس برتشيح رئيس احلزب الفائز يف
ويصدق جملس الشعب احلكومة املش ّكلة.
االنتخاابت كرئيس للوزراء ،مث يقوم بدوره تشكيل احلكومةّ ،
-1

2

مالمح النظام السياسي يف هذه املرحلة

اعتمد النظام السياسي يف الفرتة  1969-1960على مبدأ " التوازن العشائري" ،حيث كانت حكومة " عبد الرشيد علي
ضمت حزب رابطة الشباب الصومايل ،والرابطة الوطنية الصومالية ،واحلزب الصومايل
شارماكي" عبارة عن حكومة ائتالفيةّ ،
معربة عن عشائر معيّنة يف اجملتمع،
املوحد ...وقد بدأت تلك الفرتة بـ“تسييس القبيلة والعشرية" من خالل إنشاء أحزاب سياسية ّ

حبيث يكون الرتكيز الرئيسي هلذه األحزاب قاصراً على التعبري عن املصاحل الضيقة للعشرية.

3

- 1نص ذلك الدستور المشار اليه لسنة  ،1960فيالباب الثاني من المادة  ،76وأيضا ً من المادة  70الى .75
 - 2حنان دريسي ،إشكالية بناء الدولة الوطنية في الصومال ،وهي رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ،كلية العلوم
السياسية والعالقات الدولية ،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،سنة  ،2009/2008ص  .78-77وعبد الرحمن آدم حسين ،النظام الفدرالي
ودوره في استقرار الدول ،رسالة ماجستير –للكاتب-غير منشورة من جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية في السودان ،سنة .2016
 - 3عبد الرحمن آدم ،دور النظام الفيدرالي في استقرار الدول ،مرجع السابق ،ص .36
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يد اجلنرال حممد
وقد اتسمت التفاعالت السياسية خالل الفرتة ما بني االستقالل يف عام  1960ووقوع االنقالب العسكري على ّ

سياد بري 1يف عام  1969م ،بغلبة الصراع على السلطة فيما بني األحزاب السياسية ،من أجل حتقيق املصاحل اخلاصة بني
السياسيني الصوماليني ،كما شهدت تلك الفرتة معدالت عالية من الفساد والفوضى السياسية.

2

وكانت النخبة السياسية الصومالية تتألف يف تلك الفرتة من البريوقراطيني والتجار ورجال الدين والعائالت الكبرية ،وكانت هذه
النخبة قد نشأت يف ظل اهليمنة االستعمارية اإليطالية ،وكان الرتكيز الرئيسي ألفراد هذه النخبة منصباً على حتقيق املكاسب
3
اخلاصة ،من خالل املناصب السياسية واالقتصادية العليا يف الدولة.
-2النظام العسكري :1991-1969
شدة الغضب الشعيب على األسلوب الذي متت به املمارسة الدميقراطية الربملانية ،تصاعدت األحداث إىل قمتها يف
نتيجة لتزايد ّ

 15أكتوبر ، 1969ابغتيال شارماركي وكادت نريان احلرب األهلية أن تشتعل واستدعت هذه الفوضى اجليش الذي قام ابنقالب

غري دموي ،مت فيه إلقاء القبض على رئيس الوزراء والوزراء وحلّت اجلمعية الوطنية ،ومت تشكيل جملس أعلي للثورة ( )SRCمن
 25ضابطاً من اجليش والشرطة.4
وارمتى نظام سياد بري يف أحضان املاركسية االشرتاكية ،وأعلن االشرتاكية العلمية منهجاً سياسياً وفكرايً للبالد ،وبدأت احلكومة
الصومالية يف تنفيذ ما وصف أبنه أكرب ماركسية لينينية يف أفريقيا ...ويف أواسط عام 1976م أعلن النظام تبنيه مبدأ احلزب
الواحد ،ليكون " احلزب االشرتاكي الثوري الصومايل" الذي حلّت قيادته حمل اجمللس األعلى لقيادة الثورة ،هو احلزب السياسي
الوحيد يف البالد.

5

-3النظام الفدرايل :2017-2007
تعود فكرة الفيدرالية يف النظام السياسي الصومايل – كما يقول "حممد أبشر ولدو"؛ اىل اخلمسينيات من القرن املاضي حيث
اقرتحهحزب (دقل ومريفلي ،Digil&,Mirifle ،وهي قبيلة تسكن جنوب غريب البالد) لإلدارة اإليطالية آنذاك عام ،1950
وقد طبّق فعلياً عام  1998إبنشاء والية بونتالند6.ويقرر د/أفريى علمي 7أبن تبىن هذا النظام جاء نتيجة ضغط خارجي مارسته
دول اجلوار ويف مقدمتهم (اثيوبيا وكينيا) ،اللذان طرحا املشروع الفيدرايل القائم على أساس عشائري يف التسعينيات من القرن

 - 1ولد محمد سياد بري في منطقة تسمي (شيالبو) في اإلقليم الصومالي الخاضع إلثيوبيا في أكتوبر عام 1919م ،وتوفي والده عندما كان عمره
عشر سنوات ،وانتقل الى لوق بجنوب الصومال ،وفيها تلقي تعليمه االبتدائية ،وانتقل بعد ذلك الى مقديشو عاصمة البالد لمتابعة دراسته الثانوية.
توفي في الغوس في  2يناير 1995م إثر تعرضه لنوبة قلبية ومات عن عمر يناهز 76سنة ودفن مدينة (غربهاري)( .أنور أحمد ميو ،نيل اآلمال
في تراجم أعالم الصومال ،السودان ،مكتبة الوطنية،ط ،2012 ،1ص .)170
 - 2حنان دريسي ،إشكالية بناء الدولة الوطنية في الصومال ،مرجع سابق ،ص .78
- 3حنان دريسي ،مرجع السابق ،ص .79
- 4نجوى أمين فوال ،انهيار الدولة في الصومال ،مصر ،مجلة السياسة الدولية ،عدد(112أكتوبر  ،)1992ص .25-8
- 5أنور قاسم الخضري ،أوضاع الصومال في القرن االفريقي ،مجلة قراءات االفريقية ،لندن ،العدد  ،2سبتمبر ،2010ص.9
6
-Mohamed Abshir Waldo,Federalism in Somalia: Birth of Butland state And the lesson learned,
http://horseedmedia.net, October 9/2010, accessed Date, 11/7/2015.
 - 7أفيري عبدي علمي ،هو أكاديمي ومحلل سياسي صومالي –كندي ،يحاضر بجامعة قطر – قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،واآلن مقيم في
الدوحة ،وله عديد من المقاالت والدراسات المنشورة.
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املاضي ،وطبقاً للكاتب ) 1)Matt Brydenفان وزارة اخلارجية اإلثيوبية؛ حررت ورقة تشرح فيها رغبتها ألخذ الصومال النظام

وقدمت اىل مؤمتر املنظمة اإلقليمية للتنمية ( )IGADعام  ،1998وقد وافق اجملتمع
الفيدرايل القائم على أساس عشائري؛ ّ
الدويل واجلهات الدولية على ذلك املقرتح على مضض ،واقرتحت الورقة تقسيم البالد إىل مخسة أو ستة تقسيمات فيدرالية

عشائرية ،وحسب تفسري) )Brydenملقرتح تقسيم العشائر فإهنا سوف تتم توزيعها اىل أربعة تقسيمات عشائرية رئيسية :وهي
(دارود ،دقل ومرفلى ،هوية ،واسحاق).

2

وأايً كان األمر فإن مما هو مؤكد ومعلوم للمتابعني يف الشأن ال صومايل؛ أن مؤمتر املصاحلة الذي أقيم يف مدينة نريويب الكينية من

نص امليثاق االنتقايل3؛ الذي صادق عليه املؤمترون،
أكتوبر  2002اىل نوفمرب  ،2004يعترب منشئ الفيدرالية الصومالية حيث ّ

على اعتماد الفيدرالية كنظام للحكم يف الصومال ،وترك التفاصيل للمراحل الالحقة ،ومنذ ذلك الوقت أصبحت الفيدرالية نصاً
دستورايً ...4اما الدستور احلايل فإننا–وهو حتت التعديل-جند اخللط واضحاً يف ثناايه ،وخصوصاً عند تقريره النظام الدستوري
كل على حدة ،وترك اخليار للشعب الذي يقرر األنسب واألصلح له مما ال
للبالد ،فقد ّ
نص على النظامني الرائسي والربملاين ّ
يناسب مع ظروف البالد اآلنية.كما أنه مل يلتزم أسس النظام الربملاين وجعل الوزير األول صاحب الكلمة يف الدولة ،وال اتبع

وعزز مركز الرئيس ،وهو ما يعيق الباحث يف إجراء تكييف قانوين سليم .ولعل أبلغ ما ميكن وصفه ابلنظام
مبادئ النظام الرائسي ّ

السياسي يف ظل الفيدرالية؛ هو (توازن مصاحل الفرقاء) أكثر منه رؤية وطنية قائمة على مبادئ وقيم سياسية.
الفرع الثاين :النظام القانوين.

وللحديث عن النظام القانوين يف الصومال ،أيخذ أبعاداً عميقة تتسم ابلتعقيد والصعوبة؛ مما يتطلب من اجليل املتعلم القادم
العكوف على دراسة وحبث هذه القضية احملورية يف مسرية ترسيخ املؤسسية وإعادة النظام .وتقريباً لصورة النظام القانوين الصومايل،

خنص ابلكالم عن مرحلتني اترخييتني مها:
ّ

 -1مرحلة االستعمار.
 -2ومرحلة بعد االستقالل.

 1ماثيو بريدين ،هو محلل سياسي كندي ،مقيم في نيروبي-كينيا ،تولى وظائف عديدة في المنظمات الدولية ،أخرها عمل كمنسق عام لمجموعة
األممية المختصة بمراقبة الصومال واريتريا  ،2012-2008كما يدير مركز ( )Sahanللبحوث والدراسات السياسية ،ينظر
(.)https://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Bryden
-AfyareElmi, Decentralized Unitary System: A Possible Middle Ground Model for Somalia,Research Paper,
Arab Center for Research and Policy studies,Qatar, May 2015, P.8.
Also, Matt Bryden, New Hope for Somalia? The Building Block Approach, Review OF African Political
Economy, London, March 1999, , p.134, Abdirazak Haji Hussein, The Future constitutional structure of the
Somali Republic: Federal or Decentralized Unitary state?, www.hiiraan.com/op2/2011/apr.
-3وقد نص الميثاق المشار اليه في المادة 1فقرة ( :)1سوف تقوم الجمهور ية الصومالية بنظام فيدرالي مؤقت يقوم على أساس رغبة الشعب" ،وكذلك
صرح دستور عام 2012نفس القضية في المادة  )3(1منه بصياغة مغايرة قليالً.
ّ
 4محمد إبراهيم عبدي ،الفيدرالية في النظام السياسي الصومالي مبرراتها ومالمحها ،وهي ورقة مقدمة الى المؤتمر العلمي بعنوان :الحوار أسلوب
حياة ...نحو تأصيل ثقافة الحوار الوطني وتجذير خيار الوحدة ،مقديشو–الصومال،في الفترة بين 29سبتمبر3-اكتوبر2014م ،ص.4

2
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املرحلة األوىل :اجلزء الشمايل من البالد (املستعمرة اإلجنليزية) ،كانت تتبع القانون العام اإلجنليزي ( British Common
 ،)Lawبينما اجلزء اجلنويب يف ذات الوقت كان خاضعاً لنظام القانون املدين اإليطايل .وابلتايل أنشأ املستعمرون حماكم شرعية

جبانب تطبيق القانون العريف الصومايل ،وت فاوتت اختصاصات تلك احملاكم من مستعمر آلخر ،فنجد اإلجنليزي هنجون هنج
(احلصر)أي حصر اختصاصات احملاكم الشرعية فينظر مسائل األحوال الشخصية واإلرث.بينما اإليطاليون يتبعون هنج (التوسع)أي

خيري املدعي –يف ظل
التوسعة يف دائرة اختصاصات احملاكم الشرعية حبيث يشمل النظر يف القضااي اجلنائية اخلفيفة واملدنية ...وكان ّ

املستعمر اإليطايل-بني رفع القضية أمام احملاكم الشرعية أو احملاكم ذات النظام العلماين.

1

املرحلة الثانية :انل الصومال االستقالل ولديه أربعة نظم قانونية خمتلفة وهي:
 -1القانون العام اإلجنليزي  British Common lawاملطبق يف اجلزء الشمايل للبالد.
 -2القانون املدين اإليطايل واملعمول به يف جنوب البالد.
 -3الشريعة اإلسالمية.
 -4والقانون العريف الصومايل2.وابلتايل تطلبت الوحدة اجلنوبية –الشمالية؛ وتكوين الدولة الصومالية إىل توحيد
القوانني املعمول هبا واملؤسسات العاملة يف اإلقليمني ...ومت إنشاء مفوضية استشارية تتكون من خرباء بريطانيني
تلخصتوظيفة املفوضية حول تويل مهمة دمج
وايطاليني ،إضافة اىل علماء يف الشريعة اإلسالمية والعرف الصومايلّ .
القوانني ،وتوحيد احملاكم العليا يف البلد ،مع توفري مساحة من االستقاللية للمحاكم الدنيا (العرفية

والشرعية)3.أوصت اللجنة بتبين النظام املدين اإليطايل والربيطاين ،وظهر ذلك جلياً يف القوانني الصادرة بعد ذلك،
كقانون اإلجراءات اجلنائية ،والقانون اجلنائي وغريهم من القوانني .كما اعتمد القضاء مبدأ السوابق القضائية

والقانون العام اإلجنليزي ،أما املسائل اليت مل ترد يف القوانني املدنية والدخيلة يف البلد ،فكان العرف والشريعة مرجعاً
هلما.
ففي عهد الدولة العسكرية اليت قادها (اجلنرال حممد سياد بري) ،حتولت الفلسفة السياسية للدولة الصومالية من األسس العلمانية
الغربية اىل االشرتاكية العلمية الشرقية ،ومبوجبها تغري النظام القانوين إىل نظام اشرتاكي حاول استئصال النظم القانونية الغربية وتغيري
جانب من مبادئ الشريعة اإلسالمية ،واألعراف الصومالية احلميدة.

4

-Marumehari, the future of Somalia’s legal system and it contribution to peace and development, journal of
peace building & development, London, vol, 4, no1, 2008, page 4.
2
-Marumehari, the future of Somalia’s Legal System, p.4.
1

3- Meru, p.5. Also, look Eugen Cotran, Legal Problems Arising Out of the Formation of the Somali Republic,
International & Comparative Law Quarterly, Cambridge University-London, valume12, issue3, 1963, p.1018.
-Meru, p.6.Cotran, p.1017.
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املبحث األول :مفاهيم عامة عن اهلوية ،املواطنة ،اجلنسية ،وفيها مطلبان:
املطلب األول :مفهوم اهلوية ومكوانهتا ويشمل فرعني:
الفرع األول :مفهوم اهلوية .Identity

املعرف ب 'ال' ومن الالحقة املتمثلة يف الياء املشددة
اهلوية يف اللغة العربية مصدر صناعي ،يتكون من ضمري الغائب املفرد "هو" ّ

إىل جانب اتء التأنيث .ويذهب معظم الباحثني إىل أن اسم " اهلوية " ليس عربياً وإمنا كلمة مولّدة اشتقها املرتمجون القدامى من
ال " هو " أي حرف الربط ،الذي يدل عند العرب على ارتباط احملمول ابملوضوع يف جوهره".

1

ولفظ اهلوية يطلق على معان ثالثة :التشخص ،والشخص نفسه ،والوجود اخلارجي .قال بعضهم :أن ما به الشيء هو ابعتبار
حتققه يسمى حقيقة وذااتً ،وابعتبار تشخصه يسمى هوية ،وإذا أخذ أعم من هذا االعتبار يسمى ماهية .وأن األمر املتعقل من

حيث إنه مقول يف جواب (ما هو) يسمى ماهية ،ومن حيث ثبوته يف اخلارج يسمى حقيقة ،ومن حيث امتيازه عن األغيار

يسمى هوية2 .واهلوية عند اجلرجاين يف (التعريفات) تعين احلقيقة املطلقة ،املشتملة على احلقائق اشتمال النواة على الشجرة يف
3
تعرب عن خاصية املطابقة :مطابقة
الغيب املطلق .وتستعمل كلمــة (هوية) يف األدبيات املعاصرة ألداء معىن كلمة identityاليت ّ

الشيء لنفسه ،أو مطابقته ملثيله .ويف املعاجم احلديثة فإهنا ال خترج عن هذا املضمون ،فاهلوية هي :حقيقة الشيء ،أو الشخصية

املطلقة ،املشتملة على صفاته اجلوهرية ،واليت متيّزه عن غريه ،وتسمى أيضا وحدة الذات .كما يطلق مفهوم اهلوية على نسق املعايري
ويعرف ،وينسحب ذلك اىل هوية اجلماعة واجملتمع والثقافة.4
اليت يعرف هبا الفرد ّ
الفرع الثاين :العناصر املكونة للهوية:
هوية األفراد ال تتشكل من تلك العناصر والبياانت املتضمنة يف ما يسميه أمني معلوف "بطاقة اهلوية" ،بل متتد لتشمل الدين
واملذهب والطائفة واجلنسية ،واللغة والعائلة واجلماعة اإلثنية واجلماعة القبلية ،واحمليط االجتماعي واحمليط السكين؛ احلي أو القرية أو
البادية أو املدينة ...وكما يقول معلوف ،إن هذه االنتماءات ال تكتسب بديهياً األمهية األعلى عند الفرد وبشكل مطلق ،إال أهنا
معربة عن ذاهتا مقابل اآلخر املختلف ،وهي يف هذا ال تربز بذات القوة عند كل
يف حلظة احلدث أو األحداث تربز على السطح ّ

األفراد ،إال أن التعبري عنها وبشكل مجاعي يعطيها قدراً من القوة.

5

 - 1تعريف الهوية ،مقالة منشورة في شبكة الفصيح للغة العربية ،تم التصفحيوم ،2017/12/11
=.68052http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t
 - 2أبو البقاء الكفوي ،تحقيق :عدنان درويش -محمد المصري ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،لبنان-بيروت ،دون ط ،مؤسسة
الرسالة ،دون سنة نشر ،ص .961
 - 3الشريف الجرجاني ،التعريفات ،تحقيق :جماعة من العلماء ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط ،1983 ،1،ص .257
- 4تعريف الهوية ،مرجع سابق ،انظر ايضاً ،اليكس ميكشيللي ،ترجمةعلي وطفة ،الهوية ،دمشق-السوريا ،دار النشر الفرنسية ،ط ،1993 ،1ص.9
 - 5أحمد بعلبكي وآخرون ،تحرير وتقديم رياض زكي قاسم ،الهوية وقضاياها في الوعي العربي المعاصر ،سلسلة كتب المستقبل العربي (،)68
بيروت-لبنان ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،2013 ،1ص .320
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وتتعدد مصادر اهلوايت (حسب تعبري هنتغتون) ،لتنقسم اىل :إسنادية (مثل العمر ،والنوع ،واألقارب ابلدم ،واإلثنية ،والعنصر.
وثقافية (مثل العشرية والقبيلة ،واللغة ،واجلنس ،والدين ،واحلضارة .وإقليمية (كاجلوار ،والقرية ،واملركز ،واملدينة ،واإلقليم...
واملنطقة اجلغرافية .وسياسية (كالطائفة ،واحلزب ،واحلركة ،والقضية ،واأليديولوجية ...واقتصادية (مثل الوظيفة ،واحلرفة ،واملهنة،
والقائد ،ومجاعة العمل ،ورب العمل ،والصناعة ،والقطاع االقتصادي ...واجتماعية (مثل األصدقاء ،والنادي ،والفريق،
والزمالء...

1

يتضح من ذلك أن مفهوم اهلوية أوسع مضموانً من مفهوم املواطنة احلديثة ،كما قاهلا "معلوف" فمثالً إن الشخص الصومايل –

مبفهوم املواطنة احلديث-تتعدد وطنيته مبوجب االمتداد اجلغرايف والثقافة املشرتكة ،قد يكون مواطناً حيمل اجلنسية الكينية ،أو
اإلثيوبية أو اجليبوتية ابمليالد ،ومع ذلك هويته صومالية مبالمح بشرته ،ولغته ،وثقافته وابلتايل إبمكانه احلصول على اجلنسية
الصومالية دون عائق قانوين.
املطلب الثاين :مفهوم املواطنة واجلنسية وفيه فرعان:
الفرع األول :مفهوم املواطنة لغة واصطالحاً.
جاء يف لسان العرب " الوطن :ا ملنزل تقيم فيه ،وهو موطن اإلنسان وحمله؛ واجلمع أوطان ،وأوطان الغنم والبقر :مرابضها وأماكنها

اليت أتوي إليها2.والوطن األصلي :هو مولد الرجل والبلد الذي هو فيه ،وطن اإلقامة :موضع ينوى أن يستقر فيه مخسة عشر يوماً
أو أكثر من غري أن يتخذه مسكناً.3
واصطالحاً :تشري دائرة املعارف الربيطانية إىل أن املواطنة هي" عالقة بني فرد ودولة ،كما حيددها قانون تلك الدولة ،ومبا تتضمنه
تلك العالقة من واجبات وحقوق فيها" ويف موسوعة الكتاب الدويل أن املواطنة هي عضوية كاملة يف دولة أو يف بعض وحدات

احلكم 4...ووفقاً للقانون الدويل اخلاص :تعين املواطنة صفة ال تثبت اال لألشخاص الذين يتمتعون جبنسية الدولة ،كما يتمتعون يف

5
كونه
الوقت ذاته بكافة احلقوق السياسية اليت يقررها الدستور فيها  ...وعلى العموم املواطنة هي عقد بني املواطنني والدولة ككيان ّ

املواطنون ابلرتاضي ،مما يرتب على كل طرف عدداّ من احلقوق والواجبات.

6

الفرع الثاين :مفهوم اجلنسية والعالقة بينها وبني املواطنة.

 - 1صمويل هنتنجتون ،ترجمة :أحمد مختار الجمال ،من نحن؟ المناظرة الكبرى حول أمريكا ،القاهرة-مصر ،المركز القومي للترجمة ،ط،1
 ،2009ص .62
- 2جمال الدين ابن منظور األنصاري اإلفريقي،لسان العرب ،بيروت-لبنان ،دار صادر ،ط1414 ،3هـ ،ج ،13ص .451
 - 3التعريفات ،للجرجاني ،مرجع سابق ،ص .253
 - 4نورا عبه جي ،مفهوم المواطنة ،مقال منشور في الموسوعة السياسية ،تاريخ الوصول http://political- ،2017-12-24
-85%9D%88%9D%87%9D%81%9D%85%9/%D02/11/2017encyclopedia.org/
/9A%8D%86%9D%7B%8D%7A%8D%88%9D%85%9D%84%9D%7A%8%D
 - 5باعزيز علي الفكي ،المواطنة والمساواة في الحقوق السياسية ،الخرطوم-السودان ،مركز دراسات اإلسالم والعالم المعاصر ،ط ،2012ص .3
 - 6المواطنة والمساواة ،مرجع السابق ،ص.3
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اجلنس لغة يعين الضرب من كل شيء ،واجلمع أجناس وجنوس ،واجلنس أعم من النوع ومنه اجملانسة والتجنيس يقال :هذا جيانس
هذا أي يشاكله ،وفالن جيانس البهائم وال جيانس الناس ،إذا مل يكن له متييز وال عقل 1.وكلمة اجلنسية هي مصدر صناعي مأخوذ
من جنس ،وقد استعمل هذا اللفظ للرتمجة عن معىن  Nationalityابإلجنليزية أو  Nationaliteابلفرنسية ،وهذه أو تلك قد
أخذات من كلمة  Nationاليت تدل على معىن األمة أو اجلماعة من البشر

2

واصطالحاً :تعين اجلنسية "رابطة بني الشخص والدولة جتعله اتبعاً هلا" 3.كما حتمل اجلنسية معنيني :أحدمها اجتماعي واآلخر
قانوين ،فاملعىن االجتماعي يظهر فيه الرتابط بني لفظيت  Nationalityو Nationاذ يقصد ابللفظة األوىل املعىن االجتماعي
والرابطة الواقعية بني شخص وأمة حبسبان أن األمة هي جمموعة أ فراد تقوم بينهم رابطة روحية مشرتكة خيتلف أساسها ابختالف
األحوال فقد يكون أساس هذه الرابطة هو الساللة أو اللغة أو الدين أو التاريخ املشرتك4.وكال املصطلحني (املواطنة واجلنسية)
حيمالن ذات املضمون واملعين ،فاملقصود ابملواطنة مصطلح اجلنسية دون متييز ،وهي أكثر أشكال العضوية يف مجاعة سياسية
اكتماالً .هذا ابلرغم من أنه غلب على مصطلح املواطنة الطابع االجتماعي والقانوين ،بينما غلب على مصطلح اجلنسية الطابع
5
الفين والتنظيمي.
املبحث الثاين :املواطنة يف الدساتري الصومالية وفيها ثالثة مطالب:
املطلب األول :املواطنة يف دستور عام  ،1960وفيه فرعان:
الفرع األول :نبذة عن الدستور:
دستور االستقالل لسنة  ،1960صاغه املستعمر اإليطايل املسيطر يف اجلزء اجلنويب من البالد ،وعقب االستقالل وقبول اجلانبني
إىل تكوين دولة موحدة حتت اسم الصومال ،اعتمد الطرفان الدستور املصاغ كوثيقة عامة للدولة الوليدة .وتتجلى مظاهر الصياغة
الغربية يف فروع التشريعات اليت مت اصدارها عقب ذلك ،كقانون العقوابت والقانون املدين وغريمها من القوانني .ومن املزااي الرئيسية
هلذا الدستور أنّه متّ وضعه أبكثر الطرق دميقراطيّة–حسب األدبيات الدميقراطية احلديثة ،-وهي االستفتاء ال ّدستوري ،حيث عرض

على الشعب يف  20يونيو ،ووافق عليه أبغلبية.6

يتضمن هذا الدستور مقدمة ومخسة أبواب و 106مادة .تناول الباب األول املبادئ العامة للجمهورية ،وأوضح اهلوية السياسية
تطرق يف الباب
واأليديولوجية للدولة الوليدة .ويف الباب الثاين ّ
نص على احلقوق السياسية للمواطنني وواجباهتم جتاه الدول ،كما ّ

- 1لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،6ص.43
 - 2المواطنة والمساواة ،مرجع السابق ،ص.4
 - 3مجموعة مؤلفين،معجم القانون ،مجمع اللغة العربية ،جمهورية مصر العربية ،الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية ،ط  ،1999ص .712
 - 4المواطنة والمساواة ،مرجع السابق ،ص .5
 - 5المواطنة والمساواة ،مرجع السابق ،ص .8
 - 6علي شيخ آدم،قوانين الصومال نظرة من الداخل ،مقال منشور في موقع مركز مقديشو،
وبتصرف/07/2016http://mogadishucenter.com/قوانين-الصومال-،نظرة-من-الداخل8-8-
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وخص يف الباب الرابع احلديث عن شكل نظام الدولة واملؤسسات املكونة هلا ،وختم ابحلديث عن
الثالث احلقوق األساسية للفردّ .
الرقابة على دستورية القوانني وسبل تطبيقها يف الباب اخلامس.

1

الفرع الثاين :معايري اكتساب املواطنة يف هذا الدستور:
ونص يف املادة الثانية ،أبن املسائل املتعلقة ابكتساهبا وأسباب
دستور االستقالل أو الوحدة مل يفرد مساحة للمواطنة واجلنسيةّ ،
فقداهنا ،حيددها القانون أو التشريع اخلاص .وقطعت املادة حبرمة سحب اجلنسية ألسباب سياسية2.ويعترب صومالياً حسب منطوق

املادة الثانية من قانون اجلنسية الصومايل-الصادر يف  22ديسمرب عام  1962حتت الرقم ،-28كل من كان انتماؤه اىل
الصومال:

3

 -1أصلياً (أي عرقياً)
 -2أو لغوايً
املشرع هنا اعتمد مفهوم الصومال الثقايف
 -3أو ثقافياً .ونالحظ من هذا النص؛ أن صفة الفضفضة سائدة فيه ،وأ ّن ّ
كأساس للمواطنة وليس املفهوم القطري السياسي .مبعىن أن الصومايل املنحدر من املناطق اخلاضعة لسيادة الدول
اجملاورة (كينيا واثيوبيا) ،إضافة اىل جيبويت حيق هلا حلصول على اجلنسية الصومالية دون شروط إضافية أخرى ،مما
ضمت لدول اجلوار
يرتجم سياسياً أبهنا رسالة ضمنية مفادها؛ أن الصومال مل تتنازل عن ادعائها يف األراضي اليت ّ

على يد االستعمار.

ومما هو جدير ابلذكر؛ أن املواطن الصومايل املذكور سواءً كان من مواليد أراضي اجلمهورية الصومالية أو الدول اجملاورة ،حيق له
ممارسة احلقوق السياسية (يرتشح ويرشح اخل) جبانب احلقوق القانونية األخرى .وتلك املسألة القت بظالل من الغموض حول
ماهية املواطن الصوماليا لذي يتمتع ابحلقوق السياسية واملدنية كاملة يف ظل إعادة التموضع اجلاري.
طرق اكتساب اجلنسية
هناك ثالث طرق للحصول على اجلنسية الصومالية وفق هذا القانون ،وهي الطرق الكالسيكية املعروفة يف النظم الوضعية احلديثة
وتتمثل يف كسب :اجلنسية ابمليالد وابلتجنس ،واجلنسية التشريفية ابلتفاصيل التالية:
اجلنسية ابمليالد وحيصل عليها كل من كان:
أ -أبوه مواطناً صوماليا.

 - 1يراجع دستور الجمهورية الصومالية لسنة  ،1960بنسخته العربية والمتوفرة في هذا الموقع=5531http://qadaya.net/?p
 - 2المادة  2من الدستور الصومالي لسنة .1960
3
- Somali Citizenship Law, No28, , Bolletino Official Bulletin, Article2, 22 December 1962, p.2
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ب -أو كان ساكناً يف أراضي اجلمهورية الصومالية ،أو خارجها وأبدى رغبته يف التخلي عن أي جنسية أو مركز
قانوين من دولة أجنبية.

املشرع الصومايل وذلك بتعزيزه مكانة املرأة وإعطاء
مقارنة ابلدستور اجلديد لعام  2012نالحظ أخطاء هذه املادة قد تاليف عليها ّ
حق حصول اجلنسية عن طريقها دون اختصار على األب على غرار هذا القانون.

تقدمه بطلب وتوفّرت فيه الشروط التالية:
اجلنسية ابإلكتساب :فيجوز لكل شخص احلصول عليها؛ وذلك بعد ّ

1

أ -أن يكون مقيماً يف األراضي الصومالية ملدة سبع سنوات.
ب -أن يتمتع حبسن السرية والسلوك.
ت -أن يبدي رغبته يف التخلي عن أي مركز قانوين أو جنسية دولة أجنبية.
اجلنسية الشرفية :Honorary Citizenship
قدموا خدمات استثنائية وجليلة
نصت املادة التاسعة من القانون املذكور أعاله ،أن هذا النوع من اجلنسية مينح لألشخاص الذين ّ
ّ
للوطن ،ويتم إصدار مثل هذه اجلنسيات مبوجب مرسوم رائسي.

2

املطلب الثاين :املواطنة يف دستور عام  ،1979وفيه فرعان:
الفرع األول :نبذة عن الدستور:
يف عام  ،1969دخلت الصومال عصراً جديداً وحتوالً جذرايً يف فلسفة النظام السياسي والقانوين للدولة ،فوضع هذا الدستور يف
ظل هيمنة العسكر على البالد ومت اجهاض التجربة الدميقراطية الوليدة .وحوي هذا الدستور مقدمة ومخسة أبواب و113

صرح تبنيه مبدأ
ّ
مادة،نص يف الباب األول على املباد ئ العامة ،وعن االشرتاكية العلمية القائمة على ساعد الطبقة الوسطى ،كما ّ
سيادة الشعب ،وأوضح اهلوية الدينية واللغوية للصومال ،وأ ّكد وحدة الصومال أرضاً وشعباً.

3

نص يف الباب الثالث على االقتصاد وسبل تطويره،
ويف الباب الثاين ّبني احلقوق واحلرايت والواجبات األساسية للمواطن ،كما ّ
فصل فيه هيكل اإلداري ملؤسسات
والتقسيمات العامة عن االقتصاد الوطين واخلطط االشرتاكية يف تنمية االقتصاد .والباب الرابع ّ

حتدث عن األمن الوطين ووجوب حفظه والدفاع عنه.
الدولة وتوزيعاهتا .ويف الباب األخري ّ

 - 3المواد من  5-1من دستور الصومال لسنة ،1979ص .3

1- Somali Citizen Law, Article4, p.2.
2- Somali Citizen Law, Article9, p.3.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 12تشرين الثاني - 2018المجلد– 02المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

50

ط.د .عبد الرحمن آدم حسين

المواطنة في الدساتير الصومالية (دراسة تحليلية)
الفرع الثاين :معايري اكتساب املواطنة يف هذا الدستور

نصت عليه املادة الرابعة
يف هذا الدستور ال جند إشارة اىل املعايري أو الشروط املتعلقة ابكتساب اجلنسية وأحكامها ،وحسب ما ّ
من الدستور ،فإنه قد أحال ذلك اىل قانون دون تعيني ،وأحسبه هو تشريع اجلنسية لسنة –1962املشار اليه يف صلب حبثنا ،-

والذي جري عليه العمل طيلة احلكم العسكري يف البالد ،واهنارت الدولة الصومالية كلياً عام  1991واستمر احلال كذلك حىت
ظهرت فكرة الفيدرالية وتغري النظام السياسي يف البالد بصورة ملفتة للنظر كما سنناقشه يف املبحث األخري.

املطلب الثالث :املواطنة يف دستور  2012وفيه فرعان:
الفرع األول :نبذة عن هذا الدستور:
قبل البداية نلفت انتباه القارئ الكرمي؛ اىل أن هذا الدستور هو قيد التعديل وجتري املشاورات اجملتمعية حول املسائل املعقدة املاثلة
أمام الدولة ،وأبرز تلك القضااي "النظام الفيدرايل" ،الوافد اىل الساحة السياسية الصومالية ،ونظام تقسيم احلصص السياسية
امللحة حلسمها وفق إرادة الشعب.
املعروف بنظام ( )4.5أي أربعة قبائل رئيسية وقبائل أخرى تعترب النصف ،وغريها من القضااي ّ
مرت هبا البالد ،ويتكون من مقدمة وستة عشر فصالً ،كما يتضمن  179مادة
ويعترب هذا الدستور من أضخم الدساتري اليت ّ
وصرح برفض العنف واهناء
وثالثة مالحق .ففي املقدمة افتتح بكلمة التوحيد–وهو أول دستور على مر التاريخ يشرع ابلشهادةّ -

الصراعات والنزاعات بكافة اشكاهلا ،كما أ ّكد وحدة الصومال ارضاً وأمة ،واختتم أبنه اعتماداً على أسس الشريعة اإلسالمية مت
1
تبىن هذا الدستور.

يف الفصل األول تناول أموراً أمهها :املبادئ التأسيسية للدولة ،مكانة الدين يف شؤون الدولة ،إضافة اىل إقرار سيادة الدستور
ونص يف الفصل الثاين على اجلنسية وكيفية احلصول عليها وتفاصيل أخرى متعلقة
ومحايته جبانب سيادة الدولة وعدم جتزئتهاّ .
تطرق اىل احلقوق األساسية للمواطن وتفاصيلها ،ويف الفصل
ابجلنسية ،مما حيسب إضافة جيدة للدستور املؤقت .والفصل الثالث ّ

نص األراضي واملمتلكات والبيئة ،واطال النفس يف الفصل السادس حول
الرابع حتدث عن واجبات املواطنني حنو الدولة ،واخلامس ّ
املبادئ العامة لتمثيل الشعب ،والسابع تناوال هليكل اإلداري العام للدولة الفيدرالية الصومالية.

2

الفرع الثاين :معايري اكتساب املواطنة يف هذا الدستور:
املادة التاسعة قررت عدم جواز رفض اجلنسية للمواطن الصومايل اال مبوجب قانون .وأجازت املادة العاشرة حصول اجلنسية
الصومالية ابمليالد أو ابلتجنس ،ومنعت سحب اجلنسية للذين حصلوا عليها ابمليالد حىت إذا حازوا على جنسية أخرى ،كما ال
تسقط اجلنسية بسبب الزواج أو الطالق .ويف املادة  11ذكرت احلاالت اليت مبوجبها يتم احلصول على اجلنسية ابمليالد وهي:
أ -حالة الشخص الذي يولد داخل أراضي مجهورية الصومال الفيدرالية.
 - 1مقدمة الدستور الصومالي المؤقت ،عام ..2012
 - 2يراجع في الدستور الفيدرالي المؤقت لسنة .2012
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ب -يف حالة الشخص الذي يولد خارج الصومال؛ وكان أحد أبويه مولوداً يف الصومال أو ينحدر اىل أصول صومالية.
ج -تطبّق هذه املادة على كافة األشخاص املولودين قبل حلول اتريخ سراين هذا الدستور أو يف اترخيه أو بعده على حد
سواء.
التوصل اىل جنسيته أو
أقل من مثاين سنوات –أو يبدو كذلك-يتم العثور عليه يف الصومال؛ ومل يتم ّ
د -يعترب أي طفل عمره ّ
أبويه مواطناً صومالياً حبكم امليالد.

1

والعيب املالحظ يف هذه املادة هو أهنا غري دقيقة يف معايريها وشروطها ،وأن ظاهرة الفضفضة اليت الحظناها يف قانون اجلنسية
لسنة  ،1962ما زالت سائدة يف الدستور احلايل.
ويف اعتقادي أن هذا يعود اىل أسباب منها:
املشرع الصومايل.
أ -اعتبارات فكرة الصومال الثقايف يف ّ
سن التشريعات ووضع السياسات ،مهيمن يف ذهنية ّ
ب -هجرة العنصر الصومايل وبكثافة ّإابن نكسة عام  ،1991وجتنّسهم جبنسيات دول عديدة عاشوا فيها وانتفعوا
مبميزاهتا ،حيتّم توسعة القاعدة الوطنية جللبهم واستمالتهم ،يف سبيل خدمة الوطن ومسامهة عملية إعادة البناء اجلارية،
على غرار الكيان الصهيوين والشعب الكردي.

املسجلني رمسياً ابلدوائر احلكومية ،مما يناقض سياسة التوسعة يف قاعدة
ت -ضآلة عدد املواطنني احلاصلني على اجلنسية و ّ
املواطنة.

يصعب
ث -طبيعة الشعب الصومال القائم ابلعشرية والقبيلة والتواصل على أساسهما ،مع تناثر اجملتمع اىل دول خمتلفة ،مما ّ
فرزهم وحتديد هوايهتم.

وأشارت املادة  12على احلاالت اليت ميكن حصول اجلنسية ابلتجنس وهي:
 -1الزواج من مواطن أو مواطنة بشرط استمرار العالقة الزوجية خلمس سنوات.
 -2التبين :وجيوز من املتبين طلب اجلنسية كما جيوز للولد عند بلوغه السن الثامنة عشرة طلب اجلنسية.
 -3اإلقامة ملدة مخس سنوات متواصلة على األقل ،جبانب توفّر الشروط املوضوعة من قبل التشريعات املختصة.

2

مما هو جدير ابملالحظة يف هذه املادة؛ اعتبارها التبين طريقاً من طرق اكتساب اجلنسية الصومالية ،رغم إدراك املتصدين لوضع هذا

دل
الدستور ،أن اجملتمع الصومايل مل يعهد يف اترخيه العريف والديين ،مظهراً من مظاهر التبين انهيك عن تطبيقاته احلديثة .وهذا إن ّ
 - 1المادة  ،11من الدستور الفيدرالي الساري المفعول ،2012 ،ص .14
 - 2ينظر المادة  12من الدستور الصومالي المؤقت ،ص .14
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غض الطرف عن عرف
عن شيء امنا ّ
يدل عن الصياغة األجنبية هلذا الدستور ،وعدم اعتبار األحكام الشرعية اإلسالمية الثابتة مع ّ
اجملتمع الزاخر ،مع تناقض صارخ يف املواد (األويل والثانية) من الدستور القاضية بقيام هذا الدستور على أسس أحكام الشريعة

اإلسالمية ومقاصدها السامية.
اخلامتة:
يف ضوء ما أاثرت الورقة من افرتاضات وتساؤالت ،نقول أبن املواطن الصومايل الذي حيق له املمارسة يف كافة احلقوق السياسية
منها واملدنية ،هو كل من ينحدر اىل القومية الصومالية بواسطة أاي من األصول اآلتية :اللغة ،أو العرق ،أو الثقافة ،أو مبعىن آخر
هو كل الناطقني ابللغة الصومالية ،ويشمل ذلك حالياً (مجهورية الص ومال الفيدرالية ،مجهورية جيبويت ،منطقة مشال شرق كينيا،
املنطقة الغربية يف اثيوبيا).وهذا التعريف هو الذي ساد يف السياسة التشريعية يف الصومال ،منذ االستقالل وتكوين الدولة املؤسسية

يف أول مرة عام  ،1960مروراً ابحلكومة العسكرية بقيادة (جنرال حممد سياد بري) ،والذي يف عهده أصبح هذا التعريف حمورايً
وفعاالً ومرتمجاً سياسياً وقانونياً ،بل تطور تطوراً خطرياً -سجلته صفحات التاريخ الغري قابلة للطي-أدى اىل استخدام قوة السالح
ّ
وفعالة يف
يف سبيل حتقيق مقتضى التعريف املذكور .مما زرع هاجس اخلوف والنظرة السلبية جتاه وجود دولة صومالية ذات السيادةّ ،

حميطها اإلقليمي والدويل يف املستقبل.

حتول القلق واخلوف اإلقليمي املشار ،اىل تدخل فعلي لشؤون الداخلية الصومالية بصورة سافرة وغري الئقة وخملة لقواعد
وقد ّ
القانون واألعراف الدوليني .ما جعل الثمن الذي دفعه الشعب غالياً ،واىل حلظة كتابة هذه السطور مل تزل الصومال دافعة ضريبة
تلك السياسة اليت مت أن أشران اليها .ولو ال طبيعة الورقة وضيق املساحة ،ألسردان حقائق تفسر فحوى االفرتاض القائل بـ (عدم
الواقعية اليت اتسمت هبا –وما زالت-سياسات املواطنة يف الصومال أدى اىل العرقلة والفشل يف إعادة الدولة الصومالية).ولعلنا نفرد
احلديث حول هذه املسألة يف األعداد القادمة إبذن هللا.
ويف ختام الورقة نورد ما توصلنا اليه من نتائج –قد يوافق معنا وقد خيتلف ،ولكن من الضروري أن نبديها أايً كانت-وتوصيات

أرجو أن تلقى من يصغي اليها.
النتائج والتوصيات

النتائج :توصل البحث اىل النتائج التالية:
 -1سبب توسعة معايري اكتساب املواطنة يف التشريعات املتعاقبة يف الصومال؛ قائم –وفق النصوص القانونية-على مبدأ
الصومال الثقايف (أي الصومال الكبري) ،واعتبارات إعادة التوطني لألعداد املهاجرة إىل اخلارج ،وتوفري مساحة من
ممارسة الوظائف واملهام ا ملختلفة يف سبيل خدمة الوطن يف ظل إعادة التموضع ،واحلاجة يف أمسها إلجياد اجليل
التأسيسي واملتحدي ملتاعب التأسيس ومشقة البناء.
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حتد حملي إىل إقليمي مث اىل دويل ،أما التحدي احمللي فيظهر
حتول قضية املواطنة يف اجلمهورية الفيدرالية احلديثة ،من ّ
ّ -2

بد اال
من خالل املواطن الصومايل الذي ال يطمئن غري جنسيته األصلية ،وترهقه اجلنسية االضطرارية اليت مل جيد ّ
قبوهلا ليتسىن له حتقيق مصاحله التجارية والتعليمية وغريها .أما التحدي اإلقليمي فيتمثل بعدم ارتياح القوى اجملاورة
املشرع الصومايل ،واعتقادهم أبهنا تؤثر سيادهتم لألراضي اخلاضعة هلم يف حال استعادة
سياسات الصوملة اليت يتبعها ّ
الصومال سيادهتا كاملة .أما التحدي الدويل فتابع ملا ذكر ،حيث يفرض النظام الدويل للصومال ،التقيد حبدودها

اجلغرافية والتخلي عن سياسة الصوملة الظاهرة يف تشريعات املواطنة.
التوصيات :يوصي البحث ابألمور التالية:
 -1ضرورة التفريق بني الصومال كثقافة وكأصل انتمائي وقومي ،وبني الدولة الصومالية ككيان قانوين وقطري قائم بذاته،
لديه من احلقوق والواجبات ما ينبغي احرتامها وتقديرها.
سن تشريع جنسية يراعي الظروف احمليطة ابلدولة
 -2على األقل يف فرتة إعادة التموضع وجتميع القوى؛ ينبغي ّ
الصومالية املعاصرة .وحتجيم العاطفة القومية وإاثرة مواضيع األراضي اخلاضعة لدول اجلوار.
 -3ينبغي التنبه مبسألة ضرورية ترتبط بسيادة الدولة واستقالل املمارسني لتلك السيادة ،وتتمثل جبنسية رئيس اجلمهورية
وأعضاء احلكومة واجمللس التشريعي ،فيتحتم وفق املنطق السليم اشرتاطهم حبمل اجلنسية الوطنية والتنازل عن
اجلنسيات األخرى ،وذلك حفاظاً على مكانة وشخصية الرئيس أو الوزير أو النائب يف اجمللس التشريعي ،من
التأثريات والضغوطات اخلارجية اليت قد خيضع هلا نتيجة ارتباطاته ومصاحله الشخصية.
وهذه املسألة قد تستغرق وقتاً لتطبيقها الفعلي يف واقع األمر ،نظراً حلداثة النظام وهشاشة املؤسسات احليوية يف الدولة ،وغياب
النضج اجملتمعي ،وخلو البديل املكافئ ملا يفقده املرء .كل ذلك وغريه ينبغي توفريه قبل االقدام خبطوات كهذه ،وللوصول اىل
املستوى املوصوف وتوفري كل ما ذكرانه بال شك يستغرق مدة غري قصرية ،قد تصل اىل عقد من الزمان أو ربعه أو نصفه ،أو حىت
أكثر من ذلك ،وذلك طبقاً ملعطيات الواقع والظروف احمليطة ابلدولة الصومالية.
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املصادر واملراجع
أوالً :الواثئق
 -1أبو البقاء الكفوي ،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،حققه :عدانن درويش -حممد املصري ،بريوت-لبنان ،مؤسسة
الرسالة ،دون طبعة وسنة النشر.
 -2الشريف اجلرجاين ،التعريفات ،حقق :مجاعة من العلماء ،بريوت-لبنان ،دار الكتب العلمية .ط.1983 ،1،
 -3مجال الدين ابن منظور األنصاري اإلفريقي ،لسان العرب،ب يروت-لبنان ،دار صادر،ط1414 ،3هـ.
 -4الدستور الصومايل لسنة.1979
 -5الدستور الفيدرايل املؤقت لسنة .2012
 -6دستور اجلمهورية الصومالية لسنة .1960
 -7جمموعة مؤلفني ،معجم القانون ،جممع اللغة العربية ،مجهورية مصر العربية ،اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية.1999 ،
اثنياً :الكتب
 -1أمحد بعلبكي وآخرون ،حترير وتقدمي رايض زكي قاسم ،اهلوية وقضاايها يف الوعي العريب املعاصر ،سلسلة كتب املستقبل العريب (،)68
بريوت-لبنان ،مركز دراسات الوحدة العربية ،دون ط.2013 ،
 -2أنور أمحد ميو ،نيل اآلمال يف تراجم أعالم الصومال ،السودان ،مكتبة الوطنية ،ط،2012 ،1
 -3ابعزيز علي الفكي ،املواطنة واملساواة يف احلقوق السياسية ،السودان ،مركز دراسات اإلسالم والعامل املعاصر ،ط.2012 ،1
 -4جاسم سلطان ،جيبوليتيك ،عندما تتحدث اجلغرافيا ،بريوت-لبنان ،دار متكني لألحباث والنشر ،ط.2013 ،1
 -5حسن مكي حممد أمحد ،السياسات الثقافية يف الصومال الكبري (قرن إفريقيا) 1887-1986م ،السودان ،املركز اإلسالمي اإلفريقي ،دون
ط ،شعبة البحوث والنشر.
 -6صمويل هنتنجتون ،ترمجة :أمحد خمتار اجلمال ،من حنن؟ املناظرة الكربى حول أمريكا ،القاهرة ،املركز القومي للرتمجة ،ط.2009 ،1
 -7كمال موريس شربل ،املوسوعة اجلغرافية للوطن العريب ،بريوت ،دار اجليل ،ط.1998-1418 ،1
 -8اليكس ميكشيللي ،ت :علي وطفة ،اهلوية ،دمشق-سوراي ،دار النشر الفرنسية ،ط.1993 ،1
اثلثاً :الدورايت
 -1أنور قاسم اخلضري ،أوضاع الصومال يف القرن االفريقي ،جملة قراءات االفريقية ،لندن ،العدد  ،2سبتمرب.2010
 -2جنوى أمني فوال ،اهنيار الدولة يف الصومال ،مصر ،جملة السياسة الدولية ،عدد(112أكتوبر .)1992
رابعاً :الرسائل العلمية

 -1عبد الرمحن آدم حسني ،النظام الفدرايل ودوره يف استقرار الدول ،رسالة ماجستري غري منشورة من جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية يف
السودان ،سنة .2016
 -2حنان دريسي ،إشكالية بناء الدولة الوطنية يف الصومال ،وهي رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة اجلزائر بن يوسف بن خدة ،كلية العلوم
السياسية والعالقات الدولية ،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،سنة .2009/2008
 -3حممد إبراهيم عبدي ،الفيدرالية يف النظام السياسي الصومايل مربراهتا ومالحمها ،مقديشو-الصومال ،مركز مقديشو للدراسات.2014
خامساً :املواقع واملقاالت االلكرتونية

 -1تعريف اهلوية ،مقالة منشورة يف شبكة الفصيح للغة العربية68052http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t= ،
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احلماية الدولية للعمل يف وظائف الدبلوماسية
International protection to work in the diplomatic functions
م.د .عبد الكرمي كاظم عجيل
جامعة ذي قار ،العراق

م.م .وجدان رحم حضري
جامعة سومر ،العراق

امللخص:
تشكل الوظيفة الدبلوماسية من اهم الوظائف على الصعيد الدويل سواء يف يف زمن السلم ام احلرب ،وقد مرت هذه الوظيفة
مبراحل عديدة كان نتيجة لتطور العالقات الدولية ،وقد كان هذه والوظيفة وما زالت حمفوفه ابملخاطر املختلفة ،ولذلك سعى
اجملتمع الدويل منذ القدم لتقنني عمل هذه الوظيفة وحلمايتها من خالل مجلة من املعاهدات واالتفاقية اخلاصة والعامة ،واليت
مبوجبها مت حتديد احلقوق واالمتيازات للدبلوماسي ،غري يف هذه الوظيفة ومع تطور مفهوم اإلرهاب الدويل تعرضت جلملة من
التهديد ،ونسعى من خالل هذه الدراسة لتحديد مفهوم هذه الوظيفة وما يلزم الدول من محايتها
الكلمات املفتاحية :الوظيفة الدبلوماسية ،املسؤولية الدولية ،اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية ،اإلرهاب
Abstract:
Diplomatic work has become one of the most important work in the international arena in
peacetime or war. This post has undergone a function of many stages, which has been the
result of the development of international relations. This work has been and is still fraught
with various dangers. In addition, to protect it through a series of treaties and private and
public agreements, according to which the diplomatic rights and privileges of the diplomat
have been determined,
Keywords: Diplomatic Function, International Liability, Vienna Convention on Diplomatic
Relations, Terrorism
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املقدمة :
تشكل النزاع املسلح واحلصاانت واالمتيازات واحلماية من أولوايت للعالقات الدولية يف اجملتمع الدويل ،إذا يودي اىل احرتام
القوانني الدولية واحمللية ،وأيضا هتدف اىل أتمني األداء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسية ،وحفاظ مبادئ حقوق األنسان
بشكل عام ،واي اعتداء على حقوق املبعوث الدبلوماسي بشكل خاص ميثل اعتداء على الدولة اليت ميثلها او املنظمة اليت يعمل
هبا ومنتسب ليها.
وان كيفية معرفة املبعوث الدبلوماسي حيث كيف نطبق مفهوم املبعوث الدبلوماسي وأيضا ماذا نقصد ابلنزاعات املسلحة وماهي
أنواع هذا النزاعات واملشكلة الرئيسية كيفية حلماية املبعوث الدبلوماسي وماهي مسؤوليتها وهل هذا املسؤولية مقدرة على فقط
الدولة اليت يتوا جد فيها الدبلوماسي وفق قواعد املقدرة احلماية الدبلوماسي أما وفق كوهنا عضو يف اجملتمع الدويل وبذلك تكون
وفق القانون الدويل العام او القانون الدويل اإلنساين ،او ان الدولة ترتب املسؤولية على األشخاص إيل قاموا ابالعتداء على
موظفني دبلوماسيني فقط.
أمهية البحث:
بعد زايدة االعتداء وجرائم القتل على موظفني الدبلوماسيني يف العامل ابسره وخاصتا يف الدول العربية وخري مثال االعتداءات اليت
حصلت يف العراق وليبيا وفلسطني والسودان  ..اخل واليت حصلت اغلبها بعد عام  2003ودخول العامل مبوجة من تطرف وحرب
عاملية خفية وعلنية تزهق فيها األف األروح بسبب او دون سبب وغياب القانون وظهور شريعة الغابة ،اذا حاولنا جاهدين يف هذا
البحث من خالل طرح النصوص القانونية اليت نصت عليها املعاهدات الدولية ،ومناقشة القوة اليت تلزم هبذه النصوص مراحل
الدول لردعها عن االعتداء على سيادة الدول األخرى املتم ثلة لتوفري هذه احلماية ،وان كانت النصوص كافية لتوفري محاية وتطبيق
وفق النصوص وهل هذا كافية ملنع أي اعتداء على الدبلوماسيني وهل تشمل كل احلصاانت واالمتيازات و احلماية من نزاعات
املسلحة .
املبحث األول
ماهية املبعوث الدبلوماسي
ماهية املبعوث الدبلوماسي يف أوج ه نشاط ثالثة :مراقبه جمرايت األمور واحلوادث ،وكيف محاية مصاحل الدول ،واملفاوضة يف كل ما
يهما إذا جيب حمافظة على مصاحل والعمل الدول واملنظمات الدولية يف عالقاهتم فيما بينهم سواء دولة بدولة أو ابجملتمع الدويل أو
املنظمات الدولية ،واحلفاظ على
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ان الوظيفة الدب لوماسية وظيفة مهمة وشاقة وخطرية جدا يف ظل الوضع الراهن من تطور العالقات الدولية وما رافقها من تدهور
األوضاع سواء األمنية أو الدبلوماسية حيث تقضي احليطة واحلذر يف استقصاء خمتلف املعلومات والتثبت يف صحتها وجتنب الوقوع
يف اخلطأ ،فحماية مصاحل الدولة ورعاايها ت تطلب عمل كبري وخربة واسعة ،وسنتعرف يف هذا املبحث على مفهوم الدبلوماسية
وعلى عمل املبعوث الدبلوماسي وذلك من خالل تقسيم املبحث إىل مطلبني وكما يلي
املطلب األول :مفهوم الدبلوماسية
نشأت الدبلوماسية يف احلقبة اليت بدأت مع قيام اجملتمعات البشرية اليت بنت مستوطناهتا واكتشفت الزراعة حىت هناية العصر
الوسيط يف القرن اخلامس عشر وهي بذلك تشمل اتريخ الدبلوماسية عند خمتلف احلضارات القدمية يف بالد الشرق القدمي وبالد
الغرب.
غري ان نطاق التمثيل الدبلوماسي اتسع بشكل مهم يف اوراب عندما عقد مؤمتر فينا عام 1815واستكمل بروتكول اكس الشابل
( 1818 )Aix-la-cmpiieeالذي انكب على تنظيم القارة األوربية بعد احلروب النابليونية ،وجعل فئات اليت متثل
الدبلوماسية ثالاث يف السفراء ومبعوثو البااب والوزراء املفوضون ،مما جعل املمارسة الدبلوماسية اكثر استقرار ووضوحا ،ولكن هذه
الفرتة اتصفت ابلسرية الدبلوماسية حىت هناية احلرب العاملية األوىل( ،)1وشهدت العصور احلديثة انتقال العالقات الدولية من النظام
الدبلوماسية التقليدية إىل نظام املؤمترات فقد شهد العامل اهتماما شديدا ابلقواعد القانونية اخلاصة ابلعالقات(.)2
والدبلوماسية (  )diplomatistهي كلمة مشتقة من الكلمة اليواننية ( ) diplomaوكانت هذا الكلمة آنذاك تطلق على
جزء من الواثئق الرمسية اليت كانت تصدر من الرؤساء السياسيني للمدن اليت يتكون منها اجملتمع اليوانين القدمي ومتنح اىل أشخاص
فيرتتب هلم مبوجبها امتيازات خاصه وكما كانت الرومان يف البداية ومع مرور الوقت اتسع معىن كلمة دبلوما حبيث أصبحت تشمل
الواثئق الرمسية واألوراق واملعاهدات(.)3
أما عن تعرف الدبلوماسية ،فيعرفها شارل دي مارتينس ( ) Charlesdemartinأهنا" :علم العالقات واملصاحل املتبادلة بني
الدول وهي فن التوفيق بني مصاحل الشعوب وبعبارة أدق (علم أو فن املفاوضة)" (.)4

 - 1امحد إبراهيم حممد ،الدبلوماسية ،القاهرة :مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،2000 ،ص.33
 - 2منرية أبو بكر حممد ،الصالت بني العالقات الدبلوماسية والعالقات القنصلية ،بريوت :منشورات احلليب احلقوقية ،2013 ،ص.41
 - 3عبد العزيز الناصر عبيكان ،الرايض :احلصاانت واالمتيازات الدبلوماسية ،2007 ،ص.83
 - 4هاين الرضا ،الدبلوماسية اترخيها قوانينها أصوهلا ،بريوت :دار املنهل ،1997 ،ص.10
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أما مسوحي فوق العادة فقد عرفها :أبهنا جمموعة القواعد واألعراف الدولية واإلجراءات واملراسيم والشكليات اليت هتم تنظيم
العالقات بني أشخاص القانون الدويل أي الدول واملنظمات واملمثلني الدبلوماسيني ،مع بيان مدى حقوقهم وواجباهتم وشروط
ممارسة مهامهم الرمسية ،واألحوال اليت يتعني اتباعها(.)1
وتعترب الوظيفة الدبلوماسية حمتوى وجوهر عمل املبعوث الدبلوماسي ،فالوظيفة الدبلوماسية تستمد قواعدها من مصدرها داخلي،
والذي يتمثل بقانون العالقات اخلارجية ،كتحديد جهاز الدولة املسؤولة عن العالقات اخلارجية وكيفية اختيار أعضاء ،وطرق
ترقيتهم وحتديد رواتبهم  ...اخل ،وتستمد كذلك قواعدها من مصدرها خارجي والذي يتمثل ابلقانون الدويل العام ،ككيفية تبادل
البعثات الدبلوماسية وحتديد اختصاصاهتا ودرجات أعضائها وحصاانهتم وامتيازاهتم ... ،اخل ،وبشكل عام فان الدول هي اليت
تنظم تشريعاهتا الداخلية للوظيفة الدبلوماسية(.)2
ويقوم املبعوث الدبلوماسي من خالل وظيفته الدبلوماسية ابألشراف على مصاحل دولته ومواطنيها ابخلارج ،وتتخذ هذه املهمة
صور متعدد وهي(:)3
 -1التمثيل الرمزي :تفرض هذه املهمة على املبعوث الدبلوماسي ان يدافع عن مصاحل بلدة وان يبلور أفكارها ،وان حيفظ
كياهنا أمام احلكومة املعتمدة لديها وأمام الدبلوماسيني األخرين املعتمدين يف الدولة.
 -2التمثيل القانوين :يعد الدبلوماسي املمثل القانوين األول لدولته يف الدولة املعتمدة لديها ،ما حيقه احلق يف التوقيع عن
حكومة بلدة يف اغلب األحيان وهذا فضال عن متثيلها يف املؤمترات الدولية والتصويت ابمسها فهو ميارس كل
الصالحيات املخولة له مبوجب لدستور والقوانني اخلاصة والقوانني اليت حتمل هذا الوصف.
 -3التمثيل السياسي :تتمثل هذه املهمة يف توضيح السياسة اخلارجية لدولته أمام املسؤولني يف الدولة املعتمد لديها ،حيث
يظهر ذلك من خالل القيام بدور الوسيط بني األجهزة املركزية لصناعة القرار يف العامل اخلارجي ولذا جيب على املبعوث
فهم األهداف السياسية وعلية حكما ان يتبع خطوات حكومته(.)4
 -4الوظائف القنصلية :هم موظفون جيري تعينهم من قبل دولتهم ويستند اليهم واجبات معينة كما تسمح هلم الدولة
األجنبية ابإلقامة يف أراضيها معرتفة أبهنم موظفون خيضعون اىل قانوهنم احمللي ،وحتدد معاهدات ومؤمترات دولية خاصة

 - 1رائد رحيم حممد الشيباين ،أاثر جتاوز املبعوث الدبلوماسي اهلمامة املنصوص عليها يف اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية ،بريوت :منشورات احلليب احلقوقية ،2014 ،ص.140
 - 2امحد إبراهيم حممد ،مصدر سابق ،ص17
 - 3عبد العزيز الناصر ،مصدر سابق ،ص.194
 - 4رائد رحيم الشيباين ،مصدر سابق ص.33
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عملهم وامتيازاهتم( ،)1حيث وظائف القنصلية هي منح اجلوازات وواثئق السفر لرعااي الدولة املوفدة والسمات والواثئق
الالزمة لألشخاص الذين يودون زايرة الدولة املوفدة ومساعدة وإعانة ورعاية الدولة املوفدة من أفراد ومؤسسات والقيام
أبعمال الكاتب العدل والسجل املدين ومحاية مصاحل القصر وفاقد األهلية لدى الوصاية الوالية(.)2
ابإلضافة إىل ذلك فهناك بعض الوظائف االستثنائية ،فمثال ميكن للبعثة الدبلوماسية ان متارس وظائف محاية مصاحل دولة اثلثة يف
حالة قطع العالقات الدبلوماسية بني تلك الدولة والدولة املعتمدة لدية(.)3
املطلب الثاين :احلصاانت واالمتيازات املقرة للمبعوث الدبلوماسي
هناك حصاانت ومزااي دبلوماسية كثرية للبعثة الدبلوماسية منها احلصانة اليت يتمتع هبا مقر البعثة ،كحرمة احملفوظات والواثئق،
وحرمة الرسائل واحلقيبة الدبلوماسية ،واإلعفاء من الضرائب والرسوم ،واإلعفاء من أحكام الضمان االجتماعي ،وحرمة ذات
املبعوث الدبلوماسي وحرمة سكن املبعوث الدبلوماسي وأمواله وعدم خضوعه للقضاء اإلقليمي (.)4
أما يف اطار اتفاقية فيينا العالقات الدبلوماسية سنة  ،1961فقد نصت املادة ( )22على حرمة املاكن اخلاصة حبيث ال جيوز
لرجل السلطة العامة للدولة املعتمدة لديها دخوهلا ،مامل يكن ذلك مبوافقة رئيس البعثة ولذا فان الدولة املستقبلة يقع على عاتقها
التزام خاص ابختاذ كافة اإلجراءات املالئمة ملنع اقتحام األماكن التابعة للبعثة أو األضرار هبا أو األخالل أبمن البعثة أو االنتفاص
من هيبتها( ،)5وكما نصت املادة ( )23من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية ،تعفي الدولة املعتمدة ورئيس بعثتها من كافة
الضرائب والرسوم العامة أو اإلقليمية ،واحمللية املربوطة على األماكن اخلاصة ابلبعثة ،على أال يكون األمر متعلقا بضرائب أو رسوم
مما جيعل مقابل أتدية خدمات خاصة ،وحسب املادة ( ) 27من اتفاقية فيينا العالقات الدبلوماسية كما يتمتع املسكن اخلاص
للمبعوث الدبلوماسي بذات احلرمة وذات احلماية املقررتني لألماكن اخلاصة ابلبعثة وتتمتع كذلك ابحلرمة واثئقه ومراسالته ،وكما
نصت املادة ( ) 30من اتفاقية فيينا ولذات املبعوث الدبلوماسي حرمة فال جيوز إخضاعه ألي أجراء من إجراءات القبض واحلجز
وعلى الدولة امل عتمدة لديها ان تعامله ابالحرتام الواجب له وان تتخذ كافة الوسائل املعقولة املنع كل االعتداء على شخصه أو
على حريته أو على كرامته ،وينبغي للمبعوث الدبلوماسي ان يقوم مبهامه وواجباته على وجه اإلكمال ،مبا ان املبعوث الدبلوماسي
ميثل دولة ذات سيادة ومن مث فان أي أجراء يتخذ حبقه يكون يف الواقع صادر حبق الدولة اليت ميثلها وهنالك احلصاانت
واالمتيازات اليت يتمتع هبا املبعوث الدبلوماسي متنوعة يف الدولة املضيفة .من حيث ممارسة عمله وحنو اتفاقية فينا لعام 1961

 - 1غازي حسني ،مصدر سابق ص.119
 - 2قاسم خضري عباس ،املبادئ األولية يف القانون الدبلوماسي ،بريوت :دار الرافدين ،2009 ،ص.47
 - 3غازي حسني ،الدبلوماسية املعاصرة ،عمان :دار جمدالوي للنشر 2002 ،ص.119
 - 4ينظر :املادة  23من اتفاقية فيينا العالقات الدبلوماسية لسنة .1961
 - 5ينظر :املادة  27من اتفاقية فيينا العالقات الدبلوماسية لسنة .1961
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اخلاصة ابلعالقات الدبلوماسية الوثيقة األوىل اليت اعرتفت هبا األمم املتحدة وضمن األعراف الدولية اخلاصة ابحلصاانت
الدبلوماسية ،وقد بينت االتفاقية االمتيازات واحلصاانت اليت يتمتع هبا املبعوث الدبلوماسي وحددهتا بثالثة أنواع هي:
اوال  /احلصانة الشخصية:
تعد هذه احلصانة للمبعوث الدبلوماسي (األساس اجلوهري) الذي اشتقت منه خمتلف احلصاانت واالمتيازات الدبلوماسية ومن
املعلوم ان أساس هذه احلصانة يكمن يف ضرورة هتيئة اجلو املالئم للمبعوث الدبلوماسي يباشر مهامه حبرية دون آية عوائق ،وهي
القاعدة اليت تنطلق منها سائر االمتيازات اليت يتمتع هبا رجل السلك الدبلوماسي ،واليت يقصد هبا ان يكون مجيع هؤالء مهما
يكن وضعهم أو درجتهم يف مأمن ،آية مالحظة أو تدابري زجري أداري أو قضائي ،وهبذا تكون حرية املمثل الشخصية مصونة ،مما
يوجب على الدولة املضيفة ان تعامله ابالحرتام الالئق واختاذ مجيع التدابري املناسبة كمنع أي اعتداء على الشخصية أو حرية أو
سالمته وتقوم الدولة املضيفة بتقدمي مجيع الوسائل املمكنة ،ولذا فان حرمة املبعوث الدبلوماسي متثل قاعدة شاملة معرتف هبا دوليا
وتشكل جزء من العرف الدويل ،إذ ان احرتام الدولة ومراعاة حرمة شخصية املبعوث الدبلوماسي واجبة ،حىت لو مل يتمسك هبا،
فهي ليست مقررة الصاحلة الش خصي فحسب ،بل هي محاية ترتبط بسيادة دولته ،فيكون من واجب التمسك هبا ألن يف ذلك
صوان حلرمته واحرتاما هليبة الدولة اليت ميثلها والقاعدة اليت تتضمن حرمة شخص املبعوث(.)1
ورغم ان محاية املبعوث الدبلوماسي من القبض واالحتجاز تعد قاعدة من قواعد القانون الدويل العام ،حيث أكدت اتفاقية فيينا
لعام  ،1961يف املادة ( ) 29على حرية املبعوث الدبلوماسي وان ذاته مصونه وعدم جواز إخضاعه  ،...غري ان هناك الكثري من
احلاالت اليت انتهكت فيها هذ ه القاعدة التقليدية ،نذكر منها على سبيل املثال احتجاز السفري األمريكي يف غواتيماال عام
 1917وكذلك القبض على السفري اإليراين يف الوالايت املتحدة األمريكية عام  1935ملخالفته قواعد املرور يف فالوالية .عام
 ،2005أعلن تنظيم القاعدة يف العراق ،بقيادة أبو مصعب الزرقاوي ،عن مقتل السفري املصري لدى العراق إيهاب الشريف ،بعد
حنو  5أايم على اختطافه ابلقرب من منزله يف العاصمة بغداد ،حبجة أنه عمل دبلوماسيًّا يف الكيان الصهيوين()2ـ
اثنيا /احلصانة القضائية:
ال شك يف ان الدبلوماسية ستكون عرضة اذا ما مسعت السلطات املختصة يف الدولة املستضيفة ابلقبض على املبعوث الدبلوماسي
وحماكمته وحبسه ،لذلك وجدت احلصانة القضائية اليت تقضي بعدم إخضاع املبعوث الدبلوماسي للقضاءـ واجلدير ذكره ان عدم
خضوع املبعوث الدبلوماسي للسلطات القضائية يف الدولة املعتمدة لديها ال يعين حترر املبعوث الدبلوماسي من إطاعة القوانني
واللوائح يف تلك الدولة فاحرتام قوانني هذا البلد ونظمه وتقاليده ،هو من أول الواجبات املفوضة عليها ،فال جيوز ان تتحول هذه
 - 1ينظر :املقال (اهلجمات على السفارات األمريكية) املنشور على لرابط "https:||ar.wikipedia.org\wiki\2012" :وقت الدخول.2018/5/15 :
https\\www.ahurra.com\a\russian-ambassador-sudan -\386801.html- 2
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القوانني إىل ترخيص مبخالفة القانون ،صحيح ان الدبلوماسي مستقل ولكن ليس له احلق ان يفعل على ما حيلو له ،لذلك ينبغي
له مراعاة ان تكون تصرفاته يف حدود ما تسمح به القوانني واللوائح والعادات()1ـ
وتكون احلصانة القضائية على ثالث أنواع وهي:
 .1تعين هذه احلصانة عدم إخضاع املبعوث الدبلوماسي للقضاء اجلنائي يف الدولة املضيفة نتيجة للحصانة اليت يتمتع
هبا وتعد احلصانة اجلنائية مظهر من مظاهر املضيفة نتيجة للحصانة اجلنائية مظهر من مظاهر حرمة املبعوث
الشخصية حيث ال ميكن إزعاجه ابي صورة من الصور من سلطة قضائية أو بوليسية حىت لو أقدم على ارتكاب
جرمية سواء أكانت جنائية أو جنحة أو خمالفة ام كانت من اجلرائم العادية أو السياسية فال حيق للدولة املضيفة ان
تنفذ أي إجراءات مثل إجراءات التوقيف()2ـ
 .2احلصانة من االختصاص املدين ،حيث يتمتع املبعوث الدبلوماسي ابحلصانة من القضاء املدين اإلداري للدولة
املعتمدة لديها ،ولكن هذا اإلعفاء ليس مطلقا فثمة فقهاء يف القانون الدويل يفرقون بني مهمة املبعوث الدبلوماسي
وبني عمله اخلاص ،وقد نصت من اتفاقية فيينا على ثالث حاالت على سبيل احلصر تعد استثناء من مبدا
احلصانة القضائية املدنية اإلدارية وهي(:)3
أ -الدعاوي العينية املتعلقة ابألموال العقارية اخلاصة والكائنة يف إقليم الدولة املعتمدة مامل تكن حيازة املبعوث
هبذه األموال هي ابلنيابة عن الدولة.
ب -الدعاوي املتعلقة ابإلرث والرتكات اليت يظهر فيها املبعوث بوصفه منفذا أو مديرا أو وريثا موصى له.
ت -الدعاوي املتعلقة ابي نشاط مهين أو جتاري ميارسه يف الدولة املعتمدة لديها خارج وظيفته الرمسية.
 .3احلصانة ضد االختصاص الشرطي ،أما هذه احلصانة فيقصد هبا استثناء املبعوث الدبلوماسي من اخلضوع لقوانني
ولوائح الشرطة يف الدولة املعتمدة لديها وليس مؤدى هذه األشياء حترر املبعوث من احرتام القوانني واللوائح ونظم
الدولة املعتمدة لديها.

 - 1رائد رحيم حممد الشيباين ،مصدر سابق ،ص 59
 - 2سهيل حسني الفتالوي ،الدبلوماسية بني النظرية والتطبيق ،ط ،3عمان :دار الثقافة ،2003 ،ص.52
 - 3سهيل حسني الفتالوي ،القانون الدبلوماسي ،عمان :دار الثقافة ،2010 ،ص.82
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اثلثا/احلصانة املالية:
يف هذه احلصانة يتمتع املبعوث الدبلوماسي يف البلد املعتمد لديه جمموعة من االمتيازات ويف سبيل االمتيازات التسهيل لعمل
املبعوث واستقرار تعفي الدولة املضيفة املبعوث عادة من الضرائب والرسوم اجلمركية واملواد املعدة لالستعمال اخلاص()1ـ
املبحث الثاين  :وضع العمل الدبلوماسي إثناء املنازعات املسلحة
نسعى يف هذا املبحث للتعرف على مفهوم النزاع يف املطلب األول ،مث التعرف على احلماية الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي أثناء
املنازعات املسلحة يف املطلب الثاين:
املطلب األول :مفهوم النزاع املسلح
ابتداءً جيب ان منيز بني النزاع املسلح الدويل والنزاع املسلح احمللي ،حيث يعرف النزاع املسلح الدويل ابنه (استخدام القوة املسلحة
من قبل طرفني متحاربني على األقل والبد ان يكون أحدمها جيش نظامي ويقع خارج حدود امر الطرفني إذ تبدأ إعادة إبعالن
وتوقف ألسباب ميدانية (وقف القتال) أو اسرتاتيجية (اهلدنة) وتنتهي أما ابستسالم أو ابتفاق صلح()2ـ
أما يف قاموس العلوم السياسية فالنزاع الدويل يعرف على انه (:عدم االتفاق بني دولتني او اكثر قد يصل إىل مرحلة املواجهة امللحة
وقد تكون انجتة عن تنافس دبلوماسي او اعتداء على حدود دولة او االعتداء على مصاحل الوطنية وعدم احرتام القوانني الدولية او
التحرك بدافع االتفاق املتعاون املتبادل بني الدولتني ،او قمع اقلية دينية)
كما يربز لنا مفهوم مرافق للمفهوم النزاع الدويل وهو (قانون الن زاعات املسلحة) والذي يعين :جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم
وسائل القتال وطرفه فهي تعدد نوع النزاعات من حيث النطاق املكاين ،فهو أما بري أو جوي أو حبري ،ومن حيث األطراف فهو
أما دويل أو غري دويل كما حتدد بداية النزاع وسري العمليات القتالية من وقف القتال واهلدنة ،حىت هناية النزاع ابالستخدام والصلح
وتعرف أخريا أنواع األسلحة اليت جيوز استخدامها يف هذه النزاعات()3ـ
وقد اقرتح فقهاء القانون الدويل ست حاالت يكون فيها النزاع املسلح ذا طابع دويل وهي:
اوال :حالة وجود نزاع مسلح بني دولتني أو أكثر
 - 1سهيل حسني الفتالوي ،الدبلوماسية بني النظرية والتطبيق ،مصدر سابق ،ص.56
 - 2خليل امحد خليل العبيدي ،محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة الدولية يف القانون الدويل اإلنساين والشريعة اإلسالمية ،أطروحة دكتورة مقدمة إىل جامعة سانت كلمنت العاملية،
 2008ص .84
 - 3ملعلومات أكثر ينظر :امل اليازجي ،القانون الدويل اإلنساين وقانون النزاعات املسلحة بني النظرية والواقع ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،مج  ،20العدد ،1
 ،2004ص 108وما بعدها.
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اثنيا :حالة تطور نزاع مسلح داخلي لكي يصبح حالة اشرتاك حملي يف احلروب.
اثلثا :حالة وجود نزاع مسلح تدخلت فيه قوى اجنبيه ليصري دوليا
رابعا :حالة وجود نزاع مسلح داخلي تدخلت فيه قوات األمم املتحدة
خامسا :حروب التحرير الوطنية
سادسا :احلروب بقصد االنفصال
يف حني نصت الفقرة األوىل من املادة الثانية املشرتكة من اتفاقيات جنيف األربعة لسنة  1949على شروط النزاع املسلح الدويل
وتتمثل تلك الشروط وفقا ملا أييت(:)1
َّ -1
أن تكون هناك حرب معلنة.
َّ -2
أن يكون النزاع املسلح قد نشب بني دولتني أو أكثر من اإلطراق املتعاقدة السامية.
ونستطيع القول :إ ّن النـزاعات املسلحة الدولية ،تتميز خبصائص عدة ،وهي(:)2
 -1إهنا تتم بني الدول أو بعبارة أدق بني أشخاص القانون الدويل.
 -2وهي تتضمن استخداماً للقوة املسلحة ،سواء أكانت برية أم حبرية أم جوية.
 -3وكذلك تتميز إبتساع مسرح عملياهتا على نطاق كبري نسبياً.
 -4أخرياً يهدف (النـزاع املسلح) إىل حتقيق هدف ما :كإرغام دولة ما على الرضوخ ملطالب الدولة املعتدية ،أو احتالل جزء من
أراضيها ،أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل ،أو تسعى إىل تدمري شوكة دولة معينة أو قدرهتا على املقاومة.
أما عن (النزاعات املسلحة غري الدولية ) ،فيعد مفهوم النزاعات غري الدولية (الداخلية) من املفاهيم اليت يشوهبا الغموض ،وعدم
الوضوح لصعوبة حتديد نوع النزاع وأطراف النزاع على العكس من مفهوم (النزاع املسلح الدويل) الذي خيلو من االلتباس ،السيما

 - 1نصت اتفاقيات جنيف األربع لسنة  1949يف الفقرة  1من املادة  2املشرتكة على َّأهنا تنطبق يف حالة احلرب املعلنة أو أي نزاع مسلَّح آخر ينشب بني طرفني أو أكثر من
حىت وأن مل يعرتف أحدمها حبالة احلرب
األطراف السامية املتعاقدة َّ
 - 2خليل امحد خليل العبيدي ،مصدر سبق ذكره ،ص .89
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عند إِلزام أطراف النزاع بـ(قانون النزاعات املسلحة) ،والذي يهدف إىل :محاية املدنيني من النساء واألطفال ،لذلك فإ ّن فهم ماهية
النزاعات املسلحة الداخلية يُع ّد امراً ضرورايً ملعاجلة األوضاع اخلطرة اليت ترتتب على النزاعات املسلحة الداخلية(.)1
املطلب الثاين :احلماية الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي أثناء املنازعات املسلحة
يفرض القانون الدويل املعاصر على الدول ان محاية املبعوثني الدبلوماسيني العاملني فيها( .)2وابلنظر إىل ان املبعوث الدبلوماسي
يزاول أعماله يف الدولة غري دولته ،فان دولته ال تستطيع توفر احلماية له ،وحيث هناك احتماالت كثرية ان يتعرض لالعتداء من
قبل مواطنني الدولة املعتمد لديها أو من املعارضة لدولته أو من املراجعني للبعثة الدبلوماسية أو لوجود عداوات شخصية أو ال
سباب أخرى ،ومن الناحية القانونية ال يسمح له ابن جيلب معه محاية من دولته ،أمنا يعد تدخال يف شؤون الدولة أو قد تستخدم
ألغراض لإلخالل ابألمن( )3وملعرفة مدى احلماية الدولية املقررة للمبعوث الدبلوماسي يف نطاق القانون الدويل نذكر االيت -:
أوال //اتفاقية جنيف الرابعة :1949
ان احلماية القانونية للمبعوثني الدبلوماسيني يف حالة احلرب تكون مكفولة مبقتضيات القانون الدويل اإلنساين بوصفة القانون
الواجب ا لتطبيق يف أثناء النزاعات املسلحة ،ومن الثابت ان اتفاقية جنيف الرابعة اخلاصة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت
احلرب املربمة يف ( ) 1949/8/12اليت تشكل جوهر القانون الدويل اإلنساين ومثرة تظافر جهود اجملتمع الدويل قد أسهمت يف
اختاذ تدابري وقائية تكفل محاية املبع وثني الدبلوماسيني من ويالت النزاعات املسلحة وما سبق هو ذلك انطالقا من مبدئ ضرورة
التميز بني املقاتلني واملدنيني يف أثناء العمليات العسكرية وما يليها ،وذلك انطالقا من مبدئ ضرورة التميز بني املقاتلني واملدنيني
ومن مث تثبت هلم احلقوق واملميزات اليت متنحها ،ا تفاقية جنيف الرابعة واملتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب لعام
 1949أي تثبت للدبلوماسيني احلماية املقررة مبوجب االتفاقية املذكورة بيد ان احلماية املقررة املبعوثني الدبلوماسيني واملتمثلة
مبعاملتهم كمدنني ال تثبت هلم أال بشرط عدم القيام بعمل يسئ إىل وضعهم كأشخاص مدنيني وعليم فان هذه احلماية تزول عن
هؤالء الدبلوماسيني يف حالة قيامهم بدور مباشر يف األعمال العدائية اجلارية بني أهداف النزاع ومن مث حيظر على هؤالء
الدبلوماسيني يف حال قيامهم بدور مباشر يف األعمال العدوانية اجلارية بني أهداف النزاع ومن مث حيظر على هؤالء املبعوثني حىت
يستفيد من احلماية املقررة املدنيني للمدنيني محل السالح واملشاركة يف األعمال احلربية ،كما احلماية املقررة للمدنيني محل السالح
واملشاركة يف األعمال احلربية كما ال جيوز هلم أيضا ممارسة أي أعمال ذات طابع عسكري أو ممارسة أعمال خمالفة لقوانني البلد
دول االحتالل فاحلماية اليت يتمتع هبا هؤالء الدبلوماسيني ال تساهم من التقيد حبدود ابحرتام قوانني البلد املضيف وأنظمة (الدول
االحتالل) كما أهنا أال حتفيهم من البلد وظائفهم ومهامهم ذات الصفة الرمسية الدبلوماسية وليست ذات صفة عسكرية حربية –
 - 1االء حممد رحيم ،االنعكاسات االجتماعية للنزاعات املسلحة "احلرب" على املرأة ،أطروحة دكتوراه (جامعة بغداد :كلية اآلداب ، ،سنة  )2013ص.20
 - 2سهيل حسني الفتالوي ،الدبلوماسية بني النظرية والتطبيق ،مصدر سابق ،ص.57
 - 3سهيل حسني الفتالوي ،القانون الدبلوماسي ،مصدر سابق ص.84
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املتمثل ة بشكل أساسي حبماية مصاحل رعاية األجانب ريثما تقوم سلطات الدولة املضيفة بواجباهتا املتمثل يف منع املبعوث
الدبلوماسيني وأفراد أسرهتم كافة التسهيالت الالزمة املغادرة أرضها يف اقرب وقت ممكن ،كما يتعني عليها ان تضع حتت تصرفها
وسائل النقل الالزمة ملغادرة أرضها يف اقرب وقت ممكن ،واحلقيقة ان النزاعات املسلحة قد اثبت ان اكثر الناس تضررا من النزاع
املسلح وهم األشخاص املدنيون مبن فيهم _ املبعوثني الدبلوماسيني _ وقد خصص القانون الدويل اإلنساين مزيد من احلماية هلذه
الفئة من املدنيني واملبعوثني الدبلوماسيني ،وذلك حتسبا ملا يناهلم من أعمال وجتاوزات يف أثناء احلروب(.)1
كما تطرق الربتوكول اإلضايف األول لعام  1977م عن قاعدة أساسية بعد التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني وألزمت األطراف
املتنازعة مبوجب هذه القاعدة بضرورة التميز بني املقاتلني وغري املقاتلني واملدنيني يف أثناء العمليات العسكرية ضد األهداف
العسكرية ،وذلك من اجل اتمني احلماية لألشخاص الذين ال يشرتكون يف األعمال العدائية وال يقومون أبعمال هلا طابع عسكري
كما هو احلال للمبعوثني الدبلوماسيني(.)2
اثنيا //اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة :1961
تشتمل اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة  1961على العديد من االلتزامات اجتاه املبعوثني الدبلوماسيني ومن اهم
هذه االلتزامات هي:
 -1احلماية من أي اعتداء :أوجبت اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية واتفاقية منع وقمع اجلرائم املرتكبة ضد
األشخاص املتمتعني حبماية دولية مبا فيهم املوظفني الدبلوماسيني واملعاقبة عليها املعقودة عام  1973ان تتوىل
الدولة املعتمدة لديها محاية أعضاء البعثات األجنبية على أرضها ومنع االعتداء عليها( ،)3ومل حتدد االتفاقية
نوع هذه احلماية وإمنا وينبغي ان تكون على وفق كل حالة وما يتطلبه من قوة ومحاية لكل فرد من البعثية
واحتماالت تعرضه العتداء واجلهة اليت تقوم ابالعتداء عند توفري املبعوثني الدبلوماسيني وحددت اتفاقية فينا
للعالقات الدبلوماسية املعقود عام 1961ان يشمل عدم االعتداء ما يلي(:)4
أ -عدم االعتداء على الشخصية ،فال جيوز قتلة أو ضربة أو اختطافه أو أي نوع من أنواع االعتداء
اجلسدي.

 - 1أسامه سليمان ،احلماية الدولية املبعوثني الدبلوماسيني يف أثناء املنازعات املسلحة ،جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية جملد  ،27العدد الرابع ،السنة  ،2011ص
.266
 - 2املادة  57من الربوتكول األول عام 1947اتفاقية جنيف سنة  1949فقرة .2
 - 3ينظر :نصت املادة ( )29من اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية .1961
 - 4ينظر :املادة ( )29من اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية  1961وما بعدها.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 12تشرين الثاني/نوفمبر - 2018المجلد– 02المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

67

الحماية الدولية للعمل في وظائف الدبلوماسية

م.د .عبد الكريم كاظم عجيل
م.م .وجدان رحم حضير

ب -عدم االعتداء على احلرية ،فال جيوز منعة من احلركة والتنقل أو حجزة أو منعة من الكالم.
ج -عدم االعتداء على الصفة ،فينبغي ان حترتم صفته الدبلوماسية فال جيوز حرمانه من االمتيازات
واحلصاانت اليت يتمتع هبا وال جيوز االعتداء على العلم الذي يرفعه على سارته أو على داره.
اثلثا //محاية املوظف الدبلوماسي من القبض واالحتجاز:
تعد محاية املبعوث الدبلوماسي من القبض واالحتجاز قاعدة من قواعد القانون الدويل العام فعلى الرغم من ان اتفاقية فينا 1961
قد أكدت يف املادة ( )29منها على حرية املبعوثني الدبلوماسيني وان ذاته مصونه وعدم إخضاعه ألي أجراء من إجراءات القبض
واحلجز فانه يبدو ان الواقع العلمي هو خمالفة هلذه القاعدة إذ ان هناك الكثري من احلاالت اليت انتهكت فيها هذه القاعدة
التقليدية نذكر منها على سبيل املثال احتجاز السفري األمريكي يف غواتينما عام  1917وكذلك القبض على السفري اإليراين يف
الوالايت املتحدة األمريكية يف  27تشرين الثاين عام  1935ملخالفته قواعد املرور يف والية هوالند وأيضا اعتقال الطاقم
الدبلوماسي يف ايران من قبل الطلبة يف  1979والكثر من  444يوم هم يف االحتجاز اكثر من  52دبلوماسي أمريكي من 4
نوفمرب  1979حيت  20يناير( .)1ابإلضافة العديد من احلاالت املشاهبة.
رابعا //محاية كرامة املبعوث الدبلوماسي :
ان انتهاك أي قاعدة من قواعد القانون الدويل يعد اعتداء على كرامة املبعوث الدبلوماسي ،ويالحظ ان بعض الدول تزعم أهنا
تكفل محاية الكرامة الدبلوماسية يف حني ان ك ثري من حوادث االعتداء على فكرة الكرامة يقع على أراضيها فالوالايت املتحدة
مثال ،جتد حاليا صعوبة كبرية يف حتقيق احلماية الكاملة لقطاع كبري من املبعوثني الدبلوماسيني وخاصة مبعوثني أفريقيا واسيا وحيث
مصدر هذا الصعوبة هو التفرقة العنصرية اليت متارس على نطاق واسع يف هذه الدولة وتتمثل هذه املظاهر يف جماالت شىت مثل
إجيارات املساكن ويف املطاعم واحملالت العامة وغريها ذلك من اجملاالت املختلفة ومن امثله ذلك تعرض له السفري اهلندي وسكرترية
يف احد مطارات الوالايت املتحدة األمريكية حيث تناول بعض الطعام ،فدخل إىل غرفة منفصلة عن قاعة الطعام مما دعا السفري
اهلندي إىل تقدمي احتجاج إىل احلكومة األمريكية بسبب هذه املعاملة بقوة ملدير املطعم قائال ان السفري اهلندي يشبه الزنوج وجاء
هذا القول يف بيان التفرقة على أساس عرقي مما أدى يف هذا الفعل إىل مس الكرامة املبعوث الدبلوماسي وان القانون هو القانون
عندئذ قدمت احلكومة األمريكية اعتذارا رمسيا إىل احلكومة اهلندية(.)2

https:\\ar.wikipedia.org\wiki\- 1
 - 2رائد رحيم حممد الشيباين ،مصدر سابق ،ص .52
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وابإلضافة ملا فان هناك جمموعة من احلقوق تثبت للدبلوماسي مبوجب االتفاقية جنيف الرابعة السنة  1949والربتوكول األول
اإلضايف لسنة  ،1977والسيما عن احتالل الدول وانتقال السلطة فيها ،ومن هذه التدابري(:)1
 -1يثبت للمبعوثني الدبلوماسيني احلق يف رفض اإلجابة عن أي أسئلة قد توجه اليه من جانب سلطات االحتالل حىت لو
كانت املعلومات املطلوبة منه ال تنطوي على أي ضرر أبمن دولته ويف األحوال مجيعا ليس هناك ما يسمح لدولة
االحتالل ممارسة أي نوع من أنواع األكرة اجلسدي واملعنوي من اجل احلصول على املعلومات.
 -2يثبت للمبعوث الدبلوماسي احلق يف مجع مشل أسرته اليت نشبت نتيجة املنازعات املسلحة ويضع اجملال أمام املنظمات
اإلنسانية للقيام هبذه املهمة.
 -3حيضر على السلطات دولة االحتالل ان تلقي القبض أو تعتقل املبعوثني الدبلوماسيني أو حتكم عليهم أو تدينهم
بسبب أفعال افرتضها وارتكبوها قبل االحتالل أو خالله.
وبذلك تكون للمبعوث الدبلوماسي حرمة مصونة سوى يف أوقات السلم أو احلرب ويتوجب على الدولة املستعمرة ان تعامله يف
احرتام الئق وان تتخذ كافة التدابري املناسبة ملنع االعتداء على شخصيته أو حريته أو كرامته ومن املسلم به هو ان يتمتع املبعوث
الدبلوماسي ابحلرمة الشخصية وال يقتصر فقط يف حالة السلم وإمنا مشل كذلك حالة احلرب فقيام احلرب بني دولتني املرسلة
واملستقبلة ال يؤثر يف حصانة مبعوثني كل منهما لدى األخر وال يؤثر أيضا يف حصانة مبعوثني كل منها لدى األخر وال يؤثر
كذلك يف حصانة مبعوثني الدول األخرى ويضل كل مبعوث متمسكا ابحلصانة املقررة له مع انتهاء مهمة بعثته ويشمل واجب
الدولة املضيفة أو دولة االحتالل يف هذه احلالة بتسهيل ترحيل الدبلوماسيني األجانب وأفراد أسرهتم(.)2

 - 1ينظر :اتفاقية جنيف الرابعة كل من املادة.26،27،31،34،55،70 :
 - 2أسامه سليمان ،مصدر سابق.246 ،
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اخلامتة:
من خالل حبثنا احلماية الدولية للعمل يف وظائف الدبلوماسية نستنتج ان البعثات الدبلوماسية تتمتع يف أثناء النزاعات املسلحة
حلماية من املعاهدات الدولية واألعراف الدبلوماسية ومن معاير اإلنسانية ومن األساس تنقسم إىل قانونني لغرض احلماية مها
القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل العام ،فالقانون الدويل اإلنساين نص على محاية املدنيني أثناء املنازعات املسلحة يف
اتفاقية جنيف الرابعة عام  1949وابلتأكيد ان الدبلوماسي يندرج حتت مفهوم املدين ،أما القانون الدويل العام فانه أعطى
للمبعوث الدبلوماسي احلماية واحلصا نة أثناء املنازعات املسلحة وفقا لالتفاقيات املقدرات ذات الصلة اليت اشران اليها يف البحث
كما ان جزاء األخالل هبذا القواعد يكون اثره ترتيب املسؤولية الدولية على الدولة اليت وقع االعتداء فيها سواء كانت حتت
االحتالل أو مل تكن ،ابإلضافة إىل ترتيب املسؤولية الشخ صية على األفراد املاديني الذين حصل االعتداء من قبلهم ،لذا تكون
اهتمام واسع من قبل دول العامل وذلك الرتباط الوثيق بسيادة الدولة اليت ميثلها املبعوث والذي يعمل يف جمال السلك الدبلوماسي
حيث تتمثل يف اإلجراءات اليت تتخذها اهليأة الدولة لغرض اخذ احلماية موضوعا لنشاطها أو بصفتها احد امليادين اليت تتهتم هبا
تلك الدول ان قواعد التعامل الدول السليم يقتضي ان حتيل كل دوله ترى يف تصرف دوله أخرى انتهاكا إىل املبعوث الدبلوماسي
اليت كفلتها املواثيق الدولية إىل املنظمات الدولية وان تلفت عنايتها إىل املخالفة اليت أكدت عليها نصوص االتفاقيات الدولية ذات
الشأن واليت تكون صدر منها االنتهاك طرفا فيها.
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الحماية الدولية للعمل في وظائف الدبلوماسية
املصادر واملراجع
الكتب:
-1

امحد إبراهيم حممد ،الدبلوماسية ،مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،القاهرة.2000 ،

 -2رائد رحيم حممد الشيباين ،أاثر جتاوز املبعوث الدبلوماسي اهلمامة املنصوص عليها يف اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية ،منشورات احلليب
احلقوقية ،بريوت.2014 ،

-3

-4

سهيل حسني الفتالوي ،الدبلوماسية بني النظرية والتطبيق ،ط ،3دار الثقافة ،عمان.2003 ،
سهيل حسني الفتالوي ،القانون الدبلوماسي ،دار الثقافة ،عمان.2010 ،

 -5عبد العزيز الناصر عبيكان ،احلصاانت واالمتيازات الدبلوماسية ،الرايض.2007 ،
-6

غازي حسني ،الدبلوماسية املعاصرة ،دار جمدالوي للنشر ،عمان.2002 ،

-7

قاسم خضري عباس ،املبادئ األولية يف القانون الدبلوماسي ،دار الرافدين ،بريوت.2009 ،

-8

منرية أبو بكر حممد ،الصالت بني العالقات الدبلوماسية والعالقات القنصلية ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت.2013 ،

-9

هاين الرضا ،الدبلوماسية اترخيها قوانينها أصوهلا ،دار املنهل ،بريوت.1997 ،

الدورايت:
 -1امل اليازجي ،القانون الدويل اإلنساين وقانون النزاعات املسلحة بني النظرية والواقع ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،مج
 ،20العدد .2004 ،1
-2

أسامه سليمان ،احلماية الدولية املبعوثني الدبلوماسيني يف أثناء املنازعات املسلحة ،جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية جملد ،27
العدد الرابع ،السنة .2011

-1

االء حممد رحيم ،االنعكاسات االجتماعية للنزاعات املسلحة "احلرب" على املرأة ،أطروحة دكتوراه مقدمة إىل قسم االجتماع يف كلية
اآلداب ،جامعة بغداد ،سنة .2013
خليل امحد خليل العبيدي ،محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة الدولية يف القانون الدويل اإلنساين والشريعة اإلسالمية ،أطروحة دكتورة
مقدمة إىل جامعة سانت كلمنت العاملية.2008 ،

الرسائل واإلطريح:

-2

املعاهدات واالتفاقيات الدولية:
-1
-2
-3

(الربوتوكول  )1977األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف  12آب  /أغسطس 1949
اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية .1961
اتفاقية جنيف سنة .1949

املواقع اإللكرتونية:
\https:\\ar.wikipedia.org\wiki

1-

https:||ar.wikipedia.org\wiki\2012

2-

https\\www.ahurra.com\a\russian-ambassador-sudan -\386801.html

3-
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الدبلوماسية الفلسطينية املوازية –التحدايت واحللول-
Parallel Palestinian diplomacy –challenges and solutionsحممد طرايرة ابحث يف سلك الدكتوراة

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

جامعة سيدي حممد بن عبد هللا "فاس".املغرب
ملخص الدراسة
إن ممارسة الدبلوماسية املوازية الفلسطينية ترتبط بكفاءة اإلمكانيات والقدرات اليت تنقلها عرب فواعلها إىل أرض الواقع دون قيود،
لتمارس بفاعلية وبشكل ملموس ،فالدبلوماسية غري الرمسية تتجلى يف اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية والدبلوماسية الربملانية
والدبلوماسية الشعبية ووسائل اإلعالم واليت تعترب مكملة للدبلوماسية الرمسية ،إال أن هذه الفواعل تواجهها صعوابت نتيجة وجود
اإلحتالل اإلسرائيلي الذي يعمل على طمس اهلوية الفلسطينية واحلد من عملها عن طريق تدمري وإنتهاك هذه املؤسسات ملا هلا
من دور يف التأثري على توجهات صناع القرار يف السياسة اخلارجية الفلسطينية ،ولذلك ال بد من وجود سبل عديدة ملواجهة هذه
اإلنتهاكات حىت يتسىن هلا النهوض ابلواقع الفلسطيين إىل احلد من األوضاع الصعبة اليت تعيشها القضية الفلسطينية يف الوقت
الراهن .
Abstract
The exercise of Palestinien parallele diplomatique capabilities linked to efficienty borne
through accorts to the grounds without restrictions, to exercise effectivey and in a concret
way, non-official diplomacy is reflected in civil society, non-gouvernemental organisations
and parliamentary diplomacy people diplomacy and the media, which were complementary to
official diplomacy, But that these actors faced difficulities as a result of the Israeli occupation
and to obliterate the Palestinian identity and work through the violation of these institutions
for their role in influencing the direction of the decision makers in the Palestinian foreign
policy and therefore, there must be many ways to confront these violations so that the
advancement of the Palestinien reality to reduce the difficult conditions experienced by the
Palestinien issue at the pressent time .

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 12تشرين الثاني/نوفمبر - 2018المجلد– 02المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

72

الدبلوماسية الفلسطينية الموازية –التحديات والحلول-

ط.د.محمد طرايرة

مقدمة
تساهم الدبلوماسية املوازية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف التأثري على صناع القرار السياسي مبا حيقق أهداف وأولوايت
السياسة اخلارجية ،وذلك من أجل إجياد حل ألي مسألة سياسية يف جمال العالقات الدولية ،هذه الدبلوماسية اليت جتسدها
املنظمات غري احلكومية واجلماعات الضاغطة والنخب السياسية والنقاابت العمالية ووسائل اإلعالم والرأي العام واجملتمع املدين
واليت أصبحت تبلور سري العالقات الدولية مبا يتوافق وطبيعة السياسات اخلارجية للدول .1هذا فإن الدبلوماسية الفلسطينية اليت هلا
خصوصية متيزها إىل حد ما عن الدول األخرى ،فال يقتصر دورها على البعد التمثيلي ،إمنا هي دبلوماسية كفاحية يف األساس
جملاهبة اإلحتالل ،وهلذا تتسم الدبلوما سية الفلسطينية ابحلراكية وقد تكون أقرب إىل دبلوماسية إدارة األزمات ،وهي تعترب دبلوماسية
النشاط الدبلوماسي الذي يوجه حلل أزمة دولية طارئة ،ومتثل العمل الدبلوماسي الدؤوب الذي تقوم به الدول الكربى جتاه أزمة
دولية من حيث اإلدارة واملعاجلة ،وهي تتحدد حبسب طبيعة العالقة بني هذه القوى سواء من حيث األهداف اليت تسعى إىل
حتقيقها أو من حيث السمات اليت تتميز هبا .
ويف إطار دعم السياسة اخلارجية جند أن هذه األطراف غري الرمسية تنشط خارج اإلطار الرمسي ضمن ما يسمى ابلدبلوماسية
غري الرمسية ،2فقد أخذ هذا النوع من الدبلوماسية يف التطور وذلك متاشيا مع املشهد العاملي وظهرت عدة مفاهيم تعكس طبيعة
هذا النوع من الدبلوماسية الشعبية ودبلوماسية املسار الثاين ودبلوماسية املنظمات غري احلكومية وغريها من املفاهيم اليت وجدت
ممارستها على الساحة الدولية واليت أصبحت من األدوات الرئيسية اليت تعتمدها الدول من أجل حتسني صورهتا جتاه اخلارج. 3
تعد الدبلوماسية غري الرمسية هي تلك اجلهود الغري رمسية يف اجملال الدبلوماسي ،واليت تعىن هبا الفواعل غري الرمسية من منظمات
غري حكومية وهيئات اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم ومجاعات الضغط والذين يتمتعون بدرجة معينة من التخصص يف جماالت
خمتلفة ويف محاية حقوق اإلنسان والتنمية وذلك هبدف دعم السياسة اخلارجية عن طريق تشجيع اإلتصال والتفاهم والتعاون واحلوار
الدويل .
وتتجلى أمهية هذا النوع من الدبلوماسية إبعتبارها أداة من أدوات السياسة اخلارجية وأصبحت آلية أساسية تعتمد عليها الدول
جبانب الدبلوماسية الرمسية ،4كما تتمحور يف إضافة مقارابت معرفية جديدة يف جمال العالقات الدولية ،وكذلك لتعزز هذا النموذج
من الدبلوماسية الفلسطينية غري الرمسية إبعتبار فلسطني ما تزال دولة انشئة تعتمد على الدبلوماسية بشكل أساسي ،كما أن
الدبلوماسية الفلسطينية نشأت وتطورت يف ظروف معقدة خمتلفة عن نظرياهتا يف معظم دول العامل ،حيث أهنا نشأت حتت إحتالل
ويف ظل عدم وجود كيان سياسي مستقل ذي سيادة .هذا فالدبلوماسية الفلسطينية غري الرمسية هتدف ابلدرجة األوىل إىل الدفاع

 - 1علي حسين الشامي ،الدبلوماسية وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات واإلمتيازات الدبلوماسية ،الطبعة الثالثة ،لبنان ،دار العلم للماليين،
 ،2007ص .122
 - 2صالح عبوشي ،كتاب المراسم السفير ،الطبعة الثانية ،بيروت ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،1990 ،ص . 73
3
-John W. McDonald, Multi- Track Diplomacy: Conflict Resolution for the New Century, University of British
Columbia, Faculty of Law, http://www.politics.ubc.ca/index.php?id=9976, 12-09-2008 .
4
- John Bayle’s, Steve Smith, The globalization of world politics, an introduction to international relations, New
York, Oxford university of press, Second edition, 2004, P. 326 .
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عن حق الشعب الفلسطيين ابحل رية واإلستقالل وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ،عرب تعزيز سياستها اخلارجية مع
الفاعلني غري الرمسيني يف املنتظم الدويل ،ونسج عالقات دبلوماسية متساوية ومتوازنة على كافة املسارات .
لقد حققت الدبلوماسية املوازية الفلسطينية بفواعلها العديد من اإلجنازات واليت أحدثت تغريات جذرية على كافة األصعدة،
وهذا ما أجدى مثاره من الوقوف إىل جانب القضية الفلسطينية من مؤسسات سواء كانت رمسية أو غري رمسية يف تقدمي كل الدعم
للشعب الفلسطيين ،وفضح جرائم اإلحتالل اإلسرائيلي ،إال أنه فرغم نشاطها فهناك العديد من العقبات للحد منه واليت تتمثل
بصورة أساسية يف اإلحتالل اإلسرائيلي ،وهذا ما يتطلب إسرتاتيجية جديدة يتم من خالهلا الكشف عن مكامن اخللل اليت تعانيها
هذه الدبلوماسية ،واحلد من اإلنتهاكات اليت تتعرض هلا املؤسسات غري الرمسية ،إضافة إىل إهناء اإلنقسام الفلسطيين والذي يشكل
إ حدى العوائق األساسية أيضا يف التأثري على عمل تلك املؤسسات .وعليه فإىل أي مدى إستطاعت الدبلوماسية الفلسطينية غري
الرمسية مواجهة الصعوابت مبا خيدم ويساند القضية الفلسطينية ؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية سنعمل يف "املبحث األول" على تناول التحدايت اليت تواجه الدبلوماسية غري الرمسية الفلسطينية ويف
"املبحث الثاين" سنخصصه للحديث عن احللول اليت من خالهلا ميكن النهوض ابملؤسسات غري الرمسية إىل كسب الرأي العام
اإلقليمي والدويل ،ودعم حقوق الشعب الفلسطيين .
فرضيات الدراسة :
 تلعب الدبلوماسية املوازية الفلسطينية دورا ها ما يف تعزيز ودعم الدبلوماسية الرمسية الفلسطينية من خالل فواعلها غري الرمسية،وكذلك ما تقدمه من أنشطة وفعاليات ختدم القضية الفلسطينية .
 تواجه الدبلوماسية غري الرمسية الفلسطينية العديد من املعيقات اليت حتد من القيام بدورها على أكمل وجه خاصة يف ظلاإلنتهاكا ت املستمرة لإلحتالل اإلسرائيلي ،وأضف إىل ذلك اإلنقسام الداخلي الفلسطيين الذي أثر وال يزال يؤثر على عمل هذه
الدبلوماسية .
منهج الدراسة :
املنهج الوصفي التحليلي  :لدراسة ظاهرة معينة ال بد من وصف هذا الظاهرة حمل الدراسة ،وهذا يتطلب مجع املعلومات
واإلهتمام بوصفها وصفا دقيقا والعمل على حتليلها ،إضافة إىل وصف متغريات موضوع الدبلوماسية غري الرمسية من خالل إبراز
حتدايت الدبلوماسية املوازية الفلسطينية ،وكذلك وسائل وطرق تفعيل ومواجهة هذه التحدايت .
املنهج الوظيفي  :ويساعد هذا املنهج يف إبراز دور الفاعلني غري الرمسيني يف مواجهة الصعوابت اليت تعرتي الدبلوماسية غري
الرمسية الفلسطينية .
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املبحث األول  :حتدايت الدبلوماسية املوازية الفلسطينية :
تعترب الدبلوماسية املوازية مكمل داعم ومساند للدبلوماسية الرمسية ،فرغم نشاط هذه الدبلوماسية سواء على املستوى الداخلي
أو اخل ارجي واليت أصبح هلا أمهية وميزات كبرية على املستوى الفلسطيين ،ألهنا أصبحت العنصر الناشط وذلك من خالل
مؤسسات اجملتمع املدين والرأي العام وما إىل ذلك ،حيث أهنا تسعى إىل كسب أتييد دول العامل بشقيه الرمسي والشعيب لدعم
القضية الفلسطينية ودعم احلقوق املشروعة لل شعب الفلسطيين ،إال أنه ومع ذلك فالدبلوماسية املوازية الفلسطينية رغم اإلجيابيات
اليت حققتها إال أهنا تواجه العديد من التحدايت واليت سيحاول الباحث إبرازها سواء على مستوى منظمات اجملتمع املدين
"املطلب األول" وعلى مستوى منظمات حقوق اإلنسان "املطلب الثاين" .
املطلب األول  :التحدايت على مستوى منظمات اجملتمع املدين :
لقد مرت منظمات اجملتمع املدين الفلسطيين يف العديد من املراحل اليت أثرت يف طبيعة عملها ،وسامهت أيضا يف بروز حالة
من عدم الوضوح يف رؤيتها ومضامني عملها ،واألنشطة اليت تقدمها نتيجة لظروف اإلحتالل اإلقصائي الذي مر به اجملتمع املدين
الفلسطيين وسياسته القائمة على هتميش دور اجملتمع الفلسطيين ،وابلتايل فإن هناك العديد من التحدايت اليت تواجه عمل هذه
املنظمات وتتجلى يف :
التحدي األول :إستمرار اإلحتالل اإلسرائيلي ووممارساته وجرائمه حبق املواطنني واملؤسسات ،1فإستمرار اإلحتالل أدى إىل تعميق
اإلنقسام الفلسطيين ، 2وهذا بدوره أدى إىل تركيز منظمات اجملتمع املدين على اإلهتمام ابلقضااي الوطنية العامة املتعلقة مبمارسات
اإلحتالل ،واليت ميكن حتقيق تعبئة سريعة بنداء عام حوهلا ،وهذا ما يرفع احلرج عن نشطاء املنظمات األهلية ،حيث حتصر بعض
املنظمات نشاطها يف إصدار بيان أو نشرة أو تقرير أو تنظم ورشة أو لقاء يف فندق. 3
التحدي الثاين :تعرض املنظمات الفاعلة إلنتكاسة كبرية يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية وحكوماهتا املتعاقبة ،األمر الذي أدى
إىل تغريات يف أجندة عملها وأولوايهتا وجعل قياداهتا تركز على إحرتاف كتابة مقرتحات املشاريع والتوائم مع متطلبات املمولني
 - 1لقد مارس اإلحتالل اإلسرائيلي سياسة إغالق العديد من منظمات المجتمع المدني ومصادرة محتوياتها وإعتقال أعضائها ولم يكتف اإلحتالل
اإلسرائيلي بذلك ،بل إستخدم سياسة قصف هذه المنظمات وتدميرها في سبيل الحد من قدرة منظمات المجتمع المدني على تعزيز صمود الشعب
الفلسطيني .أنظر :فارس أبو حسن ،مستقبل دور مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين في الصراع العربي اإلسرائيلي حتى عام  ،2015مركز
دراسات الشرق األوسط ،األردن ،2005 ،ص . 18
 - 2ساهم اإلنقسام في إضعاف دور المنظمات األهلية في مجال الضغط والتأثير وصيانة مبادئ التنمية المبنية على الحقوق ،األمر الذي أدى إلى
إضعاف دورها التنموي والحقوقي والثقافي وإست بداله بالدور اإلغاثي والخدماتي .أنظر :رمضان محسن ،مقال بعنوان :المجتمع المدني والتجاذبات
السياسية ،البوابة اإلعالمية للمنظمات األهلية الفلسطينية ،منشور بتاريخ  21نوفمبر  ،2016الموقع اإللكتروني :
http://www.pngoportal.org/news/4007.html
 - 3يعتبر وجود اإلحتالل اإلسرائيلي وممارساته أثر بشكل كبير على بلورة المجتمع المدني الفلسطيني ،وبالتالي ال يمكن الحديث عن دولة تمتلك
كامل السيادة على األرض الفلسطينية ،بل ما زالت تحت اإلحتالل وهذا ما زاد من حالة الغموض في فهم منظومة المجتمع المدني ،فاإلحتالل كان
وما زال هو العائق األبرز أمام تحقيق دور فعال لمنظمات المجتمع الفلسطيني ،حيث أن حالة اإلغالق الشامل للمدن والقرى الفلسطينية التي
تفرضها قوات اإلحتالل اإلسرائيلي قد حدت من قدرة منظمات المجتمع المدني من تنفيذ برامجها ومشاريعها بكفاءة ،وبهذا الشكل كانت خدمة
الفئات الضعيفة والمهمشة صعبة التحقيق ،لقد أدى هذا الوضع من إحتالل وسوء تواصل بين المدن والقرى والمخيمات إلى صعوبة الوصول
لخدمات مالئمة لفئات المجتمع الفلسطيني ،وأدى ذلك إلنشكاف المجتمع الفلسطيني وضعف قدرته ع لى الصمود والمقاومة .كما أن اإلحتالل لم
يكتف بإعاقة تنقل ووصول منظمات المجتمع المدني لفئات المجتمع بل مارس كافة أشكال القمع وتمثل ذلك بقيام سلطات اإلحتالل بمصادرة
التحويالت المالية لمنظمات المجتمع المدني وكانت هذه العملية تحت اسم "تجفيف المنابع" إضافة إلى فرض رقابة شديدة على تمويل منظمات
المجتمع المدني الفلسطيني .أنظر :ضياء الدين وصالح نور الدين ،دور منظمات المجتمع المدني في قيادة حمالت التعبئة والضغط ،بحث لنيل
الدبلوم المهني في إدارة منظمات المجتمع المدني ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين ،2009 ،ص . 18
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لتصبح السمة الغالبة لدى معظم املؤسسات األهلية اإلنشداد والتنافس على التمويل الدويل أكثر من إنشدادها إىل القضااي الوطنية
واإلرتباط مع مصاحل الفئات اإلجتماعية الضعيفة واملهمشة.
التحدي الثالث :اإلنتهاكات اليت تعرضت هلا منظمات اجملتمع املدين من قبل األجهزة األمنية ووزارة الداخلية التابعة حلكوميت
الضفة وقطاع غزة واليت وصلت إىل حد إغالق بعض اجلمعيات والنقاابت خاصة بعد أحداث اإلنقسام الفلسطيين ،وقد مت إعاقة
عمل هذه املنظمات ومنع بعض أنشطتها ،ويف ذلك إنتهاك حلرية الرأي والتعبري واحلق يف التجمع السلمي.
التحدي الرابع :تغليب الطابع النخبوي يف مؤسسات العمل األهلي والعجز عن بناء روافد هلا من الفئات اإلجتماعية صاحبة
املصاحلة يف إهناء اإلنقسام ،فالقضااي الكربى تتطلب طاقة هائلة حىت حترز تقدم ملموس وانجح ،ولكن نتيجة غياب احلركة
اإلجتماعية وغياب اإلرتباط ابملنظمات الشعبية ،وغياب العالقة الفاعلة مع وسائل اإلعالم ،فهذا أدى إىل التأثري على نطاق عمل
منظمات اجملتمع املدين .
التحدي اخلامس :أتثري ضغوط البيئة السياسية اخلارجية الدولية واإلقليمية والعربية ،وحاجة أطراف اإلنقسام لإلحنياز إىل حمور
اإلرهتان للمساعدات املقدمة له ،مع إستجابة منظمات اجملتمع املدين هلذه الضغوط حرصا على اإلستمرارية ،ورغبة منها يف
احلصول على مساعدات من هذه األطراف اليت إمتنعت يف أحيان كثرية عن متويل املؤسسات احلكومية .
التحدي السادس :حم دودية املهارات يف إدارة احلوارات الداخلية وحل الصراعات ونقص املهارات يف التشبيك وإدارة محالت
مناصرة ،وابلتايل فقد عجز اجملتمع املدين عن إدارهتا لتقييم أسباب الفشل والنجاح ،إىل جانب مجع كافة األطراف صاحبة
املصلحة إلهناء اإلنقسام ،إضافة إىل اإلخفاق يف بناء حتالف دائم قادر على إحداث التغيري وتقدمي بديل دميقراطي .
املطلب الثاين  :التحدايت على مستوى منظمات حقوق اإلنسان :
لقد أدى اإلهتمام العاملي ابلوضع الفلسطيين إىل منو وتوسع نشاط املنظمات غري احلكومية ،وقد قدر عددها عام 1994
حبوايل  800منظمة حملية و  200منظمة دولية .1حيث أن التسوية السلمية اليت بدأت مع مؤمتر مدريد للسالم عام 1991
ومن مث إتفاق أوسلو عام  ،1993قد زاد عدد هذه املنظمات املتخصصة وحتديدا يف جمال التنمية والدميقراطية وحقوق اإلنسان.2
أضف إىل ذلك أن ممارسة أجهزة السلطة ملهمتها كمؤسسات دولة خلق دورا جديدا هلذه املنظمات احلقوقية ،يتعلق بنوع الدولة
واحلكم والثقافة السياسية املنشودة .هذا فلمنظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية دور يف تعزيز البناء الدميقراطي ويف نشر وصيانة
مبادئ حقوق اإلنسان ومراقبة أداء السلطات ومالحقة اإلنتهاكات اإلسرائيلية .إال أنه ومع ذلك تواجه منظمات حقوق اإلنسان
العديد من التحدايت اليت آلت بدورها على التأثري يف نشاط تلك املنظمات ومنها :

 -1اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا ،تقييم دور المنظمات غير الحكومية في األراضي المحتلة وفرص التشابك فيما بينها في إطار
السلطة الفلسطينية ،األمم المتحدة ،نيويورك ،1999 ،ص . 6
 - 2رائد القاروط ،أثر المعوقات الذاتية والبيئة على دور ورؤية المنظمات األهلية العاملة في حقوق اإلنسان والديمقراطية في الضفة الغربية
والقدس ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،2004 ،ص . 33
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 _ 1عدم الثقة يف املسؤولني عن قطاع العدالة ،وضعف املوارد املادية وعدم وجود دعم مادي نتيجة الفساد يف بعض مؤسسات
السلطة الوطنية الفلسطينية ،إضافة إىل أن ثقا فة حقوق اإلنسان مل تصل لكافة فئات اجملتمع ،وختوف املواطن من التقدم بشكاوى
للمسؤولني ،وعدم التواصل مع املسؤولني مباشرة .
 _ 2تقييد حركة التنقل لنشطاء حقوق اإلنسان ،وصعوبة التعامل مع املؤسسات اليت هي خارج نطاق غزة نتيجة وجود اإلحتالل
وعرقلته آلليات عمل املؤسسات الشريكة ،وصعوبة الوصول إىل املؤسسات واحملاكم الدولية بسبب اإلغالق املستمر للمعابر ،وعدم
املتابعة اجلدية من قبل األطراف واملؤسسات الدولية للشكاوي اليت يتم رفعها هلم .
 _ 3عدم إهتمام اإلحتالل بقواعد القانون الدويل ،إضافة إىل إزدايد اإلنتهاكات اإلسرائيلية حبق الشعب الفلسطيين ،كما أن
موقف اجملتمع الدويل جتاه اإلحتالل ضعيف وعدم قدرته على إجبار اإلحتالل اإلسرائيلي يف وقف اإلعتداءات املتكررة حبق
الشعب الفلسطيين. 1
 _ 4اإلمكانيات املادية اليت تواكب الكم اهلائل والذي حيتاج لفريق عمل أكثر قدرة وإمكانيات للقيام بدورهم ،واحلاجة إىل
تدريب فريق متخصص وجتييش احلقوقيني ودعمهم ودفع أتعاب هلم ليتمكنوا من مواصلة احملاسبة واملالحقة القانونية للمعتدين .
 _ 5عدم رعاية هذه املؤسسات من اجلهات الرمسية يف الدولة ،والنظرة السلبية يف بعض األحيان لقادة هذه املؤسسات ،إضافة إىل
عدم تعاون اجلهات املختصة مع هذه املؤسسات وابلتايل يعترب من التحدايت اليت جيب مواجهتها للحد من هذه الظاهرة .
 _ 6ظروف اإلنقسام وإنعكاساته السلبية واليت أثرت على نشاط هذه املؤسسات وعمل على تفرقها مما حدى على التأثري عليها،
وعدم قدرهتا على القيام بدورها على أفضل صورة ممكنة نتيجة هذا اإلنقسام ،وإستمرارها ألكثر من عشر سنوات .
 _ 7عدم تعاون املواطنني ابلقدر املطلوب من أجل أن تكون هذه املؤسسات على دراية اتمة أبن هناك ما يقدم هلم الدعم عن
طريق تقدمي كل املعلومات الالزمة هلذه املؤسسات ،وابلتايل أن يكون هذا التعاون دليل يف حتدي كل الصعوابت اليت تواجه هذه
املؤسسات ،ولكن إفتقاد مؤسسات حقوق اإلنسان هلذا التعاون أخل من قيامها ابلعمل املطلوب. 2
 _ 8األوضاع اإلقتصادية الصعبة واألزمات املرتاكمة يف اجملتمع نتيجة قيام اإلحتالل بفرض سياسة اإلغالق ،وهذا ما يؤدي إىل
زايدة نسبة البطالة والفقر بني أطياف اجملتمع ،وضعف التنسيق بني مؤسسات اجملتمع املدين ،إضافة إىل سياسة اإلحتالل اليت ال
تستجيب ملؤسسات اجملتمع املدين واملؤسسات احلقوقية .
 _ 9عدم تعاون اجلهات احلكومية بشكل كبري مع املنظمات املعنية ،وتعاون اجلهات املنتهكة حلقوق اإلنسان مع املؤسسات
احل قوقية ذات الشأن ،إضافة إىل صعوبة الوصول إىل مناطق اإلنتهاكات يف بعض األحيان مثل ما حدث يف حرب غزة عام
 ، 2014والتضييق على جلان التحقيق وعدم السماح هلا ابلدخول إىل األراضي الفلسطينية ،وذلك من أجل عدم فضح وكشف
اجلرائم اليت يرتكبها اإلحتالل اإلسرائيلي حبق الشعب الفلسطيين .
 - 1أسامة فتحي محمد العالول ،دور منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية في الدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني –دراسة وصفية تحليلية ،رسالة
ماجستير ،جامعة األقصى ،غزة ،2015 ،ص . 71
 - 2أسامة فتحي محمد العالول ،نفس المرجع ،ص . 71
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املبحث الثاين  :إسرتاتيجية تفعيل الدبلوماسية املوازية الفلسطينية :
إن الرؤية اإلسرتاتيجية الالزمة لتفعيل عمل الدبلوماسية املوازية سنحاول إبرازها على املستوى الداخلي واخلارجي ،واليت أتخذ
بعني اإلعتبار املتغريات احلاصلة على الواقع السياسي الفلسطيين وخاصة ما آلت إليه إتفاقية أوسلو ،وبروز السلطة الوطنية
الفلسطينية كجهة مسؤولة عن القضية الفلسطينية ،خاصة بعد هتميش دور منظمة التحرير الفلسطينية ،إضافة إىل حالة اإلنقسام
السياسي الفلسطيين والذي بدوره أثر بشكل كبري على عمل املؤسسات الفلسطينية بشقيها الرمسية وغري الرمسية ،وابلتايل سنحاول
إبراز العديد من اإلسرتاتيجيات واليت ميكن أن يكون هلا دور يف تنشيط عمل الدبلوماسية غري الرمسية وهي:
املطلب األول  :إسرتاتيجية تفعيل الدبلوماسية على املستوى الداخلي :
لقد إعتمدت الدبلوماسية الفلسطينية على جمموعة حمددة من األفراد املقربني من القيادة الفلسطينية ،وهذا ما أدى إىل اهليمنة
على قرارات مؤسسات السلطة الفلسطينية ،وابلتايل ظهر غياب واضح للعمل اجلماعي واملؤسسايت ،كما أهنا إرتكزت على خيار
املفاوضات كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيين املتمثلة يف برانمج منظمة التحرير ،والذي يسعى حنو إقامة دولة
فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام  ،11967وابلتايل فإن املفاوضات هدمت أية خيارات أخرى لتحقيق
األهداف الفلسطينية ،على الرغم من إستمرار سياسة العدوان واإلستيطان اليت ينفذها اإلحتالل اإلسرائيلي يف الضفة الغربية وقطاع
غزة ،فالواقع التفاوضي ال ميكن أن يتغري من دون اللجوء إىل تكتيكات ضغط جديدة ،وللخروج من هذا املأزق يتطلب إعداد
إسرتاتيجية لتفعيل أداء العمل الدبلوماسي الفلسطيين ،وترتكز ابلضرورة على ما مت خالل مسرية الكفاح الطويلة ،وخاصة جتربة ما
بعد أوسلو وما أف رزته من وقائع وأحداث ،وبروز السلطة الوطنية الفلسطينية كإطار قيادي منظم ومسؤول عن القضية الفلسطينية
بكافة أبعادها ،وترتكز هذه اإلسرتاتيجية على :
أوال  :برانمج وطين يشكل إمجاعا لكافة القوى الفلسطينية  :لقد تعرض مفهوم املشروع الوطين لنقاشات وخالفات عديدة بني
القوى الفلسطينية ،وأصبح كل فصيل يفسره وفق رؤيته وبرانجمه السياسي ،وابلتايل فهناك من إعترب أن برانمج املنظمة املقر يف العام
 1988هو املشروع الوطين ،والذي يشمل حق العودة وتقرير املصري ،ووثيقة اإلستقالل الوطين ،2يف حني يرى آخرون أن ما
تتيحه الشرعية الدولية ه و احلد األدىن ،وأنه برانمج مرحلي وليس بديال عن احلل اجلذري واإلسرتاتيجي الذي حيقق احلقوق
الطبيعية والتارخيية للفلسطينيني. 3
هذا ويرى الباحث أن اهلدف اإلسرتاتيجي هو إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود عام  ،1967وعاصمتها
القدس ،وتنفيذ قرار األمم املتحدة رقم  194املتعلق ابلالجئني الفلسطينيني ،وحل قضااي املياه واحلدود ،وهذا ما يشكل الربانمج
الوطين ابإلمجاع ،وهذا ما وافقت عليه أغلب القوى الفلسطينية سواء مرحليا أو إسرتاتيجيا ،كما أنه األكثر قبوال على املستوى

 - 1الهيئة الفلسطينية لحقوق اإلنسان ،اإلستحقاقات القانونية المترتبة على حصول فلسطين على دولة مراقب في األمم المتحدة ،ديوان المظالم،
سلسلة تقارير قانونية ،عدد  ،79رام هللا ،فلسطين ،2013 ،ص . 13
2
 جميل هالل ،النظام السياسي بعد أوسلو ،الطبعة األولى ،بيروت ،لبنان ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،1998 ،ص . 71 - 3هاني المصري ،إستراتيجيات المقاومة ،المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية مسارات ،المؤتمر السنوي الثالث ،رام
هللا ،فلسطين ،2014 ،ص . 21
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الدويل ،وبذلك ميكن حشد الرأي العام والقوى الدولية ملساندة ودعم حتقيق هذا اهلدف .1حبيث تشارك يف صياغته كافة القوى
الوطنية ومؤسسات اجملتمع املدين الفاعلة ،ويؤمن ويكرس التساوي يف احلق ابحلياة والعدالة واحلرية والعيش الكرمي ،وتقرير املصري
ويعتمد التنوع والتعددية يف إطار املساواة ،وأن يعمل على تفعيل دور القوى السياسية واجملتمعية والشبابية يف احلياة السياسية
واإلجتماعية الفلسطينية ،2ويشتمل الربانمج على:
 _1اخلروج من مسار أوسلو عرب طريقة تدرجيية تشتمل على جمموعة مرتابطة من اخلطوات واإلجراءات اليت تنفذ بشكل تصاعدي
وتدرجيي مبا يف ذلك إعادة النظر يف شكل السلط ة الفلسطينية ودورها ووظائفها وإلتزاماهتا ،وجتربة املفاوضات العقيمة ،وكذلك
اإلستعداد لسيناريوهات أخرى قد تفرضها بيئة الصراع مثل حل السلطة أو إهنيارها .
 _2البناء على شرعية منظمة التحرير الفلسطينية اليت إكتسبتها عرب مسرية النضال التحرري ،وإجنازاهتا الرتاكمية وإستعادة دورها
كحاضنة للمشروع الوطين ،3ومنع أي فصيل ابإلدعاء أنه يتحدث ابسم الشعب عرب إحتكار السلطة ،بل احلرص على جتنب
املنهج اإلقصائي ،وضمان اإلدارة اجل ماعية للمشروع الوطين ،إضافة إىل إبراز القضية الفلسطينية أهنا ما زالت ضمن مرحلة التحرر
الوطين ،مع ضرورة تفعيل كافة أشكال املقاومة اليت شرعها القانون الدويل حلركات التحرر لتحقيق إستقالهلا ،وإسرتداد كافة
حقوقها .
 _4احلرص على تفعيل العمق العريب واإلسالمي والدويل للقضية الفلسطينية لضمان تواصل وزايدة الدعم ،واملساندة الرمسية
والشعبية بكافة أشكاهلا للحقوق الفلسطينية ،4وتفعيل العمل من خالل املؤسسات الدولية لكسب الدعم الدويل ،ومساندة القوى
احملبة للسالم للقضية الفلسطينية يف احملافل الدولية .

 - 1تجدر اإلشارة إلى أن المؤشر اإليجابي فيما يتعلق بالشرعية الدولية كمرتكز رئيس في تحديد أهداف البرنامج السياسي المشترك هو أن غالبية
الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية تعتبر أن اإللتزام بقرارات الشرعية الدولية يشكل الحل العادل للقضية الفلسطينية ،واألساس الذي يمكن عبره
إقامة تسوية سياسية مقبولة فلسيطينيا .كما أن التنظيمات اإلسالمية الفلسطينية وخاصة حركة حماس قد أعربت عن إمكانية إتفاقها مع السلطة،
والفصائل الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة ،والقدس كحد أدنى ،ومرحلة من مراحل التحرير .أنظر :محمد أبو مطر ،إشكالية العالقة
بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ،منتدى غزة للدراسات السياسية واإلستراتيجية الخامس ،غزة ،فلسطين ،2012 ،ص . 118
 - 2إن إعادة اإلعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني يجب أن يستند إلى أننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني وديمقراطي ،األمر الذي يتطلب تجاوز
الرهان على مسار المفاوضات ومساعي اإلدارة األمريكية لها والعمل على تحسين موازين القوى المحلية عبر إطالق طاقات الشعب في كفاحه
الجماهيري المشروع في مواجهة اإلحتالل واإلستيطان والتمييز العنصري ،كما يجب أن يستند إلى البعد الديمقراطي من خالل السعي إلى بناء
نظام ديمقراطي تعددي بعيدا عن اإلقصاء والمركزية وبما يتيح المجال لمنظمات المجتمع المدني ألن تأخذ دورها سواء بالكفاح الوطني عبر
تعزيز مقومات الصمود والتشبيك مع قوى التضامن الشعبي وتعزيز حملة المقاطعة ،وكذلك بالبعد الديمقراطي من خالل حقها بالرأي والتعبير
والتجمع السلمي واإلنتقاد الهادف لإلصالح وتصويب المسار وتجاوز اإلختالالت وبهدف إقامة حكم ديمقراطي رشيد بعيدا عن الفئوية والعشائرية
السياسية ويستند إلى مبدأ المشاركة .أنظر :أبو رمضان محسن ،مقال بعنوان :المشروع الوطني الفلسطيني من منظور المجتمع المدني ،الحوار
اإللكتروني:
الموقع
،2017/07/23
بتاريخ
منشور
"موبايل"،
المتمدن
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=566326@r=0@cid=0@u=@i=0@q
 - 3لقد كان هدف من ظمة التحرير بعد إنشائها الحصول على اإلعتراف العربي والدولي بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ،لذا بدأت
الدبلوماسية الفلسطينية بإجراء إتصاالتها على الساحة العربية والدولية ،لحشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية .أنظر :نافعة حسن ،اإلتحاد
األوروبي والدروس المستفادة عربيا ،الطبعة األولى ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،2004 ،ص . 8
 - 4تعاني الدبلوماسية الفلسطينية من ضعف المساندة العربية بخاصة بعد موجة الثورات العربية التي أطلق عليها الربيع العربي ،حيث إنشغلت
الدول العربية بأمورها الداخلية ،وتراجع اإلهتمام بالقضية الفلسطينية ،في ظل ما تعانيه المنطقة العربية من أزمات ومشكالت كثيرة ،فمصر
إنشغلت بأوضاعها الداخلية ،وسوريا تعاني من حرب أهلية ،ودول الخليج أصبحت تعيش هاجس األمن ،وتراجعت إهتماماتها بالقضية الفلسطينية،
وهو ما أسهم في إبقاء الدبلوماسية الفلسطينية وحيدة ،وحد من مقدرتها على التأثير الفعلي على اإلتحاد األوروبي فيما يتعلق بدوره السياسي
والتنموي تجاه فلسطين لقد ساهم تردي الوضع العربي واإلسالمي في تراجع القضية الفلسطينية بشكل عام ،وهو بدوره أثر سلبا على الدبلوماسية
الفلسطينية ،وأكسب الدبلوماسية اإلسرائيلي ة قوة كانت على حساب نظيرتها الفلسطينية  .أنظر :عوض معتصم ،مقال بعنوان :أداء وأولويات
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اثنيا  :تفعيل دور منظمة التحرير من خالل العودة إىل مؤسساهتا  :تعترب منظمة التحرير هي الشخصية القانونية املعرتف هبا
دوليا واليت متثل الشعب الفلسطيين أبكمله ،1وينبغي عليها القيام هبذا الدور وقيادة النضال الوطين الفلسطيين يف كافة مواقع
الشعب الفلسطيين ،ولذلك ينبغي الرتكيز بشكل طبيعي على جتديد مؤسسات املنظمة مبا يصب يف املصلحة الوطنية وإحياء احلركة
الوطنية ،حيث أنه مع ضعف دور اللجنة التنفيذية وغياب دور كل من اجمللس الوطين واجمللس التشريعي ،فإن ذلك حيصر القرار
التفاوضي يف شخص رئيس السلطة الفلسطينية ،وابلتايل فكل الضغوط اخلارجية املكثفة عليه تلزمه ابإلستمرار يف سياسته ضمن
إطار إتفاق أوسلو. 2
وعليه فهذا ما يلزم منظمة التحرير إلعادة بنائها على أسس متثيلية حقيقية وعلى قواعد مؤسساتية متينة مبشاركة مجيع الفصائل
يف أطر منظمة التحرير ،وال سيما حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي ،ابإلضافة إىل منظمات اجملتمع املدين والقوى املستقلة،
ومؤسسات القطاع اخلاص والشباب واملرأة ،واإلستناد إىل برانمج وطين يتم التوافق عليه بني خمتلف الفصائل وممثلي املنظمات
األهلية ،والنقاابت واألطر النسوية والقطاع اخلاص .وهذا ما يعزز من مكانة منظمة التحرير لتصبح اإلطار اجلامع لكافة القوى
الفلسطينية ،ومتارس مسؤوليتها إبستقاللية كاملة ،وتشكل محاية للموقف السيادي الفلسطيين والقرار الفلسطيين املستقل ،ويكون
لديها القدرة على متثيل الشعب الفلسطيين يف كافة أماكن تواجده .
اثلثا  :تفعيل العمل الدبلوماسي للممثليات الفلسطينية وفق برانمج وخطة عمل حمكمة :إن العمل الدبلوماسي جيب أن
يستتند إىل خطة عمل واضحة أبهداف حمددة ،وذلك من أجل ضمان إشراك كافة املمثليات والسفارات الفلسطينية اليت تنتشر يف
أغلب دول العامل يف املهام الدبلوماسية ،وحماولة تطوير وتنويع مهامها .وبذلك فيجب أن تكون اخلطة انبعة من روح الربانمج
الوطين لكي تكون إحدى الطرق لتحقيق الربانمج عرب العمل الدبلوماسي ،وهذا يتطلب من األجهزة الدبلوماسية أن تعيد تنظيم
هياكلها وأولوايهتا ،وجيب صياغة تلك اخلطة مبشاركة فاعلة للدبلوماسيني الفلسطينيني ،كما أنه ليس من الضرورة الرجوع إىل وزارة
اخلارجية يف تفاصيل العمل الالزم تنفيذه ،بل من الضروري توسيع العمل وإعطاء مساحة أوسع للعاملني الدبلوماسيني ،وتوسيع
روح املبادرة واإلبداع يف تنفيذ أشكال العمل الدبلوماسي يف إطار األهداف احملددة يف اخلطة ،لضمان إشراك مؤسسات اجملتمع
املدين وشعوب العامل خاصة العربية واإلسالمية منها لكسب تعاطفها ومساندهتا جتاه ما حيدث للشعب الفلسطيين 3والذي بدوره
ميكن أن يشكل أساسا خلطة دبلوماسية فلسطينية تشمل احملاور التالية :

الدبلوماسية الفلسطينية بعد إتفاق أوسلو ،دنيا الوطن ،منشور بتاريخ  ،2007/08/27الموقع اإللكتروني :
http://www.pulpit.alwatanvoice.com/content/print/101555.html
 - 1هذا وتشير كافة القرارات الدولية ذات الصلة بالتمثيل الفلسطيني ،إلى التأكيد على حفظ مكانة "منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل
الشرعي للشعب الفلسطيني" ،مما يبدد وبشكل جزئي المخاوف التي تم ت إثارتها من قبل بعض المؤسسات األهلية والنخب الفلسطينية بشأن
تقويض شرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية .أنظر :أبو دقة محمد ،قرار الجمعية العامة بشأن "مركز فلسطين في األمم المتحدة" ،مجلة
سياسات ،عدد  ،22رام هللا – فلسطين ،2012 ،ص . 45
 - 1نبيل الرمالوي ،ال دبلوماسية الفلسطينية ودبلوماسية الحرب اإلسرائيلية أمام القانون الدولي ،الطبعة األولى ،عمان ،دار الشروق للنشر
والتوزيع ،2014 ،ص . 78- 77
 - 3حتى تكون الدبلوماسية ناجحة يجب أن تكون عملية منظمة وممنهجة لتجميع مصادر ومكونات القوة لطرف ما ،وتوظيفها بمهنية لإلستفادة منها
في تحقيق الهدف المنشود .فالنجاح الدبلوماسي هو نجاح سياسي ،والدبلوماسية تساهم في تحقيق األهداف السياسية .لذلك على الدبلوماسية أن تعبر
عن موقف وبرنامج وعن قضية ويجب أن تكون هناك بوصلة تحركها .وهذا ما تحتاجه بالفعل الدبلوماسية الفلسطينية ،فالدبلوماسيين الفلسطينيين
ليس لديهم برنامج موحد ومنظم لتسيير وتطوير العمل الدبلوماسي الفلسطيني ،فكل سفير أو رئيس مكتب تمثيلي فلسطيني ،يعتمد على همته
وإجتهاداته الشخصية لتنظيم برنامج ووضع خطة لعمله الدبلوماسي ،كذلك في تفسير وعرض القضايا المختلفة ،فكيف ال وهو يسمع دائما جملة
"إعمل ما تراه مناسبا" .كذلك فإن عالقة السفارة أو مكتب التمثيل مع وزارة الخارجية أو الدائرة السياسية لمنظمة التحرير وباقي مؤسسات السلطة
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 _1احملور السياسي  :دعم ومساندة خمتلف العالقات مع األحزاب السياسية يف الدول األجنبية لكسب أتييدها للقضية
الفلسطينية ،وتوضيح الرؤية واملوقف السياسي الفلسطيين عرب مؤمترات وندوات ،إضافة إىل توسيع العالقة مع الفلسطينيني والعرب
واملسلمني يف الدول األجنبية إلشراكهم يف الفعاليات املساندة للقضية الفلسطينية ،وإشراك حمامني من خمتلف دول العامل يف توضيح
إنتهاكات اإلحتالل للقانون الدويل.
 _2احملور الثقايف  :عمل معارض متنوعة توضح أشكال املعاانة اليت يعيشها الشعب الفلسطيين بسبب اإلحتالل ،وتقدمي عروض
أفالم سينمائية روائية وواثئقية عن القضية الفلسطينية ،ودعوة الكتاب والشعراء والفنانني من خمتلف دول العامل لزايرة األراضي
الفلسطينية ،وإستغالل املناسبات التارخيية الفلسطينية للتعريف بتاريخ القضية الفلسطينية .
 _3احملور اإلقتصادي  :العمل على التعريف ابلواقع اإلقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيين من خالل نشر اإلحصائيات
الرمسية عن أشكال الفقر والسياسات اإلقتصادية اإلسرائيلية اليت تدمر اإلقتصاد الفلسطيين ،والعمل على جلب الدعم وكافة
أشكال املساندة اإلقتصادية للتخفيف من املعاانة اليت يعيشها الشعب الفلسطيين ،إضافة إىل توسيع دائرة املقاطعة اإلقتصادية
لإلحتالل والرتكيز على مقاطعة منتجات املستوطنات ،وفضح الشركات األجنبية اليت تعمل ابملستوطنات وحماسبتها قانونيا ،وحث
الدول العربية والصديقة على مقاطعة العمل مع تلك الشركات .
 _4احملور اإلعالمي والشعيب  :دعم وعمل عالقات وثيقة مع القوى واألحزاب واألشخاص على املستوى الدويل من املناصرين
للقضية الف لسطينية ،واإلستفادة من مواقع التواصل اإلجتماعي إليصال رسائل متنوعة إلحداث إخرتاق يف صفوف القوى املناصرة
إلسرائيل ،ومساندة وتسهيل خمتلف أشكال الفعاليات اإلعالمية مبا فيها عقد املؤمترات ضد السياسات اإلسرائيلية املختلفة ،إضافة
لتسهيل وتعزيز دائرة املقاطعة لإلحتالل على مستوى املثقفني والصحفيني وإحتادات الطالب والعمال وغريهم .
رابعا  :تفعيل الدبلوماسية الشعبية  :إن هدف الدبلوماسية األعلى هو إجناز املصاحل الوطنية يف جمال السياسات اخلارجية من
خالل إستخدام كافة أدوات الدبلوماسية ،وابلتايل ميكن للدبلوماسية الشعبية املنظمة فلسطينيا أن تكون من أقوى وسائل
الدبلوماسية اليت تساعد يف حتقيق أهداف املشروع الوطين .وعليه فقد كانت هناك جتارب انجحة لدى بعض الدول اليت إستفادت
دبلوماسيا من أشكال املقاومة الشعبية ،وإستطاعت من خالهلا هزمية احملتل ،وحتقيق أهدافها الوطنية مثل دولة جنوب إفريقيا واهلند
النرويج يف ظل إحتالل أملانيا هلا يف احلرب العاملية الثانية .ويف هذا السياق فأشكال الدبلوماسية الشعبية تتعدد وتتنوع حسب
طبيعة الواقع اخلاص بكل دولة ،من حيث طبيعة إمكانياهتا وأهدافها والدول املساندة هلا ،هذا فاحلالة الفلسطينية ونظرا
خلصوصيته ا فإن الدبلوماسية الشعبية ميكن أن جتد دعما وتعاطفا على كافة األصعدة ،ولكن جيب أن تكون لتلك الدبلوماسية
أهدافا واضحة واليت أتيت يف سياق حتقيق أهداف الربانمج الوطين الفلسطيين ،وضرورة توفري الدعم والرعاية واملساندة الرمسية هلا

الوطنية والمنظمة ليست مبنية على خطة ممنهجة وقنوات إتصال فعالة ،لتبادل المعلومات والتعليمات والتوصيات والتقارير ،كما يلعب البعد
الشخصي أي العالقات الشخصية دورا مهما في عملية اإلتصال وطبيعتها .أنظر :عوض معتصم ،مقال بعنوان :أداء وأولويات الدبلوماسية
الفلسطينية بعد إتفاق أوسلو ،مرجع سابق .
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سواء على مستوى املؤسسات الرمسية احمللية أو على مستوى البعثات الدبلوماسية الفلسطينية أو الشعبية .1فالفرتة ما بعد أوسلو
ظهرت مناذج انجحة ألشكال متعددة يف الدبلوماسية الشعبية الفلسطينية ومنها :
 _1تعزيز خمتلف أشكال املقاطعة ضد إسرائيل على كافة املستوايت ودعم املظاهرات اليومية ضد جدار الفصل العنصري
واإلستيطان ،حيث أنه جيب إستغالل قضية اإلستيطان غري الشرعي والذي جيد رفضا واسعا على املستوى الدويل لعزل وفضح
إسرائيل. 2
 _2دعم مقاطعة املنتجات اإلسرائيلية ،وخاصة منتجات املستوطنات ملا جتد من تفهم واسع من قبل الدول الغربية ،3وممارسة
الضغوط اإلقتصادية والسياسية على الدول والشركات الداعمة للمشاركة يف اإلستثمار أو شراء منتجات املستوطنات .
 _3كشف املمارسات العنصرية وإنتهاكات حقوق اإلنسان حبق الشعب الفلسطيين وإيصاهلا إىل كل اجلهات الدولية والعربية .
 _4تفعيل برامج التبادل الثقايف والتعليمي مع مؤسسات اجملتمع املدين لتقدمي صورة مشرفة عن الشعب الفلسطيين وقضيته
العادلة ،وإستخدام التكنولوجيا وإاتحة املعلومات يف عمل شبكات دعم ومساندة حلقوق الشعب الفلسطيين .
املطلب الثاين  :إسرتاتيجية تفعيل الدبلوماسية على املستوى الدويل :
أوال  :العمل من خالل املنظمات الدولية  :لقد حرصت منظمة التحرير منذ بداايهتا على العمل من خالل املنظمات الدولية،
وكسب أتييد دول العامل هلا ،حيث أن إعالن فلسطني دولة غري عضو يف األمم املتحدة هي خطوة على الطريق ،فهي تساعد يف
تعزيز وزايدة اإلعرتاف هبا مع دول العامل ،وأيضا دعم وإعالء حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيين ،كحق تقرير املصري وحق ممارسته
مبوجب أحكام القانون الدويل ،واحلق يف السيادة واإلستقالل ،وكذلك اإلنضمام للعديد من املنظمات واملعاهدات الدولية.4
 - 1ال بد أن نشير بأن الدبلوماسية الشعبية تهدف إلى جذب الدعم والتأييد للمواقف السياسية والمساهمة في حماية األمن والسلم العالمي من خالل
القضاء على ظاهرة الكراهية ،حيث أن عدم قبول العالم بسياسات أي بلد يعرقل تنفيذ سياسته الخارجية ويشكل خطرا حقيقيا على األمن الداخلي
للبلد المعني ،وهنا يصعب على قادة العمل الدبلوماسي الرسمي النجاح في مهمتهم الموكلة لهم بسبب السمعة والصورة السيئة ،ومن المفروض بأن
تقوم الدبلوماسية بدور موازي للدبلوماسية التقليدية ويعمالن في محيط واحد وتحت مظلة واحدة لتوضيح صورة حقيقية للقضية الفلسطينية في
الخارج وكسب مزيد من الدعم لها خاصة في ظل تنامي وتعاظم دور الدبلوماسية الشعبية بسبب التفاعالت التي طرأت على النظام الدولي والتي
تتمثل في قوة الرأي العام وثورة اإلتصاالت وإرتفاع عدد الدول المستقلة ،وتعاظم دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية ،كما
أن أنشطة الدبلوماسية الفلسطينية غير الرسمية تهدف بالدرجة األولى إلى الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير واإلستقالل
وبناء الدولة الفلسطينية عبر تعزيز سياستها الخارجية مع الفاعلون الرسميون في المجتمع الدولي ونسج عالقات دبلوماسية متوازية على كافة
المسارات وتقديم صورة أكثر دقة ومصداقية عن القضية الفلسطينية والعمل على ترويجها على المستوى العالمي باإلستعانة بوسائل اإلتصال
التكنولوجي وإقامة عالقات شراكة وثيقة مع منظمات غير حكومية  .أنظر :مليحات حسن ،مقال بعنوان :دبلوماسية الجماهير والقوة الناعمة ،دنيا
الوطن ،منشور بتاريخ  ،2016/08/21الموقع اإللكتروني http://www.pulpit.alwatanvoice.com/content/print/413940.html
 - 2ففي مؤتمر نظم ه المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة اإلستيطان بخصوص الهجمة اإلستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس،
وبمشاركة دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع العديد من المؤسسات األوروبية الصديقة ،وذلك في عاصمة اإلتحاد
األوروبي بروكسل ،وبحضور ممثلي  24دولة أوروبية ،مجتمع مدني وإتحادات ونقابات وبرلمانيين وحقوقيين ،ومن خالل العديد من ورشات
العمل المتخصصة ،تم إستعراض العملية اإلستيطانية ومخاطرها ومدى تجاوزها للقوانين الدولية وقرارات األمم المتحدة ،وبوصفها أداة لدفن
الحقوق الفلسطينية بما في ذ لك قيام دولة فلسطينية مستقلة .أنظر :حبيب هاني ،مقال بعنوان :فلسطين والدبلوماسية الشعبية ،بوابة الهدف اإلخبارية،
منشور بتاريخ  11نوفمبر  ،2017الموقع اإللكتروني http://www.hadafnews.ps/post/34820 :
 - 3ففي أوروبا فقد تم تأسيس مكتب لتنسيق نشاط جمعيات متضامنة مع الشعب الفلسطيني ،حيث ظهرت في عدة مناطق في أوروبا مطالبة
بمقاطعة السلع من المستوطنات اإلسرائيلية التي تدخل أوروبا على أنها منتجات إسرائيلية وتستفيد من اإلعفاء الجمركي ،مخالفة بذلك قرار األمم
المتحدة الذ ي يعتبر األراضي المحتلة غير إسرائيلية .أنظر :أحمد بهاء الدين شعبان ،ماذا بعد إنهيار عملية التسوية السلمية ،الطبعة األولى،
بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،2004 ،ص . 390
 - 1لقد تناول الطلب الفلسطيني المقدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة والمعنون ب "مكانة فلسطين في األمم المتحدة" التأكيد على مجموعة من
القرارات الصادرة عن األمم المتحدة ،التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،وعلى تحقيق مبدأ الحقوق المتساوية ،وتم اإلستناد
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فاآلفاق اليت وفرها اإلعرتاف يتطلب تعزيز العمل الدبلوماسي الفلسطيين جتاه املنظمات الدولية ،1والعودة إىل قرارات األمم املتحدة
اخلاصة ابلقضية الفلسطينية ،من أجل تصحيح ما أفسدته الدبلوماسيات األخرى ما بعد إتفاق أوسلو ،وخاصة إستمرار غياب
اإلرادة السياسية للقيادة الفلسطينية يف اإلستفادة من قرارات املنظمات الدولية ،كما حصل يف الرأي اإلستشاري حملكمة العدل
الدولية يف قضية جدار الفصل العنصري يف عام  ،2004وتقرير غولدستون وغريها من اإلعتداءات على قطاع غزة.
اثنيا  :التأثري على مؤسسات اجملتمع املدين يف خمتلف أحناء العامل  :تعترب املنظمات غري احلكومية شريكا كامال وفاعال يف احلياة
السياسية لدى الدول الغربية ،واملقصود هنا مؤسسات اجملتمع املدين الفاعلة والعاملة يف الدول الغربية ،واليت متثل قوة حقيقية تؤثر
بشكل واضح على إنتخاابت الرائسة ،والربملان لدى تلك الدول ،ابإلضافة إىل أتثريها على السياسة اخلارجية للدولة ،وتشمل تلك
املنظمات  :اإلحتادات العمالية واملهنية واألكادميية والثقافية واإلعالمية واإلقتصادية .ومما ال شك فيه أن عدالة القضية الفلسطينية
وما حتتوي من جوانب إنسانية تساعد بشكل كبري العاملني الدبلوماسيني الفلسطينيني لكي يصلوا إىل تلك املنظمات ،وكسب
دعمها ومساندهتا من أجل التأثري على القرار السياسي يف دوهلم وابلتايل التنسيق معهم من أجل تنظيم كافة أشكال الفعاليات
واألنشطة اليت تساعد وختدم حتقيق أهداف الربانمج السياسي الفلسطيين ،وتوسيع كافة أشكال املقاطعة الدولية ضد إسرائيل. 2
اثلثا  :العمل من خالل املنابر احلقوقية لكشف وفضح املمارسات اإلسرائيلية  :كما هو معروف فإن إسرائيل خترق قواعد
القانون الدويل وتتنكر للحقوق الفلسطينية ،واليت هي حقوق منبثقة عن القانون الدويل ،ولذلك فمن األمهية أن تركز القيادات
والتنظيمات والقوى السياسية واإلعالم واملنظمات األهلية الفلسطينية على متسكهم ابلعدالة الدولية ،والرتكيز دبلوماسيا وإعالميا
على اخلروقات اإلسرائيلية ألحكام القانون الدويل ،لتثبيت خطوات تدين املمارسات اإلسرائيلية ،وختضعها للمساءلة الدولية،
إضافة إىل ذلك فيجب اإلستفادة من الفتوى اليت أصدرهتا حمكمة العدل الدولية يف عام  ،2004وتقرير غولدستون على أثر
العدوان على قطاع غزة عام  ،2009/2008والواثئق املماثلة وتعزيز اإلمجاع الدويل على أن املشروع اإلستيطاين اإلسرائيلي مبا
فيه ضم القدس الشرقية هو غري قانوين مبوجب القانون الدويل ،وأنه ينبغي التعامل معه وفقا لذلك .

إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( )181الصادر في  29نوفمبر  ،1947والتأكيد على قرارات مجلس األمن الدولي ذات العالقة بما فيها
القرارات 242 ،عام ( )1967و  338عام ( )1973و  446عام ( )1979و  487عام ( )1980و  1397عام ( )2002و  1515عام ( )2003و
 1850عام ( ،) 2008والتأكيد على معاهدة جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين في زمن الحرب الصادرة في  12أغسطس  1949على
األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .كما ركز مشروع القرار على منح فلسطين وضع دولة مراقب في األمم المتحدة دون المساس
بالحقوق واإلمتيازات المكتسبة ،ودور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني بموجب القرارات والممارسة ذات الصلة .وأكد
على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإستقالله في دولته فلسطين على حدود عام  .1967كما نص أيضا على حث جميع الدول
والوكاالت المتخصصة والمنظمات في نظام األمم المتحدة على مواصلة دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني في نيل حقه في تقرير المصير وفي
اإلستقالل والحرية .أنظر :ياسر عالونة ،اإلستحقاقات القانونية المترتبة على حصول فلسطين على دولة مراقب في األمم المتحدة ،سلسلة تقارير
قانونية رقم  ،79رام هللا ،الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" ،2013 ،ص . 13-12
 - 1يمنح إكتساب فلسطي ن مركز الدولة الحق في اإلنضمام إلى العديد من المنظمات الدولية ،مثل منظمة األغذية والزراعة ،والوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،والبنك الدولي ،ومنظمة السياحة الدولية ،ومنظمة العمل الدولية ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،ومنظمة الطيران المدني الدولية،
وصندوق النقد الدولي ،ومنظمة المالحة الدولية ،واإلتحاد الدولي لإلتصاالت ،ومنظمة التنمية الصناعية لألمم المتحدة ،وإتحاد البريد العالمي،
ومنظمة الصحة العالمية ،والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ،والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية وغيرها ،وتتوقف مشاركة فلسطين في هذه
ال منظمات الدولية على العديد من اإلعتبارات السياسية والقانونية ،وكذلك حسب موقف الدول الفاعلة الدولية واإلقليمية .وعليه ينبغي على
الدبلوماسية الفلسطينية التحرك والتوجه لإلنضمام للمنظمات الدولية ،لإلستفادة منها في تحقيق أهداف ومصالح الشعب الفلسطيني .أنظر :أبو دقة
محمد ،قرار الجمعية العامة بشأن "مركز فلسطين في األمم المتحدة" ،مرجع سابق ،ص .43
 - 2أبو عطا فداء ،العمل الدولي :فضاء غير محدود لدعم القضية ،مجلة قضايا جمعية ،عدد  ،2009 ،4ص . 60
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ويف هذا السياق أيضا فإنه من ا لضروري الدعوة إىل مفهوم جديد كليا أبن إسرائيل مسؤولة عن تصرفاهتا من جرائم حرب
وإنتهاكات ضد حقوق اإلنسان ،وابلتايل جيب أن حتاسب على تصرفاهتا اليت هي خملة بقواعد القانون الدويل ،وذلك يتطلب
حشد القوى واملؤسسات الدولية املؤيدة للحقوق الفلسطينية أبن ينخرطوا يف العمل بنشاط أكرب ،وأكثر مباشرة يف املؤسسات
الدولية ملواجهة اإلفالت اإلسرائيلي من العقاب .وعليه فهذا النهج ليس األكثر فعالية وحسب من حيث احملافظة على احلقوق
الفلسطينية ،بل هو اخليار الذي يعزز من فرص عزل إسرائيل سياسيا وحماسبتها قانونيا .
خامتة
أتخذ الد بلوماسية املوازية الفلسطينية أشكاال خمتلفة وذلك لدعم املوقف الرمسي الفلسطيين يف سبيل مواجهة املعيقات اليت حتد
من نشاط الدبلوماسية غري الرمسية ،فهذه األخرية توجه دبلوماسيتها جتاه اإلحتاد األورويب ككل ،وهناك دبلوماسية موجهة حنو
األحزاب السياسية يف أورواب ،وأ يضا إستغالل اإلعالم األورويب للتأثري من خالله على الرأي العام األورويب .كما أنه حيب على
الدبلوماسية الرمسية الفلسطينية دعم اجلهود اليت تقوم هبا مؤسسات اجملتمع املدين الفلسطيين ،وابإلضافة لذلك هناك جهود
دبلوماسية فلسطينية ترتبط ابملؤسسات الدولية ،مثل املنتدى اإلجتماعي الدويل ،واملنتدى اإلجتماعي التقدمي ،وهذه املنتدايت
تساهم فيها مؤسسات اجملتمع املدين ،وهلا دورها يف التأثري على احلكومات ،فضال عن الدبلوماسية الربملانية اليت تستهدف برملاانت
الدول األوروبية والتأثري عليها .واهلدف من تفعيل الدبلوماسية جتاه اإلحتاد األورويب ال يقتصر على دفعه حنو تعزيز دوره جتاه العملية
التنموية يف فلسطني ،وإمنا يشمل دفع أورواب إىل دعم القضية الفلسطينية عموما ،والعمل على تطبيق القانون الدويل ،بشكل خاص
القانون الدويل اإلنساين ،ودعم السلطة الفلسطينية يف حتقيق التنمية وتطوير اإلقتصاد الفلسطيين ،ودعم التنمية السياسية
واإلجتماعية يف فلسطني ،واملساعدة يف موضوع الالجئني والعمل على عودهتم ،وأيضا مساعدة السلطة الفلسطينية يف إقامة الدولة
الفلسطينية املستقلة على حدود عام  ،1967واإلعرتاف األورويب الصريح هبا ،ابإلضافة إىل حث األوروبيني على الوقوف مع
الشعب الفلسطيين يف مواجهة العنصرية واإلضطهاد اإلسرائيلي ،ومواجهة اإلحتالل اإلسرائيلي ،وما يقوم به من إجراءات هتويدية
يف القدس ،وإستمرار سياسة اإلستيطان ،والعدوان املستمر على الشعب الفلسطيين ،وبشكل خاص على غزة ،وإستمرار حصارها
واإلعتداء عليها ،وذلك من أ جل إهناء اإلحتالل واإلستيطان واإلضطهاد ،وإنتهاك حقوق اإلنسان يف فلسطني ،واإلفراج عن
األسرى الفلسطيني ،وهي متثل حقوق للشعب الفلسطيين ،واليت أييت على رأسها إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها
القدس .
هذا وميكن إمجال التوصيات اليت توصلت إليها الدراسة فيما يلي :
 -1العمال اجلاد على إزالة وتفكيك خمتلف األسباب والعوامل اليت تضعف من فاعلية الدبلوماسية الفلسطينية ،وتؤثر سلبا على
أدائها ،ولذلك ال بد من العمل على إهناء اإلنقسام الفلسطيين الذي يعترب أحد أهم املعيقات أمام الدبلوماسية الفلسطينية ،حيث
أن إستمرار ا إلنقسام يصب يف مصلحة اإلحتالل اإلسرائيلي الذي يعمل إبستمرار على هتويد األراضي الفلسطينية ويعمل على
توسيع املستوطنات على هذه األراضي .
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 -2ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية الفلسطينية جتاه العامل اخلارجي ،ملا هلا من دور حيوي يف التأثري على الرأي العام
ومؤسسات اجملتمع املدين األورويب ،واليت بدورها تؤثر على سياسات تلك الدول مبا خيدم املوقف واملصاحل الفلسطينية ،لتشكل
الدبلوماسية الشعبية عامل دعم وإسناد للدبلوماسية الفلسطينية الرمسية .
 -3الرتكيز على األنشطة والربامج والفعاليات اليت تعرب عن حاجات اجملتمع الفلسطيين ،وأن تركز يف أعماهلا على األنشطة اليت
تعزز قيم الوالء واإلنتماء ،وتركيزها على الربامج اليت تساهم يف حل املشكالت اإلقتصادية واجملتمعية املهمة للشعب الفلسطيين مثل
الفقر والبطالة وقانون الضمان اإلجتماعي .
 -4تفعيل دور اجلالية الفلسطينية يف اجملتمعات الغربية ليكون هلا دورا حموراي يف تفعيل أدوار الدبلوماسية الشعبية ،وتعزيز التشبيك
بني املؤسسات احمللية ونظرياهتا يف اخلارج (بلدايت ،ومؤسسات وشركات وإحتادات ونقاابت وروابط) ،وتفعيل دور املقاطعة
الشعبية بكل ما خيص اإلحتالل ،وكذلك املقاطعة األكادميية واإلقتصادية والعلمية إلسرائيل .

قائمة املراجع
املراجع ابللغة العربية
أوال  :الكتب :
 -1شعبان أمحد هباء الدين ،ماذا بعد إهنيار عملية التسوية السلمية ،الطبعة األوىل ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية. 2004 ،
 -2هالل مجيل ،النظام السياسي بعد أوسلو ،الطبعة األوىل ،بريوت ،لبنان ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 1998 ،
 -3عبوشي صالح  ،كتاب املراسم السفري ،الطبعة الثانية ،بريوت ،شركة املطبوعات للتوزيع والنشر.1990 ،
 -4الشامي علي حسني ،الدبلوماسية وتطورها وقواعدها ونظام احلصاانت واإلمتيازات الدبلوماسية ،الطبعة الثالثة ،لبنان ،دار العلم للماليني2007 ،
.
 -5أبو حسن فارس ،مستقبل دور مؤسسات اجملتمع املدين يف فلسطني يف الصراع العريب اإلسرائيلي حىت عام  ،2015مركز دراسات الشرق األوسط،
األردن. 2005 ،
 -6اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا ،تقييم دور املنظمات غري احلكومية يف األراضي احملتلة وفرص التشابك فيما بينها يف إطار السلطة
الفلسطينية ،األمم املتحدة ،نيويورك.1999 ،
 -7أبو مطر حممد ،إشكالية العالقة بني منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ،منتدى غزة للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية اخلامس ،غزة،
فلسطني. 2012 ،
 -8انفعة حسن ،اإلحتاد األورويب والدروس املستفادة عربيا ،الطبعة األوىل ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية. 2004 ،
 -9نبيل الرمالوي ،الدبلوماسية الفلسطينية ودبلوماسية احلرب اإلسرائيلية أمام القانون الدويل ،الطبعة األوىل ،عمان ،دار الشروق للنشر والتوزيع،
. 2014
 -10املصري هاين ،إسرتاتيجيات املقاومة ،املركز الفلسطيين ألحباث السياسات والدراسات اإلسرتاتيجية مسارات ،املؤمتر السنوي الثالث ،رام هللا،
فلسطني. 2014 ،
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اثنيا  :املقاالت :

 -1أبو دقة حممد ،قرار اجلمعية العامة بشأن "مركز فلسطني يف األمم املتحدة" ،جملة سياسات ،عدد  ،22رام هللا – فلسطني. 2012 ،
 -2أبو عطا فداء ،العمل الدويل :فضاء غري حمدود لدعم القضية ،جملة قضااي مجعية ،عدد . 2009 ،4
 -3عالونة ايسر ،اإلستحقاقات القانونية املرتتبة على حصول فلسطني على دولة مراقب يف األمم املتحدة ،اهليئة الفلسطينية حلقوق اإلنسان "ديوان
املظامل" ،سلسلة تقارير قانونية ،عدد  ،79رام هللا ،فلسطني. 2013 ،
اثلثا  :املواقع اإللكرتونية :
 -1أبو رمضان حمسن ،مقال بعنوان :املشروع الوطين الفلسطيين من منظور اجملتمع املدين ،احلوار املتمدن "موابيل" ،املوقع اإللكرتوين:
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=566326@r=0@cid=0@u=@i=0@q
 -2حبيب هاين ،مقال بعنوان :فلسطني والدبلوماسية الشعبية ،بوابة اهلدف اإلخبارية ،املوقع اإللكرتوين:
http://www.hadafnews.ps/post/34820
 -3رمضان حمسن ،مقال بعنوان :اجملتمع املدين والتجاذابت السياسية ،البوابة اإلعالمية للمنظمات األهلية الفلسطينية ،املوقع اإللكرتوين :
http://www.pngoportal.org/news/4007.html
 -4عوض معتصم ،مقال بعنوان :أداء وأولوايت الدبلوماسية الفلسطينية بعد إتفاق أوسلو ،دنيا الوطن ،املوقع اإللكرتوين :
http://www.pulpit.alwatanvoice.com/content/print/101555.html
 -5مليحات حسن ،مقال بعنوان :دبلوماسية اجلماهري والقوة الناعمة ،دنيا الوطن ،املوقع اإللكرتوين
http://www.pulpit.alwatanvoice.com/content/print/ 413940.html
رابعا  :الرسائل اجلامعية :
 .1أسامة فتحي حممد العالول ،دور منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية يف الدفاع عن حقوق املواطن الفلسطيين –دراسة وصفية حتليلية ،رسالة
ماجستري ،جامعة األقصى ،غزة. 2015 ،
 .2رائد القاروط ،أثر املعوقات الذاتية والبيئة على دور ورؤية املنظمات األهلية العاملة يف حقوق اإلنسان والدميقراطية يف الضفة الغربية والقدس ،رسالة
ماجستري ،جامعة النجاح الوطنية ،انبلس. 2004 ،
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التعيينات القضائية كآلية حلماية املساهم يف شركة املسامهة.
Judicial Appointments as Mechanism for Protecting the Shareholder in
the Joint Stock Company
د .بن ويراد أمساء
ختصص قانون أعمال.
كلية احلقوق ،جامعة أبوبكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر.
ملخص:
إن اآلليات القانونية املوضوعة حلماية املساهم يف شركة املسامهة قد ال تكون كافية ملنحه ذلك ،نظرا لطبيعة هذه الشركة
واليت تعترب أضخم شركات األموال من حيث رؤوس االموال اليت تضخ فيها و كذا العدد اهلائل للمسامهني فيها ،هذا ما قد ينشئ
عدة مشاكل أثناء حياة الشركة قد يعجز القانون عن جماهبتها .
لذا كان من الضروري تدخل القضاء لتدارك النقائص و منح املسامهني محاية اكرب و ذلك من خالل القيام بتعيينات
قضائية مؤقتة ،منها ماهو بنص تشريعي و منها ماهو صناعة قضائية خالصة.
الكلمات املفتاحية :آليات قضائية ،محاية املساهم ،شركة املسامهة،خبري قضائي،وكيل.
Abstract:
The designed to protect shareholder in the joint stock company legal mechanisms may
not be enough to give him, due to the nature of this company, which is the largest fund
companies in terms of capital pumped into it and as well as the huge number of shareholders,
this is what may create several problems during the life of the company may be unable to
Law.
So it was necessary to enter the judiciary to remedy the shortcomings and to grant
shareholders greater protection and that by doing temporary judicial appointments, including
the text of what is legislative and what is a purely judicial industry.
key words:
judicial mechanisms, shareholder protection, joint stock company, judicial expert, agent.
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املقدمة:
لقد تطور مفهوم الشركة من الشركة -العقد ذات الطابع العائلي املفعم ابالعتبار الشخصي إىل الشركة اجملسدة للطابع
التشاركي -يف أعلى مستوايته واليت متثل شركة املسامهة فيه أرقى مناذجها وذلك إلمكانيتها امتصاص املشاريع االقتصادية املتوسطة
والكبرية بشكل جيعلها تستوعب أعدادا هائلة من الشركاء قد جيهل بعضهم بعضا ما جيعل االعتبار الشخصي ينهار يف شركة
املسامهة أمام االعتبار املايل .إال أن حقوق املسامهني يضمنها وجود أجهزة تسيري وإدراة ومراقبة مستقلة عن بعضها ومؤسسة على
شكل هرمي جيعل هذه الشركة تقرتب يف تنظيمها من الدولة الدميقراطية .وهو ما جعل الفقيه ريبري  G.Ripertيتحدث عن
الزواج السعيد بني الرأمسالية والدميقراطية يف شركة املسامهة األداة الرائعة للرامسالية املعاصرة.1
حيث أن أصول اللعبة الدميقراطية تفرز يف الشركة كما تفرز يف الدولة أغلبية حاكمة جيب متكينها من الوسائل الكفيلة
ملمارسة مهامها ،وأقلية خاضعة يتعني احملافظة على حقوقها .بيد أن القضاء وابعتباره حامي احلقوق واحلرايت ،وجب عليه أن
يضمن للمساهم حقوقه يف الشركة كما يضمن للمواطن داخل الدولة ممارسة كافة حقوقه اليت تفرضها املواطنة .لذلك اعرتفت
الكثري من التشريعات التجارية احلديثة بدور القضاء الفعال واخلالق يف حياة الشركة ،فأصبح القاضي يف هذا العصر يتدخل يف
أمور كثرية مل يسبق وأن خاض فيها .فإضافة إىل الدور الرقايب الذي كان حيضى به من خالل سهره على تنفيذ القانون وتطبيقه
والوقوف يف وجه من خيالفه إضرارا ابملصلحة اجلماعية ،فأوقع اجلزاءات املستوجبة على خمالفيه سواء كانت جزاءات مدنية كاحلكم
ابلبطالن والتعويض أو كانت جزاءات جزائية كالغرامات وغريها.2
وقد ال تكفي أحياان اجلزاءات املفروضة على شركة املسامهة عند قيامها ابلتعسفات يف حق السامهني فيها ،سواء
كانت من طرف األغلبية أو األقلية أو حىت من طرف أجهزة التسيري يف الشركة لوضع حد هنائي هلذه التجاوزات وضمان محاية
املساهم يف الشركة ،حىت على فرض كسب املساهم للدعوى اليت أقامها ضد اجلهة املتعسفة وصدور حكم ببطالن القرارات
امل تخذة أو بتعويضه عما حلقه من ضرر .إال أن هذا ال يعين أن املساهم قد حقق هدفه وضمن محايته داخل الشركة ،ذلك أن
احملكمة لن تستبدل القرار الذي قضت ببطالنه بقرار آخر ،3مما يبقي اجملال مفتوحا أمام جتاوزات أخرى مع تعسفات أكثر.
حيث أنه واحلالة هذه ،فلم يبقى هناك من حل أمام القضاء سوى اللجوء إىل وسائل محاية أخرى تكون أكثر جناعة من
أجل التصدي لكل أنواع التعسفات ،خاصة وأن الواقع أثبت وبقوة أمهية هذا االخري يف حتقيق العدالة وإعادة التوازن داخل الشركة
من خالل قيامه بتعيينات قضائية مؤقتة إلجياد حلول مرضية ألطراف النزاع يف الشركة حلماية املصلحة اجلماعية فيها و حتقيق
هدف أمسى أال وهو محاية الشركة واملسامهني فيها.
ولعل إشكال املطروح هنا يكون حول ماهي هذه التعيينات القضائية؟ و مامدى فعاليتها إلمتام ما سقط عن القانون من
محاية كاملة للمسامهني يف شركة املسامهة ؟
1

-. RIPERT, Les aspects juridiques du capitalisme moderne, 2ème éd., L.G.D.J.,1951,p.109.
 -2وجدي سلمان حاطوم ،دور املصلحة اجلماعية يف محاية الشركات التجارية ،ط ،1بريوت ،لبنان :منشورات احلليب احلقوقية، .2007 ، ،ص.333.
3
- S. OZTEC, La protection des actionnaires externes dans les groupes de sociétés dérigés par une société
holding, Nouvelle Imprimerie du Léman ,1982, p. 320.
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إنه و من أجل منح هذا البحث شرحا كافيا ولإلجابة عن التساؤالت اليت تدور حوله فإنه سيتم االعتماد وبشكل أساسي
على املنهج التحليلي ،وذلك فيما خيص النصوص اليت جاء هبا القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم.
بيد أن قلة االجتهاد القضائي اجلزائري فيما تعلق بشركات املسامهة ،الذي مرده إىل انعدام وجود نزاعات حول هذا النوع
من الشركات ،نظرا حملدودية عددها ونشاطها يف اجلزائر .لذا كان من الضروري ومن أجل إثراء املوضوع اللجوء إىل القضاء
الفرنسي الذي له مسرية طويلة يف هذه املسائل .بل كان له الفضل الكبري يف إنشاء آليات لضمان محاية املسامهني يف شركة
املسامهة.
ولإلحاطة جبل جوانب هذا املوضوع يستوجب تقسيم البحث إىل ما يلي:
التعيينات اليت يقوم هبا القاضي أحياان بناء على نص تشريعي (أوال) و تعيينات قضائية دون نص تشريعي (اثنيا) .
أوال:التعيينات القضائية املستندة على نص تشريعي
لقد نظم املشرع الفرنسي واجلزائري العديد من احلاالت نص فيها على إمكانية تدخل القضاء يف حياة شركة املسامهة وذلك
يف عدة نصوص متفرقة منح فيها للمسامهني إمكانية اجلوء إىل القضاء من أجل الطلب منه القيام مبجموعة من التعيينات اليت
تساعدهم على محاية حقوقهم داخ ل الشركة ومحاية مصلحة الشركة على حد سواء .ومن بني هذه احلاالت :تعيني خبري التسيري
(الفرع األول) تعيني وكيل قضائي (الفرع الثاين) وتعيني مندوب حساابت (الفرع الثالث).
- 1تعني خبري يف شؤون التسيري
يعترب السماح للمسامهني إبمكانية طلب تعيني خبري يكلف إبعداد تقرير حول عملية أو عدة عمليات للتسيري إحدى أهم
الوسائل القانونية اليت استحدثها قانون الشركات الفرنسي لـ 24جويلية  1966محاية للمسامهني ووقاية هلم من التعسفات احملتملة
لألغلبية.1
ويهدف هذا املقتضى بصفة أساسية إىل استكمال الرقابة اليت يقوم هبا مراقبو احلساابت و الذين مينع عليهم كل تدخل يف
التسيري ،2ذلك أن اخلبري و حبكم مؤهالته سيكون ابستطاعته كشف جتاوزات املتصرفني اليت متس التسيري ومالحظة اخلروقات
املسجلة فيما خيص احرتام مبدأ املساواة مما سيعود ابلفائدة على املسامهني .3ومن جهة أخرى فإن املعلومات اليت يقدمها ميكن أن
تكون ذات فائدة ابلنسبة لألقلية للوقوف على عناصر اإلثبات الالزمة واملمهدة إلقامة دعوى البطالن أو دعوى املسؤولية ضد
املتصرفني.4

-« Attendu que les dispositions nouvelles de l’art 226 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales ont pour but de prévoir les abus de majorité.. » Rouen 17 Mars 1970, GP. 1970 II, p
238 ; L. Boy, Réflexions sur le sort de l’expertise de minorité, D.,1980,p. 87.
2
- G. RIPERT, op.cit., n° 1359.
1

3

- M. POISSON, La protection des actionnaires minoritaires dans les sociétés de capitaux en droit français et en
droit anglais, th., Clermon tf.,1984., p 92.
- P. LE CANNU, note sous cass. com, 6 juill. 1982, Rev. Soc.,1983, p. 356.
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وقد كانت املادة  226من قانون  1966حتصر حق طلب تعيني اخلبري يف املسامهني املمثلني ملا ال يقل عن  %10من
رأس مال الشركة ،غري أن قانون  15ماي  2001خفض النسبة لتصبح  % 5فقط .لذلك عرفت هذه املؤسسة حتت إسم
"خبري األقلية" .إال أنه ال ميكن جتاهل قانون الفاتح من مارس  1984املتعلق ابملشاكل أو الصعوابت اليت قد تعرتض املقاوالت و
الذي مدد إمكانية طلب تعيني اخلبري لتشمل النيابة العامة وجلنة املؤسسة ،بل وحىت جملس القيم املنقولة ابلنسبة للشركات املسجلة
أمساؤها ضمن جدول البورصة .وبذلك أصبح طلب تعيني اخلبري غري مقتصر على األقلية ،وهو ما أدى إىل حلول تسمية اخلبري يف
شؤون التسيري -L’Expertise de gestion-حمل التسمية السابقة .1أما يف القانون التجاري اجلزائري ،فال جند نصا عن
تعيني خبري التسيري .غري أن املشرع اجلزائري منح للقاضي إمكانية تعيني خبري من أجل حتديد سعر اإلصدار وذلك بناء على طلب
من جملس اإلدارة أو جملس املديرين حسب احلالة.2
إن السماح بتعيني اخلبري يعين السماح لشخص أجنيب التدخل يف شؤون الشركة واإلطالع على أسرارها ،لذلك خيضع هذا
التعيني لشروط دقيقة هتدف ابألساس إىل جتنب

تقدمي طلبات تعسفية أو انجتة عن الرغبة يف إرابك وزعزعة السري العادي

للشركة .3مع املالحظة أن بعض هذه الشروط ينص عليها القانون نفسه يف حني يعترب البعض اآلخر من صنع االجتهاد القضائي
الفرنسي.
بيد أن طلب تعيني اخلبري ليس مفتوحا يف وجه مجيع املسامهني ،فاملادة  226من قانون  1966اشرتطت أن يكون املتقدمون
ابلطلب ممثلني ملا ال يقل عن عشر رأس مال الشركة ابلرغم من أن املشرع الفرنسي قد خفض من نسبة رأس املال املطلوبة لرفع
الدعوى وذلك بعد اصداره قانون  2001والذي اشرتط  % 5من رأس مال الشركة .إال أن تطبيق هذا النص حتول دونه
صعوابت الواقع ،خاصة إذا ما تعلق األمر بشركات كبرية تكون أسهمها موزعة على عدد هائل من املسامهني .4وإزاء هذه الصعوبة
يثار التساؤل حول إمكانية جتمع املسامهني يف مجعيات بقصد استيفاء النسبة املطلوبة؟.
اعتربت حمكمة النقض الفرنسية يف قرارها الصادر بتاريخ  10ديسمر " 51973أن املسامهني يعتربون وحدهم أصحاب احلق
يف طلب تعيني خبري طبقا للمادة  226لذلك فال ميكن تقدمي هذا الطلب بشكل مجاعي من طرف مجعية للدفاع عن املسامهني
ولو كانت تضم عددا من املسامهني ميثلون ما يزيد عن  %10من جمموع رأس مال الشركة" .وقد انتقد  J.Sortaisهذا املوقف
معتربا أن رفض السماح للمسامهني ابلتجمع يؤدي إىل القول ابستحالة تصور قيام اخلربة.6
وقصد جتاوز السلبيات السابقة جاء قانون الفاتح مارس  1984املتعلق ابملشاكل والصعوابت اليت تعرتض املقاوالت وعدل
من صيغة املادة  226ليصبح إبمكان املسامهني تقدمي طلباهتم سواء بصفة فردية أو ابلتجمع حتت أي شكل كان.

1

- Ph. MERLE, Droit commercial, sociétés commerciales, Dalloz, Paris , 8ème éd., 2001., n° 522.
 - 2املادة  698ق.ت.ج.
3
- M. POISSON,op. cit.,p 92.
4
- M. POISSON,op. cit.,p. 94. / L.BOY, op.cit.,. p. 82.
5
- Cass. Com. 10 déc 1973, Rev. Soc., 1974, p. 336.
6
- « …Si on refuse à ces actionnaires tout moyen efficace de se grouper, autant dire que l’expertise ne pourra
jamais etre provoquée » J. SORTAIS, note sous Cass.Com. précité, p.346.
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وبناء على ما سلف ذكره ،يتضح أن القضاء يتمتع بسلطة تقديرية فيما خيص االستجابة للطلب املقدم إليه .لذلك يتعني
على املسامهني االرتكاز على أسباب كافية حىت يقبل طلبهم ليقوم القاضي بفحص هذه األسباب على ضوء مصلحة الشركة .ويف
هذا اإلطار مت رفض الطلب املقدم من أقلية املسامهني بعد أن تبني أنه إمنا كان يهدف إىل خدمة أغراض شخصية غريبة عن
مصلحة الشركة ،1وابملقابل مت قبول طلب ارتكز على مصاحل شخصية لكنها متوافقة مع مصلحة الشركة.2
وزايدة على الشروط السابقة ،فقد كانت بعض أحكام القضاء الفرنسي تتطلب لقبول طلب املسامهني بتعيني خبري،
ضرورة أن يكونوا قد استنفذوا وسائل االستعالم املتاحة .وقد استند هذا التصور إىل كون مهمة اخلبري تعترب إجراء احتياطيا لوسائل
اإلعالم واملراقبة األخرى .ويرتتب على ذلك أن يلجأ املساهم أوال إىل االستعالم عما يريد معرفته بوسائل االعالم املتاحة
ويستنفذها ،فإن مل حيصل على أجوبة شافية على تساؤالته ،فيكون له حينئذ احلق يف أن يلجأ للمحكمة طلبا لتعيني خبري .3كما
ارتكز هذا التصور على كون تعيني خبري يشكل استثناء من القواعد العامة لقانون الشركات الفرنسي ،وعلى أن التسيري جيب أن
يبقى حكرا على األغلبية ،لذلك ينبغي تفسري املادة  226يف نطاق ضيق.4
إال أن التفسري السابق مت انتقاده فيما بعد من طرف بعض الفقه الفرنسي بقوله على أن املادة  226سالفة الذكر مل جتعل من
طلب تعيني خبري إجراء احتياطيا .5واعترب األستاذ  Y.Chartier6أن األخذ ابلتصور السابق من شأنه أن يؤدي إىل االنتقاص
والتقليص من احلقوق والصالحيات املخولة ألقلية املسامهني،

و سار القضاء الفرنسي يف هذا االجتاه .وهبذا تكون حمكمة

النقض الفرنسية 7قد أكدت الطابع املستقل للخربة املنصوص عليها يف املادة  226معتربة أن املادة املذكورة ال تتطلب أن يكون
مسامهو األق لية جاهلني ابلعمليات اليت يطلبون احلصول على معلومات خبصوصها ،ولكن اخلربة ميكن أن تساعدهتم على اكتشاف
عناصر جديدة .ويف نفس السياق اعتربت حمكمة استئناف ابريس يف قرارها الصادر بتاريخ  22جوان  81978أن تطبيق املادة
 226ال يقرتن جبهل األقلية ابلعمليات اليت تطلب احلصول على معلومات بشأهنا وال ابستنفاذ وسائل اإلعالم األخرى ،بعد أن
تبني أن مصلحة الشركة هي اليت تربر الطلب املقدم من جانب األقلية.
إضافة إىل أن اهلدف من تعيني اخلبري هو تقدمي تقرير حول عملية التسيري وذلك بقصد متكني املسامهني من احلصول على
املعلوما ت الضرورية خبصوصها .لذلك اعتربت مهمة اخلبري أوسع نطاقا من مهمة مراقب احلساابت ألهنا ال تقتصر على فحص
احلساابت وحبث صحتها فحسب ولكنها تتضمن تقييما حول التسيري ومدى توافقه مع مصلحة الشركة.9
1

- Colmar 11 Mai 1971, JCP ,1972,2, 1969, note Burst.
- Paris 22 Juin 1978, Rev. Soc. , 1979, p. 353, note Y. Chartier.
3
-« Attendu … qu’ils leurs appartient de se renseigner auprès des dirigeants de la société ou des commissaires
aux comptes, que c’est seulement s’ils n’avaient obtenu de réponse à des questions précises ou n’avaient obtenu
que des réponses insuffisantes qu’ils seraient fondés à demander la désignation d’un expert »Douai, 10 juill.
1970, Rev. Soc., 1970, p. 662, note J.H
4
- M. POISSON, op. cit., p. 96.
5
- Y. GUYON,Expertise de gestion, Juriscl. Soc. Fasc.,134 D n° 38.
6
-Y. CHARTIER, La gestion et le contrôle des societés anonymes dans la jurisprudence. Librairies techniques,
1985, p 385.
7
- Cass.Com., 15 juill 1987, RTD. Com., 1988, p. 75, note Reinhard.
8
- Paris 22 juin 1978, Rev. Soc.,1979, p. 333, note Y. Cartier.
9
- Y. GUYON, op.cit.,, n° 5.
2
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وتعترب طبيعة عمل اخلبري من نوع خاص ،ذلك أن اهلدف من تعيينه هو محاية األقلية من تعسف األغلبية نظرا ألمهية دوره
يف استكمال إعالم املسامهني خبصوص بعض عمليات التسيري اليت تثري مالئمتها ملصلحة الشركة الشك والريبة يف نفوس أولئك
املسامهني .وجيعل هذا الدور اخلبري املعني قضائيا يتموقع يف وضعية وسطى بني وضعية اخلبري القضائي والوضعية اليت توجد فيها
أجهزة الشركة .فاخلبري القضائي ومبجرد تعينه يكون مكلفا مبهمة و ال يرتبط ابملسامهني الذين طلبوا تعيينه ،الشيء الذي جيعله
حيتفظ ابستقاللية اتمة إزاء املتصرفني وإزاء املسامهني .لكنه ويف نفس الوقت يتماثل مع أجهزة الشركة من حيث كونه يؤدي وظيفة
إعالم املسامهني .وقد استدلت الباحثة الفرنسية  M.Poissonعلى صحة هذه املقاربة من كون املادة  226من قانون
الشركات الفرنسي تنص على ضرورة إرفاق التقرير الذي يعده اخلبري بتقرير مراقيب احلساابت. 1
هذا وجتدر االشارة إىل أن القرار القاضي بتعيني اخلبري هو الذي حيدد نطاق مهمته.
و يتم حتديد سلطات اخلبري يف نفس األمر االستعجايل القاضي بتعيينه .ويثار التساؤل خبصوص حتديد نطاق هذه
السلطات؟.
ولإلجابة على هذا التساؤل نرى ضرورة حتديد اهلدف من تقرير اخلبري ذاته .والشك أن اهلدف منه هو توفري إعالم كامل
للمسامهني خبصوص بعض العمليات املتعلقة ابلتسيري والكشف عن مظاهر اخللل أو التعسف املالحظ يف ذلك التسيري .ومن هنا
كان البد أن يتمتع اخلبري بسلطات واسعة للبحث والتحري شبيهة بسلطات مراقيب احلساابت .2و فضال عن ذلك ينبغي متكينه
من االطالع على كل األوراق والواثئق اليت يرى أهنا مفيدة إلجناز مهمته .و ال تقتصر مهمة اخلبري يف حبث انتظام حساابت
العمليات املنجزة ولكنها متتد إىل تقدير فائدهتا التجارية ابلنسبة للشركة .3وإذا متت عرقلة عمل اخلبري جاز له يف هذه احلالة أن
يقدم تقريرا بعجزه عن إجناز مهمته ،وذلك يسمح للمساهم الذي طلب تعيينه أن يطلب من احملكمة اختاذ إجراءات أكثر تشددا
كتعيني مسري مؤقت للشركة مثال.4
يقدم اخلبري تقريره عند االنتهاء من مهمته إىل مقدم الطلب وإىل جملس اإلدارة أوجملس اإلدارة اجلماعية وجملس الرقابة إذا
كانت الشركة تتخذ الشكل اجلديد لإلدارة ،وكذلك إىل مراقب أو مراقيب احلساابت .وجيب أن يوضع رهن إشارة املسامهني مبناسبة
اجلمعية العامة املقبلة ويكون مرفوقا بتقرير مراقيب احلساابت .وبناء على هذا التقرير قد يتسىن للمسامهني كشف جتاوزات األغلبية،
ومن مث رفع دعوى املسؤولية ضد مرتكيب تلك التجاوزات أو إقامة دعوى البطالن ضد القرارات التعسفية.
وبناء على ما سلف ذكره ،يتضح أن هذه الوسيلة ملن األمهية مبكان ،إذ تلعب دورا مهما يف محاية أقلية املسامهني .إال أن
هذا مل مينع بعض الفقه الفرنسي 5من التشكيك يف قدرة هذه الوسيلة يف ضمان محاية مسامهي اإلقلية بشكل فعال نظرا للعراقيل
اليت تعرتض إمكانية جلوء أولئك املسامهني إىل طلب إجراء اخلربة ،السيما وأن القانون يتطلب ضرورة توافر من يتقدم بطلب تعيني

M. POISSON,op cit, p. 110.
-D. SCHMIDT, Les droits de la majorité dans la société anonyme, Sirey,1970,p. 101.

1
2
3

- G. RIPERT, op.cit., n° 1341.
-J.HEMARD, F.TERRE,P. MABILLAT, sociétés commeciales,T.2, Ed. Dalloz,1974,p.862.
5
- S.Oztec, op.cit., p. 249.
4
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اخلبري على نسبة  %10من نسبة رأس مال الش ركة ،وهي نسبة قد تعجز األقلية عن استيفائها السيما عندما يكون رأس مال
الشركة موزعا بني عدد كبري من املسامهني.
ومن جهة أخرى فإنه ومن بني مظاهر قصور هذه اإلمكانية هي أن املسامهني هم الذين حيددون العملية أو العمليات اليت
جيب إجراء اخلربة بشأهنا ،وهو ما قد يؤدي إىل إفالت بعض العمليات املشوبة ابلتعسف من إمكانية إجراء اخلربة بشأهنا.وعلى
العموم ميكننا القول أبنه وحىت لو مل يكن إجراء اخلربة كافيا لتأمني احلماية للمساهم يف شركة املسامهة إال أن التعيينات األخرى اليت
يقوم هبا القاضي تدعم هذه احلماية.
 -2تـعيـيـن وكيل قضائي
لقد أعطى املشرع اجلزائري للقاضي صالحية تعيني وكيل قضائي ليقوم أبعمال عالقة يف الشركة بسبب تعسف جهة معينة
داخل الشركة ابلرغم من أن هذا يعترب جتاوزا ملبدأ عدم تدخل القاضي يف تسيري الشركة .ففي حال ما مل تؤسس شركة املسامهة يف
أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من اتريخ إيداع مشروع القانون األساسي ابملركز الوطين للسجل التجاري ،جاز لكل مكتتب مطالبة
القضاء بتعيني وكيل يكلف بسحب األموال إلعادهتا للمكتتبني بعد خصم كل مصاريف التوزيع .1ومل يقف املشرع عند هذا احلد،
بل منح للقاضي كذلك إمكانية تعيني وكيل قضائي مكلف بدعوة اجلمعية العامة لالنعقاد .مع العلم أن القانون قد حدد اجلهاز
املختص بدعوة اجلمعية العامة لالنعقاد ، 2إال أنه وعند تقاعسه عن القيام هبذه املهمة أوجد املشرع الطريقة املناسبة لدعوة اجلمعية
العامة بغية عدم تعطيل أعماهلا.
أما يف حال ما نزل عدد أ عضاء جملس اإلدارة أو جملس املراقبة حسب احلالة عن احلد األدىن القانوين وجب على أعضاء
اهليئة اإلدارية املسارعة يف استدعاء اجلمعية العامة العادية لالنعقاد قصد إمتام عدد أعضاء اجمللس .3أما إذا تقاعس أعضاء اجمللس
عن االستدعاء ،جاز لكل معين ابألمر مطالبة القضاء بتعيني وكيل قضائي يكلف ابستدعاء اجلمعية العامة العادية إلجراء
التعيينات الالزمة ألعضاء جملس اإلدارة أو جملس املراقبة حسب احلال.4
وفيما ما تعلق بشرط دعوة اجلمعية العامة من قبل وكيل قضائي بناء على طلب املسامهني  ،فإن هذه الشروط تساهم يف
اإلحاطة بدور املصلحة اجلماعية.

ويبقى للقاضي هنا حرية التقدير وله سلطات واسعة يف تقدير مشروعية اللجوء إىل تعيني

وكيل قضائي لدعوة اجلمعية العامة .وملا كان تعيني وكيل قضائي لدعوة اجلمعية العامة يشكل فعال خرقا لسري العمل الطبيعي
ألجهزة اإلدارة ،جلأت احملاكم لوضع شروط صارمة لقبول مثل هذا الطلب السيما فيما تعلق بشرط أو معيار املصلحة اجلماعية.
وبدأ هذا املعيار يف الظهور يف االجتهاد الفرنسي منذ قرار استئناف  1975 Colmarمث تطور شيئا فشيئا .وقد أكد هذا
القرار 5وجوب مراقبة القاضي للغاية من هذه الدعوى (طلب تعيني وكيل قضائي لدعوى اجلمعية العامة) ذلك أن دوره يشمل

 - 1املادة  2/604ق.ت.ج.
 -2جملس اإلدارة أو جملس املراقبة حسب احلالة.
 - 3املادة  2/617و  2/665ق.ت.ج.
 - 4املادة  2/618و  5/665ق.ت.ج.

- CA.Colmar 24 septembre 1975,D. 1976, J. 348, note.Y. Guyon.
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التحقق فيما إذا كان هدف الدعوى إشباع مصاحل مشروعة متوافقة واملصلحة اجلماعية أم ال .وعلى ضوء ذلك يقبل الدعوى أو
يرفضها .1وقد أكدت هذا املنهج حمكمة النقض يف قرار ال حق 2بعدما الحظت أن هدف دعوى تعيني وكيل قضائي لدعوة
ا جلمعية العامة كما أوضحته حمكمة االستئناف ،إمنا هو لغاايت مطابقة للمصلحة اجلماعية ،لذا صدقت على قرار حمكمة
االستئناف جلهة قبول تعيني وكيل قضائي هلذه الغاية.
لذلك كان طلب تعيني وكيل قضائي ألجل دعوة اجلمعية العامة ال يكون مقبوال حبسب االجتهاد الفرنسي ما مل يكن
مؤسسا على اعتبارات املصلحة اجلماعية وحماكم األساس بعد قرار  Colmarابإلضافة إىل القرار السابق حملكمة النقض اليت
أخذت نفس املنحى ،حيث أصبح شرط مطابقة الغاية من الطلب مع املصلحة اجلماعية يشكل شرطا من شروط مشروعية
الدعوى.3
ويطبق هذا احلكم أيضا يف القانون اجلزائري ابلرغم من عدم وجود قرارات منشورة يف هذا الباب .لكن يعتقد أنه وطاملا أن
مصلحة الشركة ال تدعو إىل انعقاد اجلمعية العامة فال مربر لقبول القاضي تعيني وكيل قضائي لدعوة اجلمعية العامة لالنعقاد،
السيما أن نص املواد  604و  618و  665من القانون التجاري سالفة الذكر مل يرد يف سياقها عبارات آمرة تلزم القضاء بقبول
طلب األمر والذي يفسر على إبقاء السلطة التقديرية للقاضي بقبول أو عدم قبول ذلك .وعلى القاضي أن يستند يف ذلك على
مدى توافق الدعوى مع مقتضيات مصلحة الشركة كما هو احلال يف القضاء الفرنسي.
 -3تعيني حمافظ حساابت من طرف القضاء
إن الغاية من هذا التعيني هو ضمان السري العادي للشركة وكذلك محاية األقلية من املسامهني إذ أنه ويف حالة فشل
املشاورات أو مل تتمكن اجلمعية العامة من تعيني حمافظ احلساابت ألي سبب كان .فيعني هذا األخري مبوجب أمر من رئيس
حمكمة مقر اهليئة أو املؤسسة بناء على عريضة من املسؤول األول للكيان التابع هلا مقر الشركة طبقا لنص املادة  1/15من املرسوم
التنفيذي رقم  . 432-11ووردت هذه الطريقة يف التعيني يف نص املادة  715مكرر  8-7/4من القانون التجاري اجلزائري .إال
أنه و ابعتبار أن اخلاص يقيد العام،فإننا سنكتفي ابلعمل مبا هو مذكور يف املرسوم  32-11سابق الذكر .و ال تطبق أحكام هذا
املرسوم إذا مت تعيني حمافظ للحساابت من طرف القضاء وابلتايل عدم إعداد دفرت الشروط املشار إليه أعاله (املادة  2/15من
املرسوم التنفيذي رقم  32-11السابق الذكر).
وعلى عكس املشرع اجلزائري ،فإن املشرع الفرنسي مل مينح احلق يف تقدمي الطلب إال للمسامهني دون غريهم ،وال عربة
بعددهم وال بعدد االسهم اليت ميتلكوهنا عمال بنص املادة  3/224من قانون الشركات الفرنسي  537-66املؤرخ يف
.1966/07/24
- « Attendu que le contrôle du juge doit porter sur la finalité de l’action, son role se consiste à vérifier que la
demande tend à des fins légitimes, conformes à l’intéret social et non la satisfaction de fins propres du
demandeur ».C.A.Colmar,précit.
2
- Cass.Com.,19 juin 1990,R.T.D. com.,1991, p. 70,note Cl.Champaud.
3
- C.A. Paris 15 Mars 1990, Dr. Soc. 90 n° 131 ;C.A.Paris, 15 septembre 1992, R.J.D.AL2 1993 n° 128 p 117.
 - 4املرسوم التفيذي  32-11املؤرخ يف  2011/01/27املتعلق بتعيني حمافظي احلساابت ،اجلريدة الرمسية  07يف .2011/02/01
1
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ويقع على عاتق شركة املسامهة دفع مستحقات اهليئة االستعجالية ألن التعيني يتم لصاحلها كما تقوم بتعويض املساهم الذي
قدم الطلب عن املبالغ اليت دفعها .وميتع احملافظ املعني من قبل القضاء بكامل الصالحيات ابلرغم من أن مكانه يعترب مهددا
ومؤقتا حبيث جيوز للجمعية العامة تصحيح الوضع بتعيني حمافظ جديد كما ميكنها تثبيت احملافظ املعني من قبل القضاء. 1
ومىت مت تعيني حمافظ احلساابت بقرار قضائي وجب إيداع نسخة من التعيني يف تعديل القانون األساسي للشركة اخلاص
ابلتعيني يف السجل التجاري 2ونشرة اإلعالانت القانونية طبقا لقواعد إشهار الشركات املنصوص عليها يف املادتني  548و
 2-1/549من القانون التجاري اجلزائري.
بيد أن القضاء مل تتوقف صالحياته عند التدخل حلماية املساهم داخل الشركة وضمان استقرار الشركة ككل بتعيني حمافظ
احلساابت ،3بل إن له صالحية عزل حمافظ احلساابت الذي خيالف القانون ويرتكب أخطاء تضر مبصلحة الشركة وابلتايل مصلحة
املسامهني فيها حيث وضع املشرع شروطا ليتم عزل حمافظ احلساابت من قبل القضاء نصت عليه املادة  715مكرر  9من القانون
التجاري وهي " يف حالة حدوث خطأ أو مانع ،جيوز بناء على طلب من جملس اإلدارة أوجملس املديرين أو من مساهم أو أكثر
ميثلون على األقل عشر رأس مال( ) 10/1الشركة أو اجلمعية العامة إهناء مهام مندويب احلساابت قبل االنتهاء العادي هلذه
الوظائف عن طريق اجلهة القضائية املختصة" فبشرط توافر اخلطأ أو املانع يتم عزل حمافظ احلساابت مبوجب قرار قضائي بناء
على طلب يقدم من طرف:
 جملس اإلدارة أو جملس املديرين  -مساهم أو أكثر ميثلون على األقل عشر رأس مال الشركة -اجلمعية العامة.ولقد قنن املشرع الفرنسي بدوره هذا التصرف يف نص املادة  227من قانون الشركات الصادر يف  1966/07/24ليمنح
للجمعية العامة حق عزل حمافظ احلساابت قبل انتهاء مدة وكالته إذا توافر أحد السببني :وقوع احملافظ يف خطأ خالل تنفيذ
التزاماته القانونية،أو وجود عائق أو مانع حيول بينه وبني النهوض مبهام وظيفته  :أما املانع فهو موضوعي ينتج عن املرض الطويل
أو االبعاد الذي حيول دون أداء احملافظ ملهامه .وتدخل يف إطار املوانع كذلك اإلدانة اجلنائية أو الشطب من جدول القائمة
املهنية.4
واملالحظ هنا هو أن املشرع اجلزائري واملشرع الفرنسي جعال إمكانية عزل حمافظ احلساابت بيد القضاء يف حالة وجود خطأ
أو مانع .أما فيما عدى هذه األ سباب،فإذا عزل فإن اهليئة املراقبة ملزمة بتعويض احملافظ عن األضرار األدبية واملالية اليت حلقت
به ،ألن العزل يف هذه احلال يعترب تعسفيا.
وملا كانت هذه التعيينات قد الحظها املشرع وفتح للقضاء صالحية القيام هبا ،فإن هناك تعيينات أخرى كانت صناعة
خالصة من القضاء واجتهادا منه يف حماولته الدائمة حلماية املساهم يف شركة املسامهة.

1

- J. MONEGER,T.GRANIER, Le commissaire aux comptes, Dalloz,1995,p.86.
- 2بن مجيلة حممد ،مسؤولية حمافظ احلساابت يف مراقبة شركة املسامهة ،مذكرة ماجستري ،ختصص قانون أعمال ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،كلية احلقوق ،2011/2010 ،ص .46
 - 3قبل صدور املرسوم التشريعي  08-93املؤرخ يف  1993/04/25املعدل واملتمم للقانون التجاري ،كان عزل حمافظ احلساابت خيضع إىل أحكام الوكالة وكان واجبا الرجوع
ألحكام القواعد العامة للوكالة املنصوص عليها يف املادة  587من القانون املدين لسد الفراغ التشريعي .وبعد هذا التعديل يظهر جليا إدراك املشرع لدور القضاء يف جمال األعمال.
- J. HEMARD,F.TERRE, P.MABILAT,op. cit.,p.755.
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اثنيا  :تعيينات قضائية دون نص تشريعي
قد حيدث يف حياة الشركة وخالل حياهتا العديد من األحداث اليت قد تؤدي إىل خلل يف انتظام عملها ،ال بل قد تفضي
إىل زواهلا .هذه األحداث والعوامل متنوعة وكثرية منها ما يعود ألسباب خارجة عن إرادة الشركة ومنها ما يعود إىل أسباب داخلية
فتفضي إىل صعوابت مالية يف الشركة.
وكان املشرع حكيما حني أغفل طرح القواعد اليت من شأهنا أن تكون قاسية حلل هذه النزاعات ،وترك األمر إىل القضاء
ليضع حدا لصعوابت سري عمل الشركة .1و اجتهد هذا األخري يف إجياد حلول ووضع قواعد تعيد التوازن واالستقرار للشركة حيث
قام مبجموعة من التعيينات لعل أمهها مايلي:
 -1تعيني مسري مؤقت
يشكل وضع الشركة حتت اإلدارة املؤقتة آلية قضائية حلماية املساهم يف الشركة ،وعند خرق أجهزة الشركة التزاماهتا يتدخل
القضاء ليسحب منها سلطاهتا وحيل حملها مسريا مؤقتا يف انتظار توقيع العقوبة النهائية.2
وعلى عكس التعيينات القضائية سالفة الذكر ،فإن مبدأ تعيني املسري املؤقت ال يستفاد من قانون الشركات ولكنه يعترب من
إبداع العمل القضائي .3وقد أرجع بعض الفقه الفرنسي 4أساس هذا املبدأ إىل مقتضيات املادة  1961من القانون املدين الفرنسي
وما يليها من املواد املتعلقة ابحل راسة على األشياء املتنازع على ملكيتها .غري أن ذلك يعترب تفسريا واسعا للمادة .ذلك أن األمر
بتعيني املسري املؤقت يعد مستقال عن كل نزاع حول األموال أو حقوق ختص الشركة من جهة ،ومن جهة أخرى ،فإن املهام
املسندة للمسري املؤقت أكثر اتساعا مما خيول للحارس القضائي .5ويعترب  Y.GUYONأن سكوت املشرع عن تنظيم هذه
املؤسسة هو سكوت مقصود ،ألن هذه املؤسسة ينبغي أن تتمتع أبكرب قدر ممكن من الليونة حىت تتمكن من معاجلة احلاالت غري
املتوقعة اليت ميكن أن تنجم عن تعقيد قانون الشركات وخماطر حياة األعمال.
إال أنه ال ينبغي اخلل ط بني املسري املؤقت والوكيل الذي يعينه رئيس احملكمة بصفته قاضيا للمستعجالت من أجل القيام
أبحد إجراءات شهر الشركة يف حالة إغفاله أو يف حالة القيام به بصورة غري قانونية ،أو من أجل القيام بدعوة اجلمعية العامة
لالنعقاد ،ذلك أن الوكيل املعني يف هاتني احلالتني ا ألخريتني تكون له مهمة حمدودة تتمثل يف إصالح خلل بسيط داخل شركة
مسرية بطريقة صحيحة دون أن ميلك احلق يف تسيري شؤون تلك الشركة .يف حني أن املسري املؤقت حيل  -وإن كان بصفة جزئية-
حمل أجهزة تسيري الشركة من خالل السلطات املمنوحة له .6وال ينفي هذا االختالف وحدة األساس ابعتبار أن مصلحة الشركة
هي اليت تربر كل هذه التعيينات .7وميكن لكل ذي مصلحة أن يطلب تعيني مسري مؤقت سواء تعلق األمر ابملسامهني أو أبعضاء
1

- J.MESTRE, Réflexions sur les pouvoirs des juges dans la vie des sociétés, op.cit., p 81.
-Ch.LAPP,La nomination judiciaire des administrateurs de société,RTD.com., 1952,p.771.
3
- A.Viandier, Observation sur les conventions de vote, J.C.P.1986, éd.E ,II, 15405.p.141.
2

4

- CH.LAPP,op.cit. , p.769.
 - 5صمود سيد أمحد  ،مصلحة الشركة معيار مشروعية أعمال التسيري يف الشركات التجارية ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه يف القانون اخلاص ،كلية احلقوق ،جامعة جياليل اليابس،
سيدي بلعباس ،السنة اجلامعية  ، 2010-2009ص .223
6
- Y. GUYON, Administrateur judiciaire, juriscl. Soc. Fasc 37, n°2.
7
- S.OZTEC, op. cit, p. 321.
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جملس اإلدارة .1إال أن الواقع يظهر أبن أقلية املسامهني هي من تلجأ عادة إىل طلب هذا التعيني 2لغرض وضع حد لتسيري األغلبية
إذا اعتربت أنه مشواب ابلتعسف .3وتقتضي دراسة دور املسري املؤقت حلماية املساهم يف الشركة ضرورة احلديث عن صالحياته.
لكن وقبل ذلك جيب الوقوف عند تبيان حاالت تعيينه.
مبدئيا فإن القضاء ال ميلك سلطة التدخل يف تسيري شؤون الشركة عند القيام بتعيني مسري مؤقت مكلف ابلتسيري ،ذلك أن
تعيني أجهزة إدارة وتسيري الشركة أثناء حياهتا يعترب من اختصاص اجلمعية العامة .إال أنه قد يظهر من األسباب ما يستوجب
ضرورة تعيني مسري مؤقت إلدارة شؤون الشركة نتيجة لظروف قد تطرأ على أحوال الشركة فتهدد السري العادي هلا أو قد تؤدي
حىت إىل تدهور وضعيتها واستقرارها.
وال شك أن تعيني مسري مؤقت إلدارة شؤون الشركة يتضمن مساسا بسلطة األغلبية ،لذلك جيب أن يبقى ذا طابع
استثنائي ،وهو املالحظ من عدم استجابة احملاكم للطلبات املقدمة هلا واملتعلقة بتعيني مسري مؤقت إال عندما يتضح هلا أبن ال
وجود ألية وسيلة أخرى متكن من حل األزمة اليت تتعرض هلا الشركة ومحاية مصاحل املسامهني داخلها.4
أما فيما يتعلق حب االت التعيني ،فيالحظ أن موقف القضاء الفرنسي قد شهد تطورا ملحوظا بعدما كان يعترب تعيني املسري
املؤقت جمرد وسيلة ملعاجلة غياب

أو عجز أو ختلف أجهزة اإلدارة و التسيري ،ليجعل منها القضاء الفرنسي يف مرحلة الحقة

وسيلة للحد من التعسف داخل شركة املسامهة لتضاف بذلك إىل الوسائل املخولة للمسامهني حلماية مصاحلهم ومصاحل الشركة.
فبالنسبة حلالة غياب أو عجز وختلف أجهزة الشركة اإلدارية فإن اخللل الذي يعرتي أجهزة الشركة هو الذي برر تقليداي
تعيني مسري مؤقت إلدارة شؤون الشركة ابعتبار أن الشركة ال ميكنها أن تسري وتعمل بشكل طبيعي إذا مل تتوفر على أجهزة لإلدارة
والتسيري أو إذا شاهبا خلل يعرقل عمل هذه األجهزة .ونظرا لعدم وجود تعريف صريح هلذا اخللل ،أصبح تقدير أسباب أو بواعث
تعيني مسري مؤقت يعود للسلطة

التقديرية لقضاة املوضوع مع مراعاة حالة االستعجال اليت تربر إختصاص قاضي

املستعجالت.5
وجيد تعيني املسري املؤقت ويف كثري من األحيان تربيرا له يف غياب أو اختفاء أحد أجهز الشركة اليت يعترب وجودها ضروراي.
والفرضية املثلى لتصور هذه احلالة تتعلق بعدم توفر الشركة على جملس إدارة .وحيدث هذا عادة عندما يتم إبطال مداوالت اجلمعية
العامة اليت تضمنت تعيني أعضاء جملس اإلدارة 6ابعتبار أن هذا اإلبطال يؤدي إىل بطالن التعيني ذاته.
كما يكون الفراغ أحياان يف أجهزة الشركة انجتا عن تقدمي أعضاء جملس اإلدارة الستقالتهم بصفة مجاعية ،7إما طواعية أو
حتت أتثري ضغط املسامهني الذين يع ربون بذلك عن عدم رضاهم عن اجمللس حىت إذا ما قدموا استقالتهم مل يعمد املسامهون إىل

1

- R. CONTIN,op. cit, p. 444.
- Y. CHARTIER, op.cit, p. 279. .
3
- M. POISSON, op. cit, p. 302.
4
-Y.GUYON,L’arrêt Fruehauf et l’évolution de droit des sociétés,D.S.,1968,ch.VI.,n° 10.
5
-Y. CHARTIER, La gestion et le contrôle des sociétés anonymes dans la jurisprudence, librairies
techniques,1985., p. 281.
6
- Par exp : Trib.Com. LaSeine, 14 Mars 1981, J.S., 1982, p. 171.
7
- C. LAPP, op.cit., p.772.
2
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تعويضهم وكان إمساكهم هذا عن قصد ليتوجهوا إىل القضاء لتعيني مسري مؤقت .وينبغي مالحظة أن حدوث اخللل ال يكفي يف
حد ذاته لتربير تعيني املدير املؤقت ،بل جيب معه كذلك استحالة تعيني أعضاء جدد ابلطرق والوسائل القانونية العادية.1
وميكن أن جيد موضوع تعيني املسري املؤقت تربيرا له حال وجود ظروف أو عوامل تعرقل السري العادي ألجهزة الشركة
وتصيبها ابلشلل أو العجز ،كحالة اخلالف القائم بني أعضاء اجلهاز الواحد ،أو اخلالف الكبري بني أعضاء جملس اإلدارة خبصوص
مسائل جوهرية مما يصعب معه تكوين أغلبية داخل اإلدارة ،الشيء الذي يهدد السري العادي للشركة .2وعلى العكس من ذلك،
فقد رفض القضاء الفرنسي 3تعيني مدير مؤقت بعد أن تبني له أن اخلالف القائم بني أعضاء جملس اإلدارة مل يكن له أثر على سري
اجمللس الذي كان يزاول مهامه يف ظروف عادية وأن وضعية الشركة مل تكن معرضة ألي خطر.
بيد أن األسباب اليت تربر تعيني املسري املؤقت ال تقتصر على اخللل الذي يصيب جملس اإلدارة فحسب ،بل قد يوجد من
الظروف ما يعرقل السري العادي للجمعيات العامة يربر معه تعيني مدير مؤقت .ففي بعض األحيان ال ميكن للجمعية العامة أن
جتتمع إال إذا استوفت النصاب القانوين ،وأن عدم استيفاء النصاب املطلوب قد يرتتب عنه إصابة حياة الشركة ابلشلل خصوصا
عندما ينجم عنه استحالة اجتماع اجلمعية العامة مما يهدد مصاحل الشركة .وأحياان أخرى يكون اخللل احلاصل يف عمل اجلمعية
العامة انجتا عن استحالة اختاذ أي قرار ،وميكن تصور هذه احلالة ابخلصوص عندما يكون املسامهون منقسمون إىل فريقني
مصاحلهما متعارضة ،4فيستحيل تشكيل أية أغلبية نظرا لتوافر الفريقني على عدد متساوي من األسهم 5الشيء الذي يؤدي إىل
استحالة اختاذ أي قرار من اجلمعية العامة.
حيث أنه وبعد أن التعرض للفرضيات التقليدية لتعيني املسرياملؤقت ،ننتقل للحديث عن الفرضية احلديثة هلذا التعيني واليت
تكون يف حالة حدوث تعسفات ومساس مبصلحة الشركة،ففي بعض األحيان ال تشكو أجهزة الشركة من أي عجز أو قصور يف
تكوينها أو يف عملها ،أي أن إدارة الشركة تتصف ابلشرعية ومتارس نشاطها يف تسيري الشركة بشكل طبيعي ،غري أن بعض قراراهتا
تنطوي على تعسف ضار مبصاحل املسامهني والشركة ،وهو ما قد يعترب خلال عضواي  Défaillance organic6يف أدائها.
الشيء الذي يستدعي ضرورة تعيني مسري مؤقت خاصة بعد أن عرف مفهوم الظروف أو األسباب االستثنائية اليت تربر تعيني
مسري مؤقت توجها حنو االتساع ليشمل حاالت ال يكون فيها سري أجهزة الشركة معرقال .7ويف هذا السياق برز تعسف األغلبية
كأحد األسباب املوجبة لتعيني مسري مؤقت إلدارة شؤون الشركة والبحث عن حل لألزمة اليت تعرفها.
وال يثري تعيني املسري املؤقت أي إشكال عندما يكون تعسف األغلبية مرفوقا بوجود خلل أو خمالفة يف تسيري الشركة ،كما
لو كان القرار التعسفي قد اختذ خالل مداوالت متت خرقا للشروط الشكلية املطلوبة أو خالفا للشروط النظامية.ألن تعيني املسري

 - 1حممد السماحي ،إدارة شركة املسا مهة يف القانون املغريب ،رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا يف القانون اخلاص ،جامعة حممد اخلامس ،كلية احلقوق ،الرابط  ،1974،ص .121
- Cass. Com. 26 Avr 1982, Rev. Soc., 1984, p.93 note sibon.
3
- Cass. Com. 9 Oct 1972, Rev. Soc., 1974, p.119 note Buttet.
4
- Paris 6 juil 1990, J.C.P. p 1990, Ed, I, 20207.
5
- Cass.Req, 8 Nov 1935, Js, 1935, p 660, cité par C.Lapp, op.cit., p.774.
6
- S. OZTEC, op.cit, p.322.
7
- A.CHASSAGNON, Administrateur provisoire, Rèp. Sociétés, Encycl. Dalloz, n° 3.
2
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املؤقت يف مثل هذه احلال يهدف إىل العودة إىل الشرعية .1إال أن العكس يبدو األمر فيه أكثر تعقيدا عندما يكون تعسف
األغلبية غري مصحوب مبا يعوق السري العادي للشركة .ويف هذه احلال ترتكز دعوى األقلية لتعيني املسري املؤقت على تعسف
األغلبية فقط .فهل جيوز للقضاء يف مثل هذه احلال احل كم بتعيني مسري مؤقت قصد محاية األقلية ضد قرارات األغلبية املنحازة
ملصاحلها؟.
وابلرجوع إىل أحكام القضاء الفرنسي ،نالحظ أن السماح بتعيني مسري مؤقت إلدارة شؤون الشركات ظل ولزمن طويل
مقتصرا على احلاالت اليت يالحظ فيها وجود خلل يعرتي أجهزة الشركة .إال أن بداية الستينات شهدت تطورا مهما خبصوص هذه
املسألة ،حيث عرفت احملاكم الفرنسية تقدمي طلبات من طرف أقلية املسامهني تطالب فيها تعيني مسري مؤقت بقصد وضع حد
لتعسف األغلبية ،وهو الشيء الذي استجابت له قرارات هذه احملاكم اليت أصبحت تعترب أن تعيني املسري املؤقت ميكن أن يشكل
وسيلة حلل النزاعات القائمة داخل الشركة وتدبريا يهدف إىل محاية أقلية املسامهني ،الشيء الذي يشكل تطورا مهما يف املعايري اليت
أصبح يعتمدها القضاء لالستجابة لطلبات تعيني املسري املؤقت .2وجيد تدخل القضاء أساسا له يف هذه احلال يف ضرورة محاية
مصاحل الشركة.3
ويعترب قرار حمكمة استئناف مدينة  4Amiensالصادر يف  11فرباير  1964رائدا يف هذا اجملال ،إذ فتح الباب أمام
إمكانية تعيني املسري املؤقت حىت يف األحوال اليت ال يكون فيها عمل أجهزة الشركة معرقال .وتتلخص وقائع القضية يف قيام جملس
إدارة شركة املسامهة  Sucrerie agricole de beraurainببيع عدد كبري من االسهم لشركة منافسة دون مراعاة الشروط
النظامية املقيدة لتداول األسهم ،الشيء الذي ترتب عنه حتكم هذه األخرية يف سلطة املراقبة داخل الشركة األوىل وإغالق بعض
معاملها مما دفع مبسامهي األقلية إىل طلب تعيني مسري مؤقت يكلف بتسيري الشركة إىل حني اختاذ قرار هنائي خبصوص االسهم اليت
مت تفويتها .وقد رفض رئيس احملكمة التجارية ملدينة  Senlisاالستجابة هلذا الطلب على أساس عدم توفر حالة االستعجال إال
أن حمكمة  Amiensألغت قرار رئيس احملكمة التجارية مرسية يف نفس الوقت مبدأ إمكانية تعيني املدير املؤقت يف حال
تعسف األغلبية .وعلى هنج احلكم السابق سارت حمكمة استئناف ابريس يف قرارها الشهري . Affaire Fruehauf
ويعترب الفقيه الفرنسي R.RODIERE 5أن هذه القضية قد طرحت تساؤال مهما يتعلق مبدى قدرة األقلية على
اخلصوص تعيني مدير مؤقت يف حال عدم اتفاقها مع السياسة العامة اليت تنتهجها األغلبية ،وبصفة خاصة عندما تعتقد بضرورة
إمتام صفقة معينة يبدو هلا أن إلغاءها سيكون ذا آاثر وخيمة على الشركة؟ .يظهر أن احملكمة أجابت على هذا التساؤل ابإلجياب.
حيث قبلت احملكمة التجارية الطلب املقدم إليها من طرف األقلية ،وأيدته حمكمة استئناف ابريس موضحة أنه ومن أجل تعيني
1

- Amiens,11 fev. 1964, R.T.D.com., 1964, p.797, note Houin.
-« On est ainsi passé du critère de l’absence degestion à celui de l’absence de gestion normal et le concept de
crise sociale a relevé celui de paralysie sociale ». A.VIANDIER,obs. sous Trib com.Paris (ref), 14 fev. 1990,
JCP, éd. E. ,1990, II. 1586
3
- B. LYONNET, L’administration juidiciaire, Rev.Jur.Com., 1991,p .253.
4
- « la nomination d’un administrateur judiciare est possible lorsque la gestion d’une societé normalement
assurée par le conseil d’administration est compromise de manière telle qu’elle ne puisse plus continuer à
substituer si on laissait les choses en l’etat … ». Amiens , 11 Fév. 1964,pp. 797, précité.
5
- R.Rodiere, obs. sous Paris 22 Mai 1965 R.T.D. com. 1965, p.20.
2
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مسري مؤقت فإن قاضي االستعجال جيب أن يضع مصاحل الشركة يف مكان األولوية على املصاحل الشخصية لبعض الشركاء ولو
كانوا يشكلون األغلبية.
ويالحظ من خالل هذا القرار أن تعيني املسري املؤقت مل يتم من أجل إصالح عيب يف سري وعمل أجهزة الشركة ،وإمنا من
أ جل إلغاء قرار جملس إدارة الشركة التابعة الذي أملته الشركة القابضة وتنفيذ الصفقة رغما عن إرادهتا .1لذلك ظهر تعيني املسري
املؤقت يف هذه احلال مبثابة اجلزاء املناسب للقرارات التعسفية من خالل منع تنفيذها .2
ويف نفس اإلطار قبلت حمكمة استئناف مدينة  Rouenتعيني مسري مؤقت يف قضية كان فيها تعسف األغلبية واضحا،
كون ممثل األغلبية كان يستغل وظائفه اإلدارية داخل الشركة لتحقيق أهوائه الشخصية .3وقد جاء هذا القرار ليؤكد و مبا ال يدع
جماال للشك أن تعيني املسري املؤقت يشكل وسيلة من وسائل محاية أقلية املسامهني ومنع تنفيذ قرارات األغلبية املشوبة ابلتعسف.
وجتدر اإلشارة إىل أن معارضة أقلية املسامهني للسياسة اليت ينهجها جملس اإلدارة ال تعترب كافية لتربير تعيني املسري
املؤقت ،ابعتبار أن هذه املعارضة ال ميكنها القول أبن سري الشركة يعترب معرقال أو مهددا بصعوابت هتدد مصلحة الشركة أو حتول
دون قيام أجهزة الشركة بضمان السري العادي للشركة .وهو ما أكدته حمكمة النقض الفرنسية بقرارها املؤرخ يف  25مارس
 41974والذي أيدت من خالله القرار الصادر عن حمكمة االستئناف برفض تعيني مسري مؤقت بعد أن تبني أن معارضة األقلية
مل يكن من شأهنا أن هتدد السري العادي للشركة.
وبناء عليه يتضح أن موقف احملاكم يبني عن تردد واضح خبصوص تعيني مدير مؤقت بدل أجهزة إدارة وتسيري الشركة يف
الوقت الذي حتضى فيه هذه األجهزة بثقة األغلبية .5و قد تكون معارضة األقلية انجتة فقط عن اختالف يف وجهات النظر
خب صوص كيفية تسيري الشركة .فاحملاكم ال تسمح مبثل هذا التعيني إال عندما تستنتج من خالل وقائع حمددة أن القرارات املتخذة
من طرف األغلبية متس فعال مبصاحل األقلية وجتعل مستقبل الشركة مهددا ،6ونرى أن ملوقفها هذا ما يربره .وال ينبغي أن يكون
تدخل القضاء أساسا لطغيان األقلية على األغلبية أو أن يشكل عرقلة يف وجه اجلمعية العامة أو جملس اإلدارة ومها بصدد
استعمال حقوقهما املشروعة.

1

- S.OZTEC,op.cit., p. 323.
- ELMAHI H., La protection de l’intérêt social de la société anonyme ,Etude du rôle respectif des actionnaires
et des salariés, th. Nantes ,1990.., p. 232.

2

-“ Attendu qu’il ya lieu…de protéger la minorité contre les décisions intempestives prises par la majorité dans
l’interet personnel d’un des membres de celle –ci… Que la nomination d’un administrateur qui ne saurait
préjudicier est propre à éviter lexécution de décisions majoritaires abusives » Rouen, 25 sept. 1969,Rev.Soc.,
971,p.295, note J.H.
4
-« attendu …que l’arret énonce que la seule opposition manifeté par un groupe d’actionnaires à l’encontre du
conseil d’administration ne permet pas à défaut de tout élément suffisant permettant de dire que le
fonctionnement de la société est géné ou entravé par des difficultés qui empechent les organes de la personne
morale d’en assurer la gestion et compromettent l’activité ou les biens de la société »Cass.Com. 25 Mars 1974,
Rev.Soc. ,1975, p.99, note J.H.
5
- Y.GUYON., op.cit.,n° 36.
6
- J.L. SIBON, note sous cass. Com., 23 Mars 1981, Rev. Soc.,1981, p.786.
3
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ومن الضروري التنويه إىل أن اهلدف األساسي من تعيني مسري مؤقت إلدارة شؤون الشركة هو حماولة البحث عن حل
ألزمة قد تعرفها الشركة وذلك قصد ضمان بقائها .لذا كان من الطبيعي أن ختول له سلطات واسعة لسد الفراغ الناتج عن عجز
أو ختلف ألجهزة الشركة .لكن وانسجاما مع الطابع املؤقت ملهمة املسري املؤقت كان لزاما وضع حدود لسلطته وهو ما سنبينه من
خالل التعرض لنطاق مهامه ،خاصة وأن إمكانية فشله تبقى قائمة وقد ال يفلح املسري املؤقت يف إجياد حلول توفيقية ،لذلك فال
ميكن تصور استمراره يف مزاولة مهامه إىل ما ال هناية وهو ما يقتضي حتديد مدة زمنية ملهمته.
حيث يتم حتديد مهام املسري املؤقت من خالل احلكم القضائي بتعيينه ،وهذا ال يعين ابلضرورة إلزامه ابختاذ قرارات معينة.
فهو يتمتع حبق اختاذ القرارات والتدابري اليت يراها أكثر مالئمة للشركة وهو ما ذكر به قرار Fruehaufالسالف الذكر.1
وختتلف السلطات املخولة للمسري املؤقت ابختالف الظروف اليت بررت تعيينه .فكلما كانت األزمة اليت بررت تعيينه خطرية
كلما كانت السلطات املمنوحة له أكثر اتساعا .2وبصفة عامة فإن القرار القاضي بتعيني املسري املؤقت حيدد هذه السلطات يف
نطاق واسع حبيث تشمل التسيري واإلدارة املؤقتة للشركة مع سلطات االستعمال.3
وجتد السلطات املمنوحة للمسري املؤقت تربيرا هلا يف كون تعيينه يتضمن ابلضرورة توقف أجهزة اإلدارة و التسري عن مباشرة
مهامها ،4مما يستلزم معه ضرورة ختويله ممارسة هذه السلطات حىت تستمر حياة الشركة بشكل عادي إىل حني حل األزمة اليت
تعرفها الشركة.
وال ينبغي أن يفهم مما سبق أن املسري املؤقت يتمتع بنفس صالحيات أجهزة اإلدارة والتسري ،فالطابع االستثنائي ملهمته
جيب أن ينعكس حىت على نطاق سلطاته اليت جيب أن تنحصر يف مباشرة أعمال اإلدارة والتسيري اليومية اجلارية ،5فضال عن اختاذ
اإلجراءات التحفظية .6وابملقابل ف ال جيوز له أن يتخذ قرارات ترهن مستقبل الشركة ويكون من شأهنا التأثري على سياستها
العامة .7ويف هذا اإلطار يندرج قرار حمكمة النقض الفرنسية املؤرخ يف 27أكتوبر  81969والذي اعترب أن احلق يف املوافقة على
تفويت االسهم للغري يتجاوز سلطات املسري املؤقت .ويبدو هذا امل وقف معقوال ،ذلك أن االعرتاف للمسري املؤقت ابحلق يف
املوافقة على تفويت األسهم للغري -يف احلالة اليت يتضمن فيها نظام الشركة شرط املوافقة – قد يكون له انعكاسات على مستقبل
الشركة ابلنظر إىل ما قد يؤدي إليه من قلب للتوازن داخل الشركة وتغيري األغلبية املتحكمة يف تسريها.

- « Le mandat général conféré à l’administrateur judicaire ne doit pas conduire à lui imposer l’exécution de
commandes … il est seul en mesure d’apprécier dans chaque cas particulier l’oppotinité pour la société… » Paris
,22 Mai 1965, précité.
2
- Y. CHARTIER , op.cit., p. 281.
3
- B. LYONNET, op.cit., p. 261.
4
- S. Oztec, op.cit. p 325.
5
- B. DONDERO et O. PEPIN LAHLLEUR – GONDRE – Délimitation de la mission d’un administrateur
provisoire,note sous, cass. Civ, 3ème ch, 3 Mai 2007, Rev.Soc., 2007,p.767.
6
- Bessançon, 13 Juillet 1951, G.P. , 1951, 2, p.357.
7
- C. LAPP,op.cit.,p.789.
8
- Cass. Lapp, op.cit., p.789.
1
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وال ينبغي أن تنسينا املهام سالفة الذكر املهمة الرئيسية للمسري املؤقت واملتمثلة يف احملاولة إلجياد حل لألزمة اليت بررت
تعيينه ،1وقصد هبا ضمان بقاء واستمرار الشركة ابلبحث عن تدابري تكون أكثر مالئمة حلل النزاع .وميكنه يف هذا اإلطار أن يقرتح
عقد مجعية عامة وحيدد جدول أعماهلا ويقوم ابستدعاء املسامهني حضورها 2قصد متكينهم من التحاور وحماولة إجياد حل لألزمة.
حيث أنه ويف حال تعسر وجود حل يف اجلمعية العامة املنعقدة ،فيتوجب على املسري املؤقت أن يلعب دور احلكم فيقوم
مبحاولة التوفيق بني األغلبية واألقلية 3قصد متكني الشركة من العودة إىل حياهتا العادية .4كما ميكنه ويف إطار مهمته التوفيقية أن
يقرتح على املسامهني القيام بتوزيع جديد لألسهم املمثلة لرأس املال بينهم أو قبول دخول أغيار للشركة 5إىل غري ذلك من احللول
اليت يهدف من ورائها إىل إهناء األزمة ا ليت تعرفها الشركة .وال يعين ذلك ابلضرورة أن إبمكانه تقرير احلل األمثل حلل اخلالف القائم
بني املسامهني ،ألن دوره ينحصر يف حماولة التوفيق واقرتاح احللول ويبقى للمسامهني احلق يف قبول ما يقرتحه من حلول أو رفضها.
و اجلدير ابلذكر أن نظام اإلدارة املؤقتة ال ميكن النظر إليه إال مؤقتا بطبيعة ،وإال فإننا لن نكون أمام إدارة مؤقتة .وعادة ما
يقوم القرار القاضي بتعيني املسري املؤقت بتحديد مدة مهامه واليت تكون أحياان جد قصرية تكتمل مبجرد قيام املسري املؤقت
ابستدعاء اجلمعية العامة اليت هتدف إىل ضمان السري العادي للشركة .6وميكن ملهمة املسري املؤقت أن تنتهي قبل املدة احملددة هلا
إذا متكن وقبل حلوهلا من إجياد حل لألزمة .7وميكن كذلك متديد مهام املسري املؤقت قصد منح فرصة أخرى إلجياد حل مالئم
لألزمة .وللمسري املؤقت نفسه أن يلتمس جتديد مأموريته لفرتة أخرى إذا الحظ أن املشاكل اليت عني من أجل املساعدة على
حلها ما زالت قائمة حىت بعد انتهاء مدة مهامه احملددة من احملكمة.8
وجيوز أحياان أن يعني املسري املؤقت ودون حتديد مدة زمنية ملهامه ،وعندئذ ميكنه أن يستمر يف أداء مهمته حىت ينتهي النزاع
وحتل مجيع املشاكل .إال أن مهمته تبقى مؤقتة ويف كل األحوال .9ويشرتط كذلك النتهاء مهام املسري املؤقت أن تكون أجهزة
الشركة قد اسرتجعت مكانتها داخل الشركة 10وذلك حىت ال يقع أي فراغ يف تسيري الشركة.
و مل يكن املسري املؤقت الصناعة القضائية الوحيدة يف جمال الشركات واليت مل تستند على نص قانوين ،بل هناك حاالت
أخرى أوجدها القضاء وإن كانت أقل أمهية وانتشارا من تدبري تعيني مسري مؤقت ،ومن بينها تعيني احملقق املصلح وكذا إضافة إىل
الوكيل القضائي اخلاص يف حالة تعسف األٌقلية.

1

-A.CHASSAGNON et P.DES MOTT, Administrateur provisoire,Encycl.Dalloz ,T1, n° 2.
- Y. GUYON, op.cit., n° 116.
3
-« … Nommons Mr Chavaux pour inviter les parties sous sa médiation à trouver une solution amiable dans
l’interet supérieur du groupe »Cass.com., ord. Réf, 14 Fév 1990, J.C.P.E, 1990, II, 15826.
4
M.Poisson, op. cit. p323.
5
- Y.GUYON, op.cit., n°116.
6
- « …La mission de M.B… prendra fin dès que l’administrateur devra convoquer avant cette date l’assemblée
générale des actionnaires en vue de prendre toutes les décisions utiles propre à assurer la gestion normale de la
société ».Rouen 25 Sept. 1969, Rev. Soc., 1971, note JH, p.298.
7
- J.H.,note sous Rouen 19 Mars 1974,Rev. Soc.,1974, p.726.
8
- A.VIANDIER, op.cit., p. 141.
9
- Y. CHARTIER, op.cit.,p.281.
10
- M.POISSON, op.cit., p. 322.
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 -2احملقق املصلح.Enqueteur conciliateur :
ميكن للقاضي أن يلجأ إىل تعيني هذا احملقق لغرض إعداد تقرير حول أسباب األزمة اليت حلت ابلشركة والتعرف على موقف
اجلماعات بداخلها ليقوم ابلتوسط بني األطراف من أجل الوصول إىل حل ودي يرضي اجلميع.
وينبغي متييز " احملقق املصلح" عن اخلربة املنصوص عليها يف املادة  145من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي ،ألن هذا
األخري يتوىل مهمة اإلعالم فقط ،وال ميكنه أبي حال من األحوال اقرتاح حل لألزمة ،بل إن األطراف وابالعتماد على هذه اخلربة
يلجؤون إىل القاضي لتوقيع اجلزاء املناسب إن أمكن ذلك.
ويبدو أن احمل قق القضائي يتمتع بسلطات أوسع مما هو ممنوح ملراقب التسيري والوكيل القضائي ،خاصة وأنه يبحث يف أسباب
النزاع وحياول إجراء صلح بني األطراف املتخاصمة ويقرتح حال لألزمة ،مما جيعل من مهمته مراقبة تنفيذ أهداف املشروع وتدقيق
احلساابت .1 Audit
 -3الوكيل القضائي اخلاص يف حالة تعسف األقلية
يتجسد تعسف األقلية ابألخص عند اعرتاض هذه الطائفة عن كل تعديل ميس القانون األساسي للشركة كرفضها مثال
التصويت على قرار رفع رأس املال أو متديد األجل .ومن أجل أن ال يتحقق هلا ذلك ،فينبغي على املسري إثبات خمالفة موقف
األقلية للمصلحة العامة للشركة مبنعه حتقيق عملية جوهرية هلا ،وأن املوقف املتبىن من قبل األقلية مرده إىل تفضيل مصاحلها دون
مراعاة ملصاحل الشركاء اآلخرين .لكن يبقى اإلشكال مطروحا حبدة فيما يتعلق مباهية اجلزاء املطبق يف حالة تعسف األقٌلية؟.
ويبدو بعد النظر أن ا ألمر أكثر سهولة يف مواجهة تعسف األغلبية ،إذ يتمثل اجلزاء املقرر يف إبطال املداولة املتنازع عليها
جزاء كافيا وفعاال ابعتباره يسمح ابلرجوع إىل الوضع الذي سبق املصادقة .يف حني أنه ويف حال ثبوت تعسف األقلية كعدم
التصويت على املداولة بسبب رفض األقلية ،فلن يتبقى يف مثل هذه احلال غري إلزامهم ابلتعويض والذي ومهما بلغ مقداره فلن
يكون عادة اجلزاء األمثل واملناسب.
ويبقى اإلشكال املطروح هو يف معرفة ما إذا كان إبمكان السلطة القضائية وبغرض كسر شوكة األقلية أن جتعل من القرار
املعروض على اجلمعية العامة واجب التن فيذ؟ إال أن مثل هذا اجلزاء سيجعل احلكم حيل حمل القرار وإن كان جمداي ،لكن خيشى
عند تطبيقه تدخل القضاة يف حياة الشركة.2
ولقد وصل القضاء بعد ذلك إىل حل وسط بعد رفض حمكمة النقض الفرنسية حلول القاضي حمل أجهزة التسيري املختصة،
ولكن إبمكانه تعيني وكيل يتوىل متثيل أقلية الشركاء يف مجعية عامة جديدة والتصويت ابمسها الختاذ قرارات مطابقة ملصلحة الشركة
مع مراعاة عدم هدر املصاحل املشروعة لألقلية. 3

1

- C.A. Paris, 7 Mars1989, Rev.Soc.,1989, p. 256, note Daigre.
- Ph. MERLE, op.cit.,pp.693-695; G.Ripert et R.Roblot, op.cit.,1556, pp.338-339.
3
- Cass.com. 9 Mars 1993,D . 1993, 363, note Y. Guyon.
2
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خامتة:
ما ميكن قوله يف األخري هو أن القضاء قد أثبت جناعته يف منح محاية أكرب للمسامهني يف شركات املسامهة وذلك مبأل ما
ميكن من الثغرات القانونية خاصة امام استحالة مواكبة القانون لكل التغريات و املستجدات يف عامل األعمال ملا مييز هذا األخري
من تطورات و مشاكل ك ثرية تتطلب حلول سريعة و لذا أصبح تدخل القاضي يف حياة الشركة امرا ال مهرب منه بل و أكثر من
ضروري.
وأمام هذا الدور امللح للقاضي يف حياة الشركة وجب على املشرع املسارعة يف وضع نصوص قانونية تنظم تدخل القاضي
يف عمل شركة املسامهة ووضع حدود هلا ،جتعل كال من مسرييها و املسامهني فيها و القاضي كذلك يعملون ملا فيه حتقيق
للمصلحة اجلماعية للشركة.
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المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في بيئة مضطربة :دراسة في المعوقات وسبل التعزيز

ط.د .منى طواهرية

املشاركة السياسية للمرأة اجلزائرية يف بيئة مضطربة :دراسة يف املعوقات وسبل التعزيز
The political participation of Algerian women in a turbulent environment: a
study on the obstacles and means of reinforcement
مىن طواهرية،ابحثة دكتوراه
املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية،اجلزائر
ملخص
يف ظل تنامي و تزايد اخلطاابت الرمسية للنخب السياسية اجلزائرية و اإلصالحات الرامية لتشجيع ولوج املرأة اجلزائرية إىل احلياة السياسية
و متكينها من كل حقوقها ،فإن املشهد السياسي اجلزائري و إن كان يظهر مشاركة املرأة يف احلياة السياسية ،إال أهنا تظل شكلية
إلضف اء الطابع الدميقراطي التشاركي على النظام السياسي ،ابعتبار أن الثقافة السائدة ابجملتمعات العربية بشكل عام ترى يف املرأة غري
قادرة على حتمل عبء العمل السياسي أو التغيري يف الواقع االجتماعي واالقتصادي الراهن ،إال أن التصور املطروح يف املقال يذهب
للتأكيد على ض رورة إشراك جل الفواعل االجتماعية ومنها املرأة يف العملية السياسية حىت تكون انجحة و تعرب عن خمتلف تصورات
الفئات يف اجملتمع و ذلك بطرح مجلة من اآلليات و السبل اليت تعزز مشاركة املرأة اجلزائرية يف احلياة السياسية.
الكلمات املفتاحية :الدميقراطية التشاركية ،املشاركة السياسية ،املرأة اجلزائرية ،املعيقات وآليات التفعيل.
Abstract
following the growth and increase of the Algerian political parties official speeches and the
growth of reforms aiming at integrating the Algerian woman in the political life as well as
enabling her to gain all her civic rights, and despite that the Algerian political view shows that the
woman participates in the political life, but in fact it remains just a mere participation due to the
culture existing in the Arabic societies in general that views the woman unable to stand the
burden of the political exercise or to make change in the current social and economic aspects.
Thus, the view issued in this article aims to ensure the necessity to involve all social actors
including the woman in the political process to be successful and reflect the various social groups
perspectives and that through exposing mechanisms and ways of enhancing the participation of
woman in the Algerian political life.
Keywords:participatorydemocracy, political participation, Algerian women, obstructions and
activation mechanisms.
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ط.د .منى طواهرية

مقدمة
التزال م قولة املرأة نصف اجملتمع منذ عهود مضت تعكس قيمة املرأة و دورها املركزي يف بناء اجملتمع و توسيع آفاق األجيال،فبعد
أن احنصر دورها يف تربية النشء و محل دعائم البيت و النهوض برسالتها كأم مربية،تغريت املفاهيم و استوطنت قضااي جديدة مع
هبوب رايح الدميقراطية لتحل مفاهيم جديدة ال تلغي املفاهيم القدمية إمنا توسع من دائرهتا و متنحها أفقا أوسع و حرية أكرب،فقد
كان ملوجة التحرر و ما حتمله الدميقراطية من مبادئ و ما تتطلبه من دعائم و فواعل األثر الكبري يف دعم ضرورة تواجد املرأة و
إسهامها الفعال يف هذه النهضة الدميقراطية جنبا إىل جنب مع شقيقها الرجل لتكون بذلك عنصرا فعاال و مسامها يف بناء اجملتمع
الذي تُعد نواته األوىل و اللبنة اليت تبىن عليها حصون الدول.
فبعد أن احتلت قضااي املرأة اهتمام العامل بداية من  1975بعد قرار األمم املتحدة العتماد عقد املرأة()1957-1985و كذا
أتكيد إعالن بكني على ضرورة متكني املرأة و توسيع مشاركتها السياسية يف العملية السياسية كنهج لتحقيق املساواة و السلم،
ابدرت عديد الدول املتقدمة منها و النامية إىل إدراج حقوق املرأة السياسية ضمن دساتريها و شرعت هلا قوانني و منحتها مكانة
خاصة ضمن أجندات سياساهتا مؤكدة بذلك على الدور احملوري و األمهية اليت تعتليها مشاركة املرأة يف اجملتمع.
و لئن كان اقتحام املرأة الغربية لل حياة السياسية قد أوصلها إىل سدة احلكم ،فإن املرأة العربية و ابألخص اجلزائرية ال تزال أقل
حظا يف نيل تلك املكانة رغم ما وعدت به اخلطاابت الرمسية و ما حتويه التشريعات و القوانني ،فواقع احلال يعكس حقيقة مفادها
أنه رغم حتقق نسبة من املشاركة السياسية للمرأة إال أهنا مل تصل لتطبيق ما تنص عليه التشريعات القانونية و ما يكرسه هلا الدستور
من حقوق يسمح هلا بولوج عامل السياسة من اببه الواسع ،و إن مرد ذلك إمنا يعود إىل مجلة من املعوقات و التحدايت اليت تعود
يف غالبية األحيان إىل العقلية و الثقافة اجلزائرية املرتبطة ابلسلطة األبوية القائمة على كون الرجل هو القائد الذي جيب أن يعتلي
سدة احلكم و امتدت إىل أجنحة السلطة كمنطق يعرب عن أحقية الرجل وحده يف تقلد املناصب القيادية العليا يف الدولة.
هذا الوضع ،دفعنا للكتابة يف هذا املوضوع رغبة منا يف اإلطالع أكثر و التعمق يف حيثياته و كشف الغطاء على اإلجنازات و كذا
املعوقات و التحدايت اليت تقف أمام تفعيل مشاركة املرأة اجلزائرية يف احلياة السياسية ،و عليه فإن اإلشكالية املراد إاثرهتا يف هذه
الورقة تتمثل يف:أي دور تلعبه املرأة اجلزائرية يف احلياة السياسية؟ هل مت تفعيل مكانتها و مشاركتها السياسية وفق مبدأ
الدميقراطية التشاركية و املساواة؟ أم ال تزال تواجه حتدايت حتول دون مشاركة سياسية واسعة للمرأة اجلزائرية؟
فرضيات الدراسة
إن اإلجابة على اإلشكالية تقتضي منا طرح الفرضيات التالية:
• متكني املرأة اجلزائرية من حقها يف املشاركة أكثر يف احلياة السياسية كفيل بتفعيل دورها السياسي.
• يقتضي حتقيق مبادئ الدميقراطية التشاركية تفعيل دور املرأة السياسي و متكينها من تقلد املناصب السياسية.
و ملعاجلة املوضوع ارأتينا تقسيم املقال إىل مبحثني ،حبيث يعاجل املبحث األول املرأة اجلزائرية و السياسة،يف حني نتطرق يف
املبحث الثاين إىل معيقات املشاركة السياسة للمرأة اجلزائرية و آليات التفعيل
املبحث األول :املرأة اجلزائرية و السياسة
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ظلت املرأة لسنوات طوال مسلوبة احلقوق السياسية ،غري أن انتشار محى الدميقراطية فتح الباب واسعا ملشاركتها و انلت قضية
مشاركة املرأة سياسيا مرتبة متقدمة يف سلم اهتمام الدوائر السياسية ،فعقدت ألجلها عديد املؤمترات و ما أسفرت عنه من
اتفاقيات أكدت مجيعها على ضرورة متكني املرأة من حقوقها السياسية مبا خيدم التنمية و اجملتمع.
املطلب األول :املشاركة السياسية ،مقاربة معرفية
ابت موضوع املشاركة السياسية من أهم املواضيع اليت تطرح على قائمة صانعي القرار السياسي ابعتباره يعكس مدى تقدم احلياة
الدميقراطية ابجملتمع السيما مع بروز العوملة وازدايد زخم احلركات الدميقراطية يف العامل.
أوال:تعريف املشاركة السياسية
املشـاركة لغـة جاءت من كلمة الشركة

أو الشرك مبعىن قد اشرتكا ،تشاركاو شارك أحدمها اآلخر ،و هي مشـتقة

مـن  Participationمن اسـم املفعـول للكلمـة الالتينيـة  participareاليت تتكون من جزأين  parو يعين"جزء" و
 particiو يعين "القيام به" وبذلك فإن كلمة مشاركة تعين حرفيا" " To take partأي القيـام بـدور.

1

أما اصطالحا فقد عرفها علم السياسة أبهنا "مرتبطة إبعطاء احلق الدميقراطي الدستوري لكافة أفراد اجملتمع البالغني ،العاقلني ،يف
االشرتاك بصورة منظمة يف صنع القرارات السياسية اليت تتصل حبياهتم معا يف جمتمع من اجملتمعات ،على أن تكون املشاركة
السياسية قائمة على إعطاء هذا احلق ممارسة فعلية بعيدا عن عوامل الضغط واإلجباريـة واإللزام ،إذ جيب أن تضل يف إطار
دميقراطي يتسق معه إطار الشعور بـاملـسؤولية االجتماعـية اتـجاه األهـداف اجملتمعيـة العامـة ويف إطار الشـعور حبريـة الفكر والعمل
والتعبري"

2

و املشاركة السياسية عند حممد السويدي تشمل النشاطات املباشرة(الرمسية)و املتمثلة يف تقلد منصب سياسي ،عضوية احلزب،ا
لرتشح يف االنتخاابت ،التصويت ..و النشاطات غري الرمسية كالعضوية يف هيئات التطور و الرتقية اإلجتماعية.

3

غري أن التعريف األكثر شيوعا ما جاء به"صاموئيل هتنجتون" Huntingtonالذي عرف املشاركة السياسية أبهنا"عند ذلك
النشاط الذي يقوم به املواطنون العاديون بقصد التأثري يف عملية اختاذ القرار احلكومي،سواء أكـان هـذا النشاط فردايً أم
مجاعياً،منظماً أم عفواي ،متواصالً أو متقطعا ،سلمياً أم عنيفـا ،شـرعياً أم غري شرعي ،فعاالً أم غري فعال"
يف حني عرفها" مايرونواينر"  Weinerأبهنا"أي فعل طوعي انجحا أو فاشال ،منظما أو غري منظم ،عرضيا أم متواصال،
مستخدما وسائل شرعية أم غري شرعية ،القصد منه التأثري يف انتقاء السياسات العامة و إدارة الشؤون العامة ،و إختيار القادة على
أي مستوى حكومي حمليا كان أو وطنيا"

4

1ســعاد ب ــن قفة،املش ــاركة السياس ــية يف اجلزائر:آلي ــات التقن ــني األس ــري منوذج ــا(،) 1962-2005أطروحــة مقدم ــة لني ــل ش ــهادة ال ــدكتوراه يف عل ــم اإلجتماع،كلي ــة العل ــوم اإلنس ــانية و
اإلجتماعية،جامعة حممد خيضر بسكرة،2012/2011،ص.17
 2زكرايء حريزي،املشاركة السياسية للمرأة العربية و دورها يف حماول تكريس الدميقراطيـة التشـاركية –اجلزائـر منوذجـا-مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة املاجسـتري يف العلـوم السياسـية،كلية احلقـوق
و العلوم السياسية،جامعة احلاج خلضر ابتنة،2011،ص.15
 3سامية ابدي،املرأة و املشـاركة السياسـية التصـويت العمـل احلـزل و العمـل النيال،مـذكرة مكملـة لنيـل شـهاد املاجسـتري يف علـم إجتماعالتنمية،كليـة العلـوم اإلنسـانية و العلـوم االجتماعيـة
،جامعة منتوري قسنطينة،2005،ص.28
4صاحل عبد الرزاق اخلوالدة،مشـاركة املـرأة األردنيـة يف احليـاة السياسـية( ،)1921-2007دراسـة حـول أثـر النظـام اإلنتخـال عـرب مشـاركة املـرأة األردنيـة يف اإلنتخـاابت النيابيـة،عمان،دار
اخلليج،2017،ص.73
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أما فيما خيص مفهوم املشاركة السياسية للمرأة فقد عرفها الباحث "روس" Rossأبهنا"اشرتاك املرأة يف النشاطات السياسية
مبختلف صورها و أشكاهلا،و ذلك حيث ما يسمح به القانون إبعطائه للمرأة من حقوق سياسية تؤهلها لالشرتاك يف العملية
السياسية"
أما الدكتور خالد محود العزب فعرفها ابلقول أهنا "تعزيز دور املرأة يف إطار النظام السياسي بضمان مسامهتها يف عملية صنع
السياسيات العامة،و القرارات السياسية و التأثري فيها و اختيار القادة السياسيني و هي مشاركة أوسع من جانب املرأة بصورة
مباشرة أو غري مباشرة يف عملية صنع القرارات السياسية و تسيري الشأن العام.

1

اثنيا:املشاركة السياسية للمرأة كمؤشر للدميقراطية التشاركية
تعد املشاركة السياسية للمرأة الركيزة األساسية للدمي قراطية،فهي عامل من العوامل اليت تساهم يف تقدم ورقي أي جمتمع من
اجملتمعات ،إذ ميكن من خالهلا التعبري حبرية عن اآلراء واملقرتحات ،وابلتايل التأثري يف القرارات احلكومية والسياسية العامة للبالد،
كما أهنا تنمي الشعور ابملسؤولية وروح املبادرة والوالء للمجتمع لدى األفراد.

2

و من جانب آخر فإن املشاركة السياسية للمرأة متثل مرآة عاكسة ملفهوم املواطنة القائمة على مبدأ املساواة بني الرجل و املرأة و
معيار أساسي لنمو و تطور اجملتمع،فقد أضحى مقياس تقدم اجملتمعات قائم على مدى قدرهتا على دمج النساء يف القضااي
السياسية و تعزي ز مسامهتهن يف العملية التنموية اليت تدفع بقضية املرأة لتصبح قضية عاملية و ممارسة حقها يف املشاركة السياسية
ابعتباره حقا مكفول قانونيا و دستوراي ،و الذي من شأنه أن مينحها حصانة ثقافية وفكرية حتول دون اخرتاقها ابجتاهات خارجية
تستهدف زعزعة ثوابتها الوطنية.

3

و عليه فإن مشاركة املرأة يف احلياة السياسية متثل آلية من آليات التعبري عن الدميقراطية اليت تعمل على تغيري الثقافة اجملتمعية اليت
متيل حنو اهليمنة الذكورية.

اثلثا:االهتمام الدويل ابملشاركة السياسية للمرأة
احتلت قضية املرأة و حقوقها السياسية اهتمام اجملتمع الدويل،الذي ابدر إىل توقيع عديد املعاهدات واالتفاقيات املؤكدة على محاية
املرأة و ضمان حقها يف املشاركة ابحلياة السياسية جتسيدا ملبدأ الدميقراطية التشاركية املؤسسة ملفهوم املواطنة و املساواة بينها و بني
الرجل،و قد تعددت اجلهود الدولية الرامية إىل تعزيز و تفعيل دور املرأة نوجز أمهها يف ضوء النقاط التالية:
أ -ميثاق األمم املتحدة1945
 1كهينـ ــة ج ـ ـرابل،التمكني السياسـ ــي للم ـ ـرأة املغاربيـ ــة بـ ــني اخلطـ ــاب و املمارس ـ ــة(اجلزائر،تونس واملغرب)،مـ ــذكرة لنيـ ــل شـ ــهادة املاجسـ ــتري يف العلـ ــوم السياسـ ــية،كلية احلقـ ــوق و العل ـ ــوم
السياسية،مدرسة الدكتوراه،جامعة مولود معمري تيزي وزو،2015،ص.42
2زينب ملوشي "،املشاركة السياسية للمرأة اجلزائرية بني التمكني و آليات التفعيل"،جملة اتريخ العلوم،العدد السابع،مارس ،2017ص.135
3وصال جنيب العزاوي،املرأة العربية و التغيري السياسي،عمان:دار أسامة للنشرو التوزيع،2012،ص.21
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ميثل الوثيقة الدولية ذات الطابع العاملي اليت تضمنت حقوق اإلنسان و حرايته األساسية كمحور أساسي لتحقيق السلم و األمن
الدوليني،إذ تفرض على األطراف املتعاقدة اإللتزام ابلقوانني حسب ماجاء يف املادة  50منه"...أن يشيع يف العامل احرتام حقوق
اإلنسان واحلرايت األساسية للجميع بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين ،وال تفريق بني الرجال والنساء ،ومراعاة تلك
احلقوق واحلرايت فعال.

1

ب -اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948
أصدرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة كاعرتاف بكرامة االنسان و حقوقه املتساوية الثابتة كأساس للحرية،ا لعدل و السالم
العاملي ،حيث نصت املادة الثانية منه على" لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق و احلرايت الواردة يف هذا اإلعالن دون أي
متييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الرأي السياسي ،أو رأي آخر ،دون تفرقة بني الرجال و النساء"...

2

ت -العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية و السياسية 1966
دخل حيز النفاذ يف  23مارس،1976حيث جاء يف املادة الثالثة منه" تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة تساوي
الرجال و النساء يف حق التمتع جبميع احلقوق املدنية و السياسية املنصوص عليها يف هذا العهد"

3

ث -اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة(سيداو)1979
مثلت خطوة هامة حنو محاية املرأة م ن كل أشكال التمييز و ضمان مساواهتا مع الرجل يف التمتع بكل حقوقها مبا فيها احلقوق
السياسية،حيث تضمنت املادة السابعة منها التدابري املناسبة للقضاء على أشكال التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة
للبلد ،وبوجه خاص تكفل للمرأة ،على قدم املساواة مع الرجل ،احلق يف:
 .1التصويت يف مجيع االنتخاابت واالستفتاءات العامة ،وأهلية االنتخاب جلميع اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها ابالقرتاع العام.
 .2املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة وتنفيذ هذه السياسة ويف شغل الوظائف العامة وأتدية مجيع املهام العامة على مجيع
املستوايت احلكومية.
 .3املشاركة يف مجيع املنظمات واجلمعيات غري احلكومية اليت تعىن ابحلياة العامة والسياسية للبلد.

4

ج -اإلعالن الرمسي لرؤساء الدول اإلفريقية حول املساواة بني الرجل و املرأة 2004
و الذي تطرق إىل مبدأ تكافؤ الفرص يف اختاذ القرار بني اجلنسني.

5

و قد انضمت اجلزائر إىل االعالن العاملي حلقوق اإلنسان سنة  1963و العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية و السياسية سنة
،1989أما اتفاقيةاحلقوق السياسية فاعتمدهتا سنة  2004و صادقت على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد

1زينب ملوشي،مرجع سابق،ص.136
2انظر املادة  2من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة  217ألف)د)3-املؤرخ يف  10ديسمرب ،1958ص.2
3العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2200ألف(د)21-املؤرخ يف  16ديسمرب .1966
4األمم املتحدة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة، )A(60793-03،املادة ،7ص.9
5اإلعالن الرمسي لرؤساء الدول اإلفريقية حول املساواة بني الرجل و املرأة .2004
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املرأة،كما صادقت على اإلعالن الرمسي لرؤساء الدول اإلفريقية حول املساواة بني الرجل و املرأة سنة، 2004و جتسيدا هلذه
االتفاقيات فقد عملت على بلورة تشريعاهتا مبا يؤكد التزامها مببادئ و قرارات هذه االتفاقيات.
املطلب الثاين:واقع املشاركة السياسية للمرأة اجلزائرية
حيظى ملف املرأة يف اجلزائر ابهتمام كبري هبدف النهوض أبوضاع املرأة و تكريس حقوقها السياسية و اليت ترمجتها العديد من
اخلطاابت الرمسية للنخب السياسية و كذا اإلصالحات السياسية خاصة مع إقرار التعددية السياسية و دخول اجلزائر عهد
الدميقراطية،اليت محلت معها مبادرات اندت بضرورة اشرك املرأة اجلزائرية يف غمار احلياة السياسية و اليت ترمجت يف تشريعات
قانونية نقحت التشريعات السابقة و أقرت ابملساواة بني اجلنسني يف التمتع ابحلقوق السياسية،اإلقتصادية و اإلجتماعية مبا
يتماشى و مبادئ الدميقراطية التشاركية.
و قد شهدت احلقبة األوىل من األلفية اجلديدة إقحام املرأة اجلزائرية يف احلياة السياسية عن طريق آلية الكوات النسائي الذي زاد
من التواجد الكمي هلا يف خمتلف مؤسسات الدولة ،فهل هذا يعين أن املرأة اجلزائرية أضحت فاعال و مشاركا سياسيا فعاال؟
أوال:حمطات مشاركة املرأة اجلزائرية يف احلياة السياسية
ضربت املرأة اجلزائرية مثاال يف الكفاح إابن اإلستعمار الفرنسي،إذ أن مشاركتها السياسية تعود إىل جذور التارخيبعد أن رافقت
شقيقها الرجل يف صفوف جبهة التحرير الوطين،قبل و إابن ثورة الفاتح من نوفمرب عام ،1954لتؤكد الدور الفاعل هلا يف احلياة
السياسية من معركة التحرير إىل معركة التشييد و إن اختلفت أساليب ذلك.
 -1إسهامات املرأة اجلزائرية سياسيا إابن الثورة التحريرية
لقد أابنت املرأة اجلزائرية عن مستوى وعيها و روحها الوطنية منذ اإلستعمار،فتعددت أساليبها يف مواجهته و تعددت مواقفها و
أدوارها من املساندة املعنوية و النفسية للرجل إىل تربية النشء على حقيقة أن اإلستعمار ميثل غزو غاشم وجب حماربته ،ابإلنضمام
إىل صفوف املقاومة اليت تنوعت جتلياهتا بني ثورات شعبية و مقاومات مسلحة و نضال سياسي لتتوج بثورة حتريرية كان للمرأة
اجلزائرية الدور الكبري فيها تعدى اجلانب اللوجسيت إىل اإلنتظام الفعلي يف صفوف جبهة التحرير الوطين،بعد أن أعطيت هلن
مسؤوليات يف اللجان السياسية و اإلدارية و كفدائيات و ممرضات،فكان نتيجة ذلك سقوط العديد من النساء اجلزائرية شهيدات
أمثال فاطمة نسومر،حسيبة بن بوعلي،مجيلة بوحيدر ،مليكة قايد و غريهن ممن أتثبنت و بال منازع قدرهتن على حتمل املسؤولية و
رفع لواء الوطنية.

1

 -2مكانة املرأة يف عهد األحادية احلزبية
بعد اإلستقالل تبىن النظام السياسي اجلزائري مبدأ األحادية احلزبية اجملسدة يف حزب جبهة التحرير الوطين،كما كان للنهج
اإلشرتاكي الذي اتبعته البالد األثر البالغ يف تغري موقع و مكانة املرأة اجلزائرية اليت حضيت بفرصة التعليم و متكنت من الوصول
إىل مستوايت دراسية عالية و أبعلى النسب.

1أنيسة بركات درار،نضال املرأة اجلزائرية خالل الثورة التحريرية،اجلزائر:املؤسسة الوطنية للكتاب،1985،ص ،ص .34-25
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غري أن هذا التطور مل يصاحبه تطورا يف جمال العمل الذي أثر بدوره على حضورها يف امليدان السياسي و الذي عرف وجود تنظيم
نسوي وحيد حيتكر متثيل املرأة اجلزائرية " اإلحتاد الوطين للنساء اجلزائرايت الذي أتسس رمسيا سنة ،1963و ابلتايل مل يكن للمرأة
قنوات أو مساحات للمشاركة السياسية خاصة يف ظل هيمنة احلزب الواحد على كل أشكال العمل السياسي.

1

 -3املرأة يف مرحلة التعددية
أدى إقبال اجلزائر على التعددية السياسية اليت انطلقت سنة 1988إىل اتساع مشاركة املرأة يف احلياة السياسيةابعتبارها اإلطار
الوحيد ملمارسة الدميقراطية واحلرية،وكنتيجة لذلك اتسع نشاط النساء املثقفات خاصة يف احلكومة والربملان واجملالس املنتخبة الوالئية
والبلدية واألحزاب السياسية والتنظيمات اجلماهريية واجلمعيات إىل حد إعطاء هذه املشاركة بعدا هاما خيدم ابلدرجة األوىل قيم
الدميقراطية والعصرنة.

2

و من بني مؤشرات تعزيز التواجد السياسي للمرأة اجلزائرية يف ظل املمارسة التعددية نذكر:
• زايدة املشاركة احلزبية وبروز قيادات حزبية نسوية من بينها لويزة حنون.
•

بروز مجعيات نسوية عديدة منها ما أخذ طابع العمل اجلواري واخلريي لفائدة النساءالسيما املاكثات منهن يف البيت و
يف األماكن الريفية وشبه احلضرية ،ومنها ما كان أقرب للسياسة منه للعمل اجلمعوي.

•

تعيني النساء يف اجملالس االنتقالية اليت عرفتها اجلزائر بداية سبعينيات القرن العشرين،فقد مت تعيني  6نسوة يف اجمللس
الوطين االستشاري و 28امرأة يف اجمللس الوطين االنتقايل.

•

ترشح العنصر النسوي لالنتخاابت الرائسية.

•

تعزز متثيل املرأة يف الربملان بغرفتيه،إذ سجلت الفرتة بني  2011-2007نسبة  %7،75مقارنة ابلفرتة من -2002

3

 2007اليت مثلت،%6،90أما يف املناصب العليا فقد مت سنة  2002تعيني  367إمرأة من بني  40856منصب عايل
ما نسبته  %0،08و هي نتيجة ضعيفة إذا ما قورنت بعدد الرجال،و يف ذات السنة ضمت احلكومة مخس نساء( وزيرة و
أربع وزيرات منتدابت)،كما أن رئيسة جملس الدولة إمرأة.

4

و بعد تفعيل القانون العضوي  03-12ارتفع عدد النساء الفائزات مبقاعد ابجملالس املنتخبة يف االنتخاابت الربملانية لسنة 2012
،حيث بلغ  146مقعدا من بني  462مقعدا مبعدل ،%31.6أما على املستوى احمللي ابجملالس الوالئية فقد حتصلت النساء على
 592مقعد من بني  2004مقعد و ابجملالس البلدية حصلت على  4104مقعدا من بني  24981مقعدا ما نسبته %18
مقارنة ابنتخاابت .2007

5

1زكرايء حريزي،مرجع سابق،ص.96
 2فتيحة معتوق،الدراسة املسحية اخلاصة ابلتمكني السياسي للمرأة،الوزارة املنتدبة املكلفة ابألسرة و قضااي املرأة،اجلزائر،ص.7
3منصور خلضاري"،آفاق تفعيل املشاركة السياسية للمرأة يف اجلزائر"،اجمللة اجلزائرية للدراسات السياسية،اجمللد،1العدد،1ص.73
 4اإلحتاد األورول،تقرير حول حتليل الوضع الوطين،احلقوق اإلنسانية للمرأة و املساواة على أساس النوع اإلجتماعي،اجلزائر،يوليو،2010ص.26
Ministére De L’iterieure,Des Collectivités Locales Et De L’aménagement Du Territoire,Etude Sur Les 5
Contraintes Et Les Opportunités Des Femmes Elutes Locales En Algerie,2017,P.2.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 12تشرين الثاني/نوفمبر - 2018المجلد– 02المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين 112

ط.د .منى طواهرية

المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في بيئة مضطربة :دراسة في المعوقات وسبل التعزيز

يف حني شهدت انتخاابت  23ماي  2017ارتفاع يف نسبة متثيل املرأة اجلزائرية ابجمللس الوطين الشعيب،حبيث حصلت على
 119مقعدا بنسبة متثيل بلغت  %25،76ابجمللس الوطين الشعيب.

1

من جهة أخرى ،أمثرت اجلهود اليت قامت هبا اللجنة الوطنية اخلاصة حبماية وترقية األسرة اليت أسست سنة 1996عن إنشاء
الوزارة املنتدبة املكلفة ابألسرة وقضااي املرأة سنة  2002لتتكفل برتقية املرأة يف شىت اجملاالت.

2

املكرسة للمشاركة السياسية للمرأة
اثنيا:الضماانت الدستورية و القانونية ّ

يشكل الوجود املتزايد للمرأة اجلزائرية يف احلياة العامة أحد ركائز التغيري االجتماعي واالقتصادي الذي تعيشه اجلزائر منذ مخسني
سنة من استقالهلا،فقد لعبت املرأة اجلزائرية منذ وجود اإلستعمار دورا هاما إىل جانب الرجل أثناء الثورة التحريرية اليت أدت إىل

استقالل البالد،ما دفع ابملشرع اجلزائري إىل تثمني مواقفها البطولية بسن تشريعات و قوانني تعىن حبقوق املرأة السياسية،و من هذه
التشريعات جند:
 -1ميثاق طرابلس1962
أكد هذا امليثاق على دور املرأة و ضرورة اإللتزام برتقيتها و النهوض هبا لتكون فاعلة يف خمتلف اجملاالت و ذلك من خالل تدعيم
حقها يف املشاركة يف البناء الوطين،ضرورة تكوينها سياسيا،حماربة األفكار البالية اليت تنقص من وجودها،العمل على دعمها
مبسؤوليات سياسية طبقا ملا جاء يف نص امليثاق ":لن يتسىن للحزب أن خيطوخطوة واحدة إىل األمام ما مل يساند دوما حماربة
األحكام االجتماعية املسبقة واملعتقدات الرجعية وال ميكنه أن يكتفي ابملواقف املبدئية فقط ،بل عليه أن جيعل من تطور املرأة
اجلزائرية واقعا ال رجعة فيه وذلك بواسطة حتميل النساء مسؤوليات حزبية"
 -2ميثاق 1976
قيم هذا امليثاق مسرية املرأة وواقعها بعد  14عاما من االستقالل ،وحث على ضرورة االستجابة لتطلعات كل النساء يف البالد،
بتوفري الشروط الضرورية لرتقيتهن كوهنن يشكلن طاقة هائلة للتحول يف اجملتمع ،كما اهتم بدور املرأة داخل األسرة كوهنا خلية
أساسية لألمة ،وحثها على النضال من أجل محاية حقوقها ومكتسباهتا.

3

 -3الدساتري
كرس املشرع اجلزائري حق املرأة يف املشاركة سياسيا مساواة ابلرجل من خالل النص عليه صراحة يف دساتري اجلمهورية املتعاقبة،إذ
نصت املادة  12من دستور  1963على"لكل املواطنني من اجلنسني نفس احلقوق و نفس الواجبات.

4

كما نصت كل من املواد39و 40و  41من دستور  1976على"تضمن احلرايت األساسية و حقوق اإلنسان لكل
املواطنني،كل املواطنني متساوون يف احلقوق و الواجبات،يلغى كل متييز قائم على أحكام مسبقة تتعلق ابجلنس أو العرق أو احلرفة"
 1اجلمهوري ـ ـ ــة اجلزائري ـ ـ ــة الدميقراطي ـ ـ ــة الش ـ ـ ــعبية،اجمللس الدس ـ ـ ــتوري،بيان  18م ـ ـ ــاي (،2017اتري ـ ـ ــخ اإلط ـ ـ ــالع  2018 /07/25عل ـ ـ ــى الس ـ ـ ــاعة ،) 23:00مت ـ ـ ــوفر عل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـرابط:
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/2017-03-26-08-52-31/111-2017-02-28-10-40-00/970-8
2فتيحة معتوق،مرجع سابق،ص.11
 3نعيمــة نصيب،املشــاركة السياســية للم ـرأة اجلزائرية:دراســة ميدانيــة يف واليــة عنابة،رســالة لنيــل شــهادة الــدكتوراه يف اآلداب،كليــة اآلداب،جامعــة عــني قس،القاهريــة،2002،ص ص
.182-179
4انظر املادة  12من دستور  1963للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية املؤرخ يف  8سبتمرب .1963
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 "،القانون واحد ابلنسبة للجميع ،أن حيمي أو يكره أو ي عاقب" "،تكفل الدولة املساواة لكل املواطنني ،وذلك إبزالة العقبات ذات
الطابع االقتصادي و االجتماعي و الثقايف اليت حتد يف الواقع من املساواة بني املواطنني و تعيق إزدهار اإلنسان ،و حتول دون
املشاركة الفعلية لكل املواطنني يف التنظيم السياسي ،و االقتصادي ،واالجتماعي،والثقايف" لتأت املادة  42أكثر وضوحا و صراحة
ابلنص على" يضمن الدستور كل احلقوق السياسية و االقتصادية واالجتماعية و الثقافية للمرأة اجلزائرية"

1

يف حني جاءت املادة  29من دستور  1996لتكفل مبدأ املساواة ابلنص على" كل املواطنني سواسية أمام الدستور،و ال ميكن أن
يتذرع أبي متييز يعود سببه إىل املولد أو العرق أو اجلنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو إجتماعي"،2كما نصت
املادة  31على" تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني يف احلقوق و الواجبات إبزالة العقبات اليت تعوق تفتح شخصية
اإلنسانو حتول دون مشاركة اجلميع الفعلية يف احلياة السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية"

3

وتعزز وضع املرأة اجلزائرية مبناسبة التعديل الدستوري سنة  2008إبدراج املادة  31مكرر اليت جاء فيها" تعمل الدولة على ترقية
احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ مشاركتها يف اجملالس املنتخبة"

4

و استكماال هلذا املسعى الرامي لرتقية احلقوق السياسية للمرأة اجلزائرية،نصت املادتني 35و 36على التوايل من دستور2016
على" تعمل الدولة على ترقية احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف اجملالس املنتخبة""،تعمل الدولة على ترقية
التناصف بني الرجال والنساء يف سوق التشغيل،تشجع الدولة ترقية املرأة يف مناصب املسؤولية يف اهليئات واإلدارات العمومية وعلى
مستوى املؤسسات"

5

و جتسيدا هلذه املشاركة و ما تضمنته النصوص القانونية فقد تبىن املشرع اجلزائري آليات قانونية أمهها نظام الكوات يف اجملالس
املنتخبة من خالل حتديد نسب مشاركة املرأة يف هذه اجملالس حسب ما تضمنه القانون العضوي رقم .03 -12

6

و يف تقريرها املقدم للهيئة األممية حول قضااي املرأة،أكدت اجلزائر على انتهاج سياسات و برامج إلدماج املرأة يف احلياة العامة من
خالل األخذ ابحلسبان وضعية املرأة وخصوصيتها ،وذلك مراعاة لتوصيات اهليئات األممية يف هذا الشأن ،متثلت هذه الربامج يف:
أ .اإلسرتاتيجية الوطنية لرتقية و إدماج النساء()2010-2014
هدفت هذه االسرتاتيجية اليت تبنتها احلكومة يف مارس  2010إىل السماح للرجال و النساء من االستفادة من سياسات وبرامج
التنمية(مع االعرتاف ابال ختالفات املوجودة) من خالل التأكيد على ضرورة أتهيل املرأة،و هتيئة املناخ املالئم من أجل التعاون بني
املرأة و الرجل يف اختاذهم للقرارات اليت هتمهم مجيعا.
1انظر املواد  42-41-40من دستور  1976للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،اجلريدة الرمسية العدد 94املؤرخة يف  24نوفمرب .1976
2انظـر املــادة  29مــن دســتور  1996للجمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيـة الشــعبية،اجلريدة الرمسيـة رقــم  76املؤرخــة يف 8ديســمرب ،1996املعــدل مبوجــب القــانون 03-02املــؤرخ يف 10
أفريل  2002و القانون رقم  19-08املؤرخ يف  15نوفمرب .2008
3املادة  31من دستور 1996للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،املرجع السابق.
4انظر املادة  31مكرر من القانون رقم  19-08املؤرخ يف  15نوفمرب ،2008املتضمن التعديل الدستوري،اجلريدة الرمسية العدد  63املؤرخة يف  16نوفمرب .2008ص.9
5املادتني35و 36من القانون رقم  01 - 16املؤرخ يف  26مجادى األوىل عام  1437املوافق  6مارس سنة  ،2016يتضـمن التعـديل الدسـتوري.اجلريدة الرمسيـة العـدد  14الصـادرة
بتاريخ  7مارس،2016ص.10
6لإلطــالع أكثــر انظــر القــانون العضــوي رقــم  03-12املــؤرخ يف  12ينــاير ، 2012املتعلــق بتحديــد كيفيــة توســيع حظــوظ متثيــل امل ـرأة يف اجملــالس املنتخبــة ،اجلريــدة الرمسية،العــدد األول
املؤرخ يف  14يناير ،2012ص.46

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 12تشرين الثاني/نوفمبر - 2018المجلد– 02المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين 114

المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في بيئة مضطربة :دراسة في المعوقات وسبل التعزيز

ط.د .منى طواهرية

ب .برامج دعم قيادة املرأة و جتسيد مشاركتها يف احلياة السياسية و يف احلياة العامة
والذي يهدف حسب التقرير املقدم إىل جلنة CEDAWإىل أتهيل املرأة يف اجملال السياسي ويف الشأن العام ،والعمل على إجياد
اسرتاتيجية ترمي إىل تكريس مكانة املرأة ومشاركتها سياسيا على املستوى الوطين واحمللي.
ج .الربانمج املشرتك من أجل مساواة اجلندر واستقاللية املرأة
انطلق هذا الربانمج يف سبتمرب  2010من أجل دعم اجلهود احلكومية بشأن املساواة و حتسني شروط ولوج املرأة لعامل الشغل
ومتكينها من االستفادة من الفرص املتاحة من خالل برامج التكوين والتعليم املخصصة للنساء وذلك يف إطار التعاون الدويل.

1

الواقع أن االسرتاتيجية والربانجمني اللذان مت اعتمادمها إبشراف من الوزارة املنتدبة املكلفة ابألسرة وقضااي املرأة،مثلت استجابة
ملقتضيات مرحلة أصبحت فيها قضااي املرأة من انشغاالت "العوملة"
و هكذا فقد تعاملت احلكومة اجلزائرية يف سياساهتا العمومية مع مسألة حقوق املرأة وفق ما تفتضيه العوملة ومقررات الندوات
والربامج واالسرتاتيجيات الدولية وخاصة مع ما تقتضيه االتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها اجلزائر.

2

من جانب آخر شاركت اجلزائر يف مشروع الربانمج املشرتك للمساواة بني النوعني االجتماعيني ومتكني املرأة يف اجلزائر- 2009
،2011الذي ميوله صندوق ا سبانيا وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي الذي يدخل يف إطار حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،حيث
يعمل هذا املشروع على ثالثة حماور:
احملور :1دعم إنشاء بيئة تشجع أخذ القرار ابلتساوي عرب تنفيذ سياسات وبرامج تراعي اعتبارات املساواة على أساس النوع
ومتكني املرأة،إدماج املقاربة القائمة على أساس النوع االجتماعي يف إعداد السياسات والربامج والتشريعات وخاصة يف ميدان
العمل وحتسني وجود املعطيات والدراسات اخلاصة بكل جنس.
احملور :2حتسني وصول املرأة للعمل عرب دعم هادف آلليات استحداث فرص العمل املوجودة وتنمية املشاريع الرائدة لتنوير
التدخالت أو التفكري االسرتاتيجي املدعوم ابسم احملور رقم.1
احملور :3دعم تنفيذ أعمال إعالم وتدريب للسكان حول مسائل النوع االجتماعي واحلقوق االجتماعية واالقتصادية للنساء عرب
تنمية الشراكات مع منظمات اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم ودعم اآلليات اليت تسمح هلا أبداء دور أكثر جناعة يف احلوار حول
السياسات يف إطار املسارات التشاركية.

3

رغم ما حققته املرأة اجلزائرية من مكتسبات مكنتها من اعتالء عدة مناصب،إال أهنا ال تزال جتابه حتدي احلفاظ على هذه
املكتسبات يف ظل العقبات اليت تواجهها و اليت جتعل من مشاركتها كمية أكثر منها فعلية مما يضفي طابع الشكلية على هذه
املشاركة.

1بلقاســم بــن زنــني  "،ا مل ـرأة اجلزائريــة و التغري:دراســة حــول دور و أداء السياســات العمومية"،انســانيات اجمللــة اجلزائريــة يف األنثروبولوجيــا و العلــوم اإلجتماعية،نشــر بتــاريخ 31ديســمرب
(2012اتريخ اإلطالع2018/07/23على الساعة ،)22:30متوفر على http://journals.openedition.org/insaniyat/13678#text :
2بلقاسم بن زنني،املرجع السابق.
3اإلحتاد األورول ،مرجع سابق،ص.42
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و يف هذا اإلطار،أوضح الباحث يف علم االجتماع السياسي عمار مانع أن" املشاركة السياسية للمرأة الزالت ضعيفة ،فهي تتواجد
سياسيا فقط ،وفق النصوص القانونية ،لكنها غائبة عن املشاركة الفعلية ،ومن حيث املبدأ ،املرأة حصلت على وضع مريح لكن يف
الواقع تبقى مشاركتها ضعيفة وال تعرب عن وضعها احلقيقي يف اجملتمع"

1

املبحث الثاين :معيقات املشاركة السياسة للمرأة اجلزائرية و آليات التفعيل
رغم ما شهده التاريخ من أدوار للمرأة اجلزائرية كشريك أساسي إىل جانب الرجل يف نضاهلما السياسي ضد االحتالل ،و ابلرغم
من التعديالت الدستورية األخرية اليت فتحت جماال أوسع ملشاركة املرأة يف احلياة السياسية وفق مبدأ املساواة بني اجلنسني ،التمتع
حبق اإلنتخاب و الرتشح و ممارسة العمل السياسي ،إال أن ذلك ال يعدو كونه واحدا من حزمة خطوات مهمة البد من أخذها
عند احلديث عن تفعيل دور املرأة السياسي.
املطلب األول :معوقات مشاركة املرأة اجلزائرية يف احلياة السياسية
إن ضعف مشاركة املرأة اجلزائرية يف احلياة السياسية يعود إىل مجلة من األسباب و العوامل نورد أمهها يف ضوء النقاط التالية:
➢ الوصاية األبوية والعائلية :فقد غلب على األسر اجلزائرية منطق حجب املرأة عن احلياة العامة و رفض مشاركتها يف ما
تعيشه من أحداث سياسية و ثقافية و اجتماعية ،انهيك عن غياب الدعم األسري أو التشجيع من قبل الزوج الذي ال
يقبل بسهولة تعاطي املرأة يف السياسة.
➢ املوروث املستهلك من التقاليد وتقديسه أكثر من التشريع الديين ذاته ومن القانون :فاملرأة يف املوروث تنحصر أدوارها
يف األعمال املنزلية و تربية األطفال و رعاية الزوج دون أن متلك احلق يف اخلروج عن من يصنع هلا الرأي داخل اإلطار
الذي تشغله أو تنتمي إليه.

2

➢ العوامل السياسية:فقضية مشاركة املرأة اجلزائرية قضية سياسية ترتبط ابإلرادة السياسية اليت غالبا ما تكون مرآة ملدى
امياهنا بقضااي املرأة و جلديتها يف التعبري عنها عرب اصدار التشريعات اخلاصة هبا و التطبيق الفعلي هلا.

3

➢ العوامل اإلقتصادية :إذ ال تزال هناك فجوة يف التعليم بني اجلنسني ،و مازالت انعكاساته تؤثر يف اخنراط املرأة يف النشاط
اإلقتصادي ،إذ أن دخول املرأة يف اجملال اإلقتصادي و مسامهتها يف عملية اإلنتاج يسهم يف حتررها اإلقتصادي ،و مينحها
الثقة يف النفس و شعورها بكياهنا املستقل.

4

1عبد السالم ابرودي"،املرأة و التمثيل السياسي يف اجلزائر:حقيقة أم جمرد خطاب؟"،نشر بتاريخ  20سبتمرب (،2017اتريخ اإلطالع 2018/07/07على الساعة ،)00:30متـوفر
علىhttps://www.maghrebvoices.com/a/Algerian-political-women/393098.html :
 2ذهبيـة ســيدهم"،اإلقناع و تــداعيات احلماقــة السياســية علــى املـرأة اجلزائريــة"،يف :انديــة ســعيد عيشور(حمرر)،املشــاركة السياســية للمـرأة اجلزائريــة دراســات و أحبــاث ،أشــغال النــدوة العلميــة
الوطنية يوم  15مارس ،2016جامعة حممد ملني دابغني،سطيف،2الطبعة األوىل،اجلزائر:مؤسسة حسني رأس اجلبل للنشر و التوزيع،ص.367
3فلـك اجلمعاين"،املشــاركة السياسـية للمـرأة األردنيـة-جتربــة شخصـية"،يف :مركــز القـدس للدراســات السياسـية(حمرر)،اإلنتخاابت و التحــوالت الدميقراطيـة يف العــامل العرل:خطـوة لألمــام أم
خطوة للوراء؟،عمان:مؤسسة كونراد أديناور،2009،ص.89
4يوس ـ ـ ــف راببع ـ ـ ــة "،امل ـ ـ ـرأة و املش ـ ـ ــاركة السياس ـ ـ ــية يف الربي ـ ـ ــع الع ـ ـ ــرل:أحالم الث ـ ـ ــورة و نك ـ ـ ــوص الواق ـ ـ ــع" ،مل ـ ـ ــف الع ـ ـ ــدد امل ـ ـ ـرأة العربي ـ ـ ــة و املش ـ ـ ــاركة السياس ـ ـ ــية ،جمل ـ ـ ــة ذوات،الع ـ ـ ــدد
،2015،17تونس،ص.20
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➢ حمدودية وصول املرأة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة،إىل جانب الصور النمطية للمرأة يف وسائل اإلعالم
واإلستعمال غري الكايف هلذه الوسائل للرتكيز على املسامهة اإلجيابية للمرأة يف اجملتمع.
➢ غياب آليات مؤسسية ملتابعة وتقييم برامج العمل خاصة على مستوى املعطيات واإلحصائيات املصنفة حسب النوع
االجتماعي.

1

➢ صعوبة الظروف االجتماعية و االقتصادية اليت مرت هبا اجلزائر و اليت سامهت يف اقصاء قضااي املرأة على الساحة
السياسية.
➢ الفجوة بني النص القانوين و التطبيق يف التشريعات اخلاصة ابملشاركة السياسية للمرأة ،فضال عن غياب اآلليات و
الربامج الواضحة ملشاركة املرأة السياسية ،إذ هتتم التنظيمات النسائية و منظمات اجملتمع املدين بشكل عام بوضع مطالب
حتسني الوضعية السياسية للمرأة على الئحة أولوايهتا.
➢ ضعف الوعي السياسي و القانوين للمرأة مما غيب لديها الوعي و ادراك قوهتا التصويتية و قدرهتا على املسامهة الفعالة يف
بناء اجمل تمع،إىل جانب ضعف دور النخبة يف القيام ابلتوعية بقضااي املرأة و أبمهية دورها و مشاركتها السياسية فضال عن
استئثار النخب ابملناصب القيادية للرجل

2

املطلب الثاين:ميكانيزمات تفعيل مشاركة املرأة اجلزائرية سياسيا
ميثل العمل السياسي للمرأة ركيزة من ركائز الدميقراط ية التشاركية و وجها من أوجه املواطنة الفعالة و اعرتافا مبكانتهاو دورها يف
اجملتمع،فقد أضحت مشاركة املرأة السياسية مطلبا ال غىن عنه يف ظل تزايد الوعي بضرورة اشراك املرأة و تفعيل دورها يف احلياة
السياسية،بيد أن هذا لن يتحقق بسهولة خاصة يف ظل التحدايت و العراقيل اليت تواجهها،امنا يستوجب حلوال فعالة و آليات
تسمح للنساء ابالخنراط يف العمل السياسي و دعم تواجدهن يف احلياة السياسية و مواقع صنع القرار،و من بني هذه احللول نذكر:
• تعزيز روح املواطنة
إن سيادة روح الوالء للوطن يفتح األبـواب للمشـاركة السياسية أمام اجلميع ،حبيث تنال كل القوى داخل اجملتمع فرصا متكافـئة
لتمثيل عادل يف احلياة السياسية ودوائر صنع القرار السياسي.
• تسهيل وصول املرأة ملراكز صنع القرار السياسي
إن وصـول املـرأة ألعلى املناصب يف الوظائف العامة سيغين من جتربتها السياسية وسيكسـبها اخلربة للدخول بثقة يف معرتك احلياة
السياسية بكل أشكاهلا ويف هذه احلالة ستسـهم بشـكل اجيال يف التنمية،و من مثة على احلكومة اختاذ مجيع التدابـري اليت
تسهل وصول املرأةإىل مناصب صنع القرار السياسي عن طريق تعيينها يف الوظائف احلكومية العليا على أساس كفاءهتا.

3

• القضاء على الصورة النمطية للمرأة
1اإلحتاد األورول،مرجع سابق،ص.29
2وصال جنيب العزاوي،مرجع سابق،ص.22
3ســبيكة النجــار "،املشــاركة السياســية للم ـرأة يف البح ـرين"،يف :املعهــد العــرل حلقــوق اإلنسان(حمرر)،املشــاركة السياســية للم ـرأة العربية:حتــدايت أمــام التك ـريس الفعلــي للمواطنة،دراســات
ميدانية يف إحدى عشر بلدا عربيا،تونس:املعهد العرل حلقوق اإلنسان،2004،ص.74
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أمهيــة اســتثمار دور االعــالم والتكنولوجيــا يف نــشر ثقافــة حقــوق االنســان بشــكل عام و حقوق املرأة بشكل خاص و مدى
امكانية استخدامها يف تغيري الصورة النمطية اليت تكرس دونية املرأة.
• تعزيــز خطــاب نســوي تقدمــي حــول قضايــا امل ـرأة ،وال ســيما قضيــة مشــاركتها يف احليـاة السياسـية،مـن خالل تشـكيل
مجاعـات ضاغطـة ،وتصعيـد دور املـرأة يف اجملتمــع املــدين و اليت تسمح هلا ابلعمــل مــن أجــل توعيــة النســاء حبقوقهــن وحقــوق
املواطنــة.

1

• تنمية قدرات املرأة عرب بناء الوعي السياسي لديها،والعمل على تكوينها سياسيا و أتهيلها لتحمل املسؤوليات حىت تكسب
اخلربة و املهارة السياسية لإلرتقاء هبا حنو خوض املعرتك السياسي و ذلك بدعم منظمات اجملتمع املدين و دورها يف رفع وعي
النساء و بناء قدراهتن

2

• توفـري املناخ املالئم لدعم قيم املساواة وأتكيد روح املواطنة لتحقيق املشاركة الفعلية للمرأة يف احلياة السياسية مبنأى عن كل
متييز.
• دعـوة املراكز العلمية املتخصصة إىل إعطاء املوضوعات املتصلة ابملشاركة السياسية للمرأة اإلهتمام الالزم مع األخذ يف
اإلعتبار منهجية النوع اإلجتماعي.
• تبنـي سياسـات وبرامج وآليات من شاهنا أن تعزز متثيل املرأة يف اجملالس الربملانية واحمللية حتقيقا ملفهوم الدميوقراطية.

3

خامتة
مثلت مشاركة املرأة يف احلياة السياسية انشغاال عامليا خاصة يف العشريتني األخريتني،انطالقا من أمهية و دور املرأة الذي يفرضه
واقع التطور يف ظل العوملة و ما فرضته من حتدايت ،جعلت من مشاركة املرأة مطلبا ملحا و ضرورة حتتمها احلاجة إىل الدعم
واحلفاظ على مصداقية النهج الدميوقراطي الذي تسعى الدول إىل حتقيقه.
و ملا كان األمر كذلك فقد شرعت العديد من الدول يف التوجه حنو هذا النهج و العمل على جتسيده على أرض الواقع مبا أصدرته
من تشري عات و ما تضمنته دساتريها من نصوص أكدت على دور املرأة السياسي،و هو ما أخذت به اجلزائر يف مسعاها حنو
تكريس حقوق املرأة السياسية و فسح اجملال أمامها لدخول معرتك احلياة السياسية بعد أن أصبح من غري املمكن تعزيز دولة
القانون أو حتقيق أي تطور على صعيد إرساء قواعد املمارسة الدميقراطية بعيدا عن مشاركة املرأة السياسية ،اليت تظل تواجهها
عديد التحدايت اليت تكبح هذه املشاركة رغم ما حققته املرأة اجلزائرية من مكاسب ابتت تفرض عليها حتدي حمافظتها على هذه
املكاسب و العمل على تفعيل دورها وفق آليات و ميكانيزمات تعكس اإلرادة السياسية للدولة و العمل على ترقية مشاركة املرأة
السياسية اليت متثل نصف اجملتمع.
و قد خلصت هذه املقالة إىل مجلة من النتائج نوردها يف ضوء النقاط التالية:
1صفاء خليفة"،أبعاد متكني املرأة يف اجملتمعات العربية بني الدين و اجملتمع"،ملف العدد املرأة العربية و املشاركة السياسية،جملة ذوات،العدد ،2015،17تونس،ص.31
 2احتــاد األمــم املتحــدة املعــين ابملســاواة بــني اجلنســني و متكــني املرأة،تقريــر املنتــدى شــبه اإلقليمــي حــول مشــاركة امل ـرأة يف االنتخــاابت الربملانيــة بعــد الثــورة:اخلربات املقارنــة ملصــر و ليبيــا و
تونس،القاهرة من  10-9ديسمرب ،2012ص.29
3أمسـاء خضـر "،مشـاركة ا ملـرأة يف احليـاة السياســية يف األردن" ،يف املعهـد العـرل حلقـوق اإلنسان(حمرر)،املشـاركة السياسـية للمـرأة يف البحـرين،يف املشـاركة السياسـية للمـرأة العربية:حتــدايت
أمام التكريس الفعلي للمواطنة،دراسات ميدانية يف إحدى عشر بلدا عربيا،تونس:املعهد العرل حلقوق اإلنسان،2004،ص.41
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➢ إن مشكلة املشاركة السياسية للمرأة هي مشكلة ثقافة جمتمع ابلدرجة األوىل.
➢ استطاع املشرع اجلزائري وضع آليات قانونية تضمن متاشيه مع منظومة حقوق اإلنسان الداعمة للمرأة تعزيزا ملبدأ املواطنة يف
ظل املساواة بني الرجل واملرآة يف احلقوق والواجبات وهو ما مسح هلا ابالندماج يف العمل السياسي كفاعل حموري يؤثر يف
السياسة العامة للدولة بتقلد املناصب السياسية ،ومحايتها من خمتلف أشكال العنف والتعسف املمارس ضدها وإرساء ثقافة
جمتمعية سياسية متكن املرأة اجلزائرية من حقها يف ممارسة الفعل التنموي بكل أبعاده.
➢ رغم زخم التشريعات و القوانني إال أن هناك فجوة بني النص القانوين و الواقع العملي ما يظهر حمدودية فعالية القوانني و
التشريعات يف ظل غياب إرادة قوية من مجيع األطراف الفاعلة يف اجملتمع و الدولة،حيث تبقى الفجوة قائمة بني احلق
الذي مينحه التشريع من خالل الدستور و القوانني املطبقة من جهة و بني البعد امليداين ملكانة املرأة اجلزائرية يف الساحة
السياسية،و ابلتايل البد من تفعيل هذه التشريعات آبليات أقوى لضمان تفعيل دور املرأة .
➢ ضعف الوعي السياسي للمجتمع بشكل عام واملرأة بشكل خاص ساهم بشكل كبري يف عدم حصوهلا على الكثري من
حقوقها ،وحرمها من إثبات جدارهتا يف بعض امليادين،و انضمامها احملتشم للمجال السياسي.
يف ضوء نتائج املقال نقدم مجلة من املقرتحات اليت جندها ختدم الباحثني،منها:
✓ العمل على إزالة العقبات اليت تواجه مسرية املرأة يف احلياة السياسية من خالل تغيري الذهنية والقيم اجملتمعية التقليدية
السائدة يف العديد من املناطق اجلزائرية ال سيما الداخلية منها الرافضة ألي مشاركة سياسية للمرأة.
✓ ضرورة ا الهتمام مبسألة التنمية السياسية لدى اجملتمع عامة و املرأة خاصة من خالل تعزيز التنشئة السياسية يف مراحل
الرتبية للمرأة مما يكسبها وعيا و ثقافة سياسية متنحها الثقة و القدرة على ولوج عامل السياسية بكل ثقة و ارتياحية.
✓ نشر ثقافة النوع االجتماعي وإعادة توزيع األدوار مبوضوعية وبقراءة الواقع قراءة متوازنة وغري متطرفة.
✓ إن اجلهل ابلتشريعات والقوانني يعيق الفرد عن ممارسة حقوقه وال شك أن التعريف ابلتشريعات والقوانني ووضعها يف
متناول املرأة والرأي العام يلعب دوراً هاماً ليس فقط يف جعل مشاركة املرأة يف السياسة واختاذ القرار أمراً واقعاً بل يف اختاذ
القرار الصحيح.
✓ تفعيل املواد والقوانني واالتفاقيات اليت صادقت عليها الدولة وتتعلق ابملرأة ونقلها إىل حيز التطبيق ليتزامن تغيري الوعي مع
القرار السياسي الفعلي.
✓ سن تشريعات املشاركة احلقيقية للمرأة اليت ستساعدها على إبراز قدراهتا ومؤهالهتا يف شىت اجملاالت؛ ومبا يؤهلها لتويل
خمتلف الوظائف السياسية واالدارية القيادية على أساس الكفاءة دون أن يكون جنسها حمل اعتبار أو متييز أو عائق حيول
دون متكينها من ذلك.
✓ ضرورة أن تسهر مؤسسات الدولة على النهوض برتقية املرأة و مشاركتها الفعلية تنفيذا ملا نصت عليه القوانني و
التشريعات.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 12تشرين الثاني/نوفمبر - 2018المجلد– 02المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين 119

المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في بيئة مضطربة :دراسة في المعوقات وسبل التعزيز

ط.د .منى طواهرية

قائمة املراجع
 .1املراجع ابللغة العربية
أوال:الكتب

 .1أنيسة بركات درار،نضال املرأة اجلزائرية خالل الثورة التحريرية،اجلزائر:املؤسسة الوطنية للكتاب.1985،
 .2اجلمعاين فلك "،املشاركة السياسية للمرأة األردنية-جتربة شخصية"،يف مركز القدس للدراسات السياسية(حمرر)،اإلنتخاابت و التحوالت
الدميقراطية يف العامل العرل:خطوة لألمام أم خطوة للوراء؟،عمان:مؤسسة كونراد أديناور.2009،
 .3سيدهم ذهبية "،اإلقناع و تداعيات احلماقة السياسية على املرأة اجلزائرية"،يف اندية سعيد عيشور(حمرر)،املشاركة السياسية للمرأة اجلزائرية
دراسات و أحباث ،أشغال الندوة العلمية الوطنية يوم  15مارس ،2016جامعة حممد ملني دابغني،سطيف،2الطبعة األوىل،اجلزائر:مؤسسة
حسني رأس اجلبل للنشر و التوزيع.2016،
 .4صاحل عبد الرزاق اخلوالدة،مشاركة املرأة األردنية يف احلياة السياسية(،)1921-2007دراسة حول أثر النظام اإلنتخال عرب مشاركة املرأة
األردنية يف االنتحااباتلنيابية،عمان:دار اخلليج.2017،
 .5العزاوي وصال جنيب ،املرأة العربية و التغيري السياسي،عمان:دار أسامة للنشرو التوزيع.2012،
 .6خضر أمساء  " ،مشاركة املرأة يف احلياة السياسية يف األردن" ،يف املعهد العرل حلقوق اإلنسان(حمرر)،املشاركة السياسية للمرأة يف البحرين،يف
املشاركة السياسية للمرأة العربية:حتدايت أمام التكريس الفعلي للمواطنة،دراسات ميدانية يف إحدى عشر بلدا عربيا،تونس:املعهد العرل
حلقوق اإلنسان.2004،
 .7سبيكة النجار "،املشاركة السياسية للمرأة يف البحرين"،يف املعهد العرل حلقوق اإلنسان(حمرر)،املشاركة السياسية للمرأة العربية:حتدايت أمام
التكريس الفعلي للمواطنة،دراسات ميدانية يف إحدى عشر بلدا عربيا،تونس:املعهد العرل حلقوق اإلنسان.2004،

اثنيا :الرسائل و األطروحات
.1
.2
.3
.4
.5

ابدي سامية ،املرأة و املشاركة السياسية التصويت العمل احلزل و العمل النيال،مذكرة مكملة لنيل شهاد املاجستري يف علم إجتماع
التنمية،كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية ،جامعة منتوري قسنطينة.2005،
بن قفة سعاد ،املشاركة السياسية يف اجلزائر:آليات التقنني األسري منوذجا(،)1962-2005أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم
اإلجتماع،كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية،جامعة حممد خيضر بسكرة.2012/2011،
جرابل كهينة ،التمكني السياسي للمرأة املغاربية بني اخلطاب و املمارسة(اجلزائر،تونس واملغرب)،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم
السياسية،كلية احلقوق و العلوم السياسية،مدرسة الدكتوراه،جامعة مولود معمري تيزي وزو.2015،
حريزي زكرايء ،املشاركة السياسية للمرأة العربية و دورها يف حماول تكريس الدميقراطية التشاركية –اجلزائر منوذجا-مذكرة مقدمة لنيل شهادة
املاجستري يف العلوم السياسية،كلية احلقوق و العلوم السياسية،جامعة احلاج خلضر ابتنة..2011،
نصيب نعيمة ،املشاركة السياسية للمرأة اجلزائرية:دراسة ميدان ية يف والية عنابة،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف اآلداب،كلية اآلداب،جامعة
عني قس،القاهرية.2002،

اثلثا:األحباث و املقاالت
.1
.2
.3
.4
.5
.6

محد ملعيين"،دور النظام اإلنتخال يف تفعيل املشاركة السياسية للمرأة يف اجلزائر:دراسة نظرية و قانونية"،جملة املفكر،العدد.2015،12
خلي فة صفاء "،أبعاد متكني املرأة يف اجملتمعات العربية بني الدين و اجملتمع،ملف العدد املرأة العربية و املشاركة السياسية"،جملة
ذوات،العدد ،2015،17تونس.
راببعة يوسف "،املرأة و املشاركة السياسية يف الربيع العرل:أحالم الثورة و نكوص الواقع ،ملف العدد املرأة العربية و املشاركة السياسية"،
جملة ذوات،العدد ،2015،17تونس.
خلضاري منصور "،آفاق تفعيل املشاركة السياسية للمرأة يف اجلزائر"،اجمللة اجلزائرية للدراسات السياسية،اجمللد،1العدد.1
ملوشي زينب "،املشاركة السياسية للمرأة اجلزائرية بني التمكني و آليات التفعيل"،جملة اتريخ العلوم،العدد السابع،مارس .2017
معتوق فتيحة "،الدراسة املسحية اخلاصة ابلتمكني السياسي للمرأة"،الوزارة املنتدبة املكلفة ابألسرة و قضااي املرأة،اجلزائر.
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رابعا :اإلتفاقيات واملواثيق الدولية
 .1اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة  217ألف)د)3-املؤرخ يف  10ديسمرب .1958
 .2العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2200ألف(د)21-املؤرخ يف 16
ديسمرب1966
 .3اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة. )A(60793-03،
 .4اإلعالن الرمسي لرؤساء الدول اإلفريقية حول املساواة بني الرجل و املرأة .2004
 .5احتاد األمم املتحدة املعين ابملساواة بني اجلنسني و متكني املرأة ،تقرير املنتدى شبه اإلقليمي حول مشاركة املرأة يف االنتخاابت الربملانية بعد
الثورة:اخلربات املقارنة ملصر و ليبيا و تونس،القاهرة من  10-9ديسمرب .2012
 .6اإلحتاد األورول،تقرير حول حتليل الوضع الوطين،احلقوق اإلنسانية للمرأة و املساواة على أساس النوع اإلجتماعي،اجلزائر،يوليو.2010

خامسا :القوانني
 .1دستور  1963للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الصادر يف  8سبتمرب .1963

 .2دستور  1976للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،اجلريدة الرمسية العدد 94املؤرخة يف  24نوفمرب 1976
 .3دستور  1996للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،اجلريدة الرمسية رقم  76املؤرخة يف 8ديسمرب ،1996املعدل مبوجب القانون-02
 03املؤرخ يف  10أفريل  2002و القانون رقم  19-08املؤرخ يف  15نوفمرب 2008
 .4القانون رقم  19-08املؤرخ يف  15نوفمرب ،2008املتضمن التعديل الدستوري،اجلريدة الرمسية العدد  63املؤرخة يف  16نوفمرب 2008
 .5القانون رقم  01 - 16املؤرخ يف  26مجادى األوىل عام  1437املوافق  6مارس سنة  ،2016يتضمن التعديل الدستوري.اجلريدة
الرمسية العدد  14الصادرة بتاريخ  7مارس.2016
 .6القانون العضوي رقم  03-12املؤرخ يف  12يناير ، 2012املتعلق بتحديد كيفية توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة ،اجلريدة
الرمسية،العدد األول املؤرخ يف  14يناير .2012

 .2املراجع ابللغة األجنبية
1. Ministére De L’iterieure,Des Collectivités Locales Et De L’aménagement Du
Territoire,Etude Sur Les Contraintes Et Les Opportunités Des Femmes ElutesLocales
En Algerie,2017.
سادسا:املواقع اإللكرتونية

 .1بن زنني بلقاسم ،املرأة اجلزائرية و التغري:دراسة حول دور و أداء السياسات العمومية،انسانيات اجمللة اجلزائرية يف األنثروبولوجيا و العلوم
اإلجتماعية،نشر بتاريخ 31ديسمرب (2012اتريخ اإلطالع 2018/07/23على الساعة ،)22:30متوفر على :
http://journals.openedition.org/insaniyat/13678#text

 .2ابرودي عبد السالم ،املرأة و التمثيل السياسي يف اجلزائر:حقيقة أم جمرد خطاب؟،نشر بتاريخ  20سبتمرب (،2017اتريخ
اإلطالع 2018/07/07على الساعة ،)00:30متوفر علىhttps://www.maghrebvoices.com/a/Algerian- :
political-women/393098.html
 .3اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،اجمللس الدستوري،بيان  18ماي (،2017اتريخ اإلطالع  2018 /07/25على الساعة
،)23:00متوفر على الرابط:
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/2017-03-26-08-52-31/111-2017-02-2810-40-00/970-8

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 12تشرين الثاني/نوفمبر - 2018المجلد– 02المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين 121

جرائم األفالم اإلباحية المتعلقة باألطفال :بين التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية

ط.د .هجيرة أوبعيش
ط.د .أسامة سليخ

جرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال :بني التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية
Child Pornography Crimes: Between National Legislation and
International conventions
الباحثة :هجرية أوبعيش

ابحثة ابملدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية –اجلزائر-

الباحث :أسامة سليخ

ابحث ابملدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية –اجلزائر-

امللخص:
هتدف هذه الدراسة إىل معاجلة موضوع جرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال يف إطار التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية ،وذلك ملا
يكتسيه املوضوع من أمهية ابلغة خاصة يف ظل التطور الواسع لوسائل اإلعالم واالتصال (ثورة املعلومات) اليت متخض عنها نوع جديد من اإلجرام
السيبرياين ميس شرحية هامة وحساسة من اجملتمع واملتمثلة يف األطفال املتميزين بعدم اكتمال منوهم اجلسدي والعقلي ،ما جيعلهم أكثر عرضة لالستغالل
االلكرتوين والوقوع يف فخ جمرمي العامل االفرتاضي ،فبالرغم من وجود الكثري من املساعي واجلهود الدولية والوطنية املتمثلة أساساً يف خمتلف التشريعات
القانونية واجلزائية ألجل الوقوف يف وجه هذا النوع من اإلجرام واتفاقيات وبروتوكوالت تدعو لتوحيد اجلهود على املستوى الدويل ،إالّ أن هذه الظاهرة
تعرف انتشاراً متزايداً بفعل الرتكيبة املعقدة واملتداخلة جملال اإلجرام السيبرياين والعامل االفرتاضي من جهة ،ومن جهة أخرى ضعف املراقبة واملتابعة القانونية
الستخدامات االنرتنت لدى الكثري من الدول اليت مل تدرك مدى عمق اآلاثر املرتتبة عن موضوع األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال على املديني املتوسط
والبعيد.
هلذا البد من االلتفات للموضوع من خالل البحث والتنقيب ملعرفة الثغرات وسدها إبشراك الفواعل املختلفة يف اجملتمع وحشد اجلهود والرتكيز على نشر
الوعي وسط األسر وتوعيتهم خبصوص هذه اجلرائم بغية محاية األطفال وضمان منو عقلي وجسدي سليم هلذه الفئة مستقبال.
الكلمات املفتاحية :اإلجرام السيبرياين ،األفالم اإلابحية ،التشريعات ،األطفال.
Abstract
This study aims to address the issue of child pornography in the framework of national
legislation and international conventions, This is particularly important in the light of the wide
development of the media and Communication (information revolution), which has resulted in
a new type of cyber criminality that touches upon an important and sensitive segment of
society which is characterized by children distinguished by their incomplete physical and
mental development. What makes them more vulnerable to cyber exploitation and the trap of
the criminals of the virtual world, although there are many international and national
endeavours and efforts mainly in the various legal and penal legislations, to stand up to this
type of crime and conventions and protocols calling for to unite efforts at the international
level. This phenomenon is however increasingly spread by the complex and overlapping
composition of the cyber criminality area and the virtual world on the one hand, and on the
other, by the weak monitoring and legal follow-up of internet uses in many countries that
have not realized how deeply the implications of the subject Child pornography in the
medium and long term.
This is why it is necessary to look at the subject through research and exploration in order to
identify and fill the gaps by involving the various people in the society and to mobilize efforts
and focus on raising awareness among families about these crimes in order to protect children
and ensure the healthy mental and physical development of this group in the future.
Key words: cybercrime, pornography, legislation, children
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املقدمة:
يشهد العامل مؤخرا نوعا جديدا من التهديدات اليت اصطلح على تسميتها ابجلرائم املتعلقة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال،
حيث أصبحت هتدد أمن وبنية اجملتمعات الوطنية والدولية خاصة أهنا سريعة االنتشار مقارنة ابجلرمية التقليدية ويصعب حتديد هوية
مرتكبيها ،فهي تعترب نوع من أنواع احلروب الالمتاثلية اليت تواجهها الدول يف العصر احلايل األمر الذي أدى بدوره إىل ارتفاع الوعي
وتزايد اإلدراك بسلبياهتا على اجملتمع وابلتايل العمل على مواجهتها ابلرغم من تعدد أنواعها ،كما حيظى موضوع جرائم األفالم
اإلابحية املتعلقة ابألطفال ابهتمام مت زايد من قبل الباحثني والدارسني يف عدة جماالت ،وذلك خلطورة وسرعة انتشاره ،خاصة مع
تطور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،وتوسع العامل االفرتاضي الذي صاحبه ظهور هذه الظاهرة اليت متس ابلدرجة األوىل تكوين
شخصية الطفل وتصقل تصرفاته جتاه االحنراف واالضطراب النفسي الذي يتولد عنه مستقبال جيل تقوده غرائز جنسية وجمتمع
قائم على االحنالل األخالقي.
حيث يعيش العامل اليوم هوسا جنسيا أصبح منتشرا بكثرة األمر الذي جعل هذه القضية تطرح على أهنا من أشد اجلرائم
أتثريا على الكيان البشري برمته ،خاصة أهنا متس خملوق صغري وبريء غري مكتمل النمو سواء عقليا أم جسداي ،وتعترب الشبكة
العنكبوتية (االنرتنت) مروجا ووسيلة أ ساسية وان صح القول هي السالح املعتمد لنشر املواد اإلابحية ،ونظرا للتنامي الرهيب جلرائم
األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال  Child Pornography Crimesالبد من االلتفات هلذه اجلرمية ،واالهتمام هبا من خالل
الدراسة البحث والتنقيب ،بغية الوصول حللول جذرية للحد من آاثرها وعالجها من خالل توعية األفراد خبطورهتا من جهة،
ووضع آليات قانونية وفنية (تقنية) ملراقبة هذه اجلرائم واحلد منها من جهة أخرى ويف حماولة منا للتبصري بذلك سرتكز هذه الدراسة
على التعرف على معىن األفالم اإلابحية بصفة عامة مث معرفة املقصود جبرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال ،أسباهبا واآلاثر
املرتتبة عليها إضافة إىل التطرق الستعراض التشريعات الوطنية و االتفاقيات الدولية يف هذا اجملال انطالقا من اإلشكالية التالية :
فيما تتمثل التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية اليت تطرقت ملوضوع جرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال؟
لشرح وتفسري اإلشكالية سندرج جمموعة من التساؤالت الفرعية:
 ماذا نقصد جبرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال؟ ما هي أهم الصور اإلابحية اليت قد يكون الطفل حملها؟ هل تعد التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية كافية حلماية الطفل من خطورة األفالم اإلابحية؟فرضيات الدراسة:
انطالقا من التطور العام لإلشكالية املطروحة والتساؤالت اليت تفرعت عنها ،نقرتح الفرضية الرئيسية اآلتية:
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املنهج املتبع :اقتضت منا الدراسة استعمال منهج حتليل املضمون من خالل قراءة حمتوايت القوانني واالتفاقيات ووصفها وصفا
دقيقا ومن مث العمل على كتابتها وفقا خلالصة حمددة.
من أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة قمنا بتقسيم العمل إىل ثالث نقاط أساسية:
أوال :مفهوم جرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال.
اثنيا :أسباب وآاثر جرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال.
اثلثا :استعراض للتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية فيما خيص جرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال.
أوال :مفهوم جرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال
 -1تعريف جرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال:
"تعود الصعوبة يف حتديد مفهوم اجلرائم اإلابحية إىل صعوبة حتديد ما هو اجلرم الذي تتناوله املواد اإلابحية ،ويعرف الكتَّاب

الغربيون املادة اإلابحية أبهنا مصطلح يعرف عادة ب "البورنو" أو "البورنوجرايف"  pornographyوهي يف األصل كلمة
مشتقة من كلمة يواننية تعين الكتابة إىل البغااي والقاسم املشرتك يف كل التعريفات هو أن هذه اجلرائم حتتوي على جنس فاضح
ينتهك القيم األخالقية" 1والتعريف القريب إىل ثقافتنا هو أن "اجلرائم اإلابحية هي كل مادة حتتوي على جنس فاضح بدءاً من
الصور العادية الكاشفة للعورة وانتهاءً ابلفيلم الذي يصور العالقة اجلنسية الكاملة بني أطراف متماثلة أو متغايرة أطفاالً كانوا أم
كبار ،وهتدف أساسا إىل إاثرة الشهوة اجلنسية عند القارئ أو املستمع أو املشاهد أاي كانت الوسيلة اليت تعرض هبا".2
وهناك ثالث أبعاد ملفهوم اجلرائم واملواد اإلابحية:3
البعد الوظيفي :تعرف اجلرائم اإلابحية أبهنا كل عمل يستخدم لغرض اإلاثرة اجلنسية.
البعد التصنيفي :تعرف على أهنا كل عمل يرى مجهور الناس على أنه فاحش أو داعر.
البعد النوعي :تعرف أبهنا كل عمل مت اجنازه هبدف إاثرة الشهوة اجلنسية لدى مجهور املشاهدين أو املستمعني أو القراء.
وسنسلط الضوء يف هذه الدراسة على جرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال ونقصد ابلطفل كل إنسان مل يتجاوز الثامنة
عشرة ،ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه (حسب ما جاء يف اتفاقية حقوق الطفل الصادرة سنة
1

ميلود بن عبد العزيز ،اجلرائم األخالقية واإلابحية عرب االنرتنت وأثرها على اجملتمع من منظور شرعي وقانوين ،جملة الواحات للبحوث والدراسات ،العدد  ،2012 ،17ص ص

.164-163
 2أمحد ابراهيم رضا اخلضر ،مشاهدة األطفال للمواد اإلابحية ملفات متنوعة ،راجع املوقع اإللكرتوين التايل:
 ،Ar.islamway.netاتريخ التصفح 2017/03/01 :التوقيت17:09 :
 3ميلود بن عبد العزيز ،مرجع سابق ،ص .164
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 ،) 1989وتعد صناعة األعمال اإلابحية وصور األطفال الفاضحة على االنرتنت من أهم صور اجلرائم املستحدثة ،فعادة ما
ترتكب هذه اجلرائم يف دول أخرى ،وتنتقل عرب الوسائط االلكرتونية إىل خمتلف بقاع العامل ،وللوصول ألسباب هذه الظاهرة نبدأ
بتعريفها فنقول أن املفهوم القانوين إلابحية الطفل هي عرض أي شيء _صورة ،فيلم ،رسوم ،أو أي منتج ابستخدام الكمبيوتر
أبي طريقة من طرق العرض ،ويُظهر األ عضاء اجلنسية جلسد الطفل ،أو طفل يقوم ابرتكاب فعل أو سلوك جنسي واضح سواء

كان واقعي أم خيايل."1

كما نقصد جبرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال "شكل من أشكال االستغالل اجلنسي املعتمد على وسائل تقنية حديثة واليت
مبوجبها يظهر الطفل وهو ميارس أنشطة جنسية حقيقية أو حماكاة ،وقد يتعلق األمر بطفل أو عدة أطفال مبشاركة ابلغني أو
بدوهنا ،وقد يتعلق األمر بصور وضيعة للغاية لالغتصاب الوحشي أو الشرجي أو املهبلي أو االسرتقاق أو ممارسة اجلنس مع
احليواانت أو عالقات اجلنس ابلفم أو أشكال أخرى من اإلذالل اليت يقحم فيها األطفال من كل األعمار."2
من خالل التعريفات السابقة ميكننا استنتاج العناصر التالية لفهم املقصود جبرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال:
 ال بد أن يكون الطفل طرفا فيها (أقل من 18سنة) -جرمية متصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال.

 استغالل جنسي للطفل ملمارسة أنشطة جنسية.يف هذا النطاق ال بد من اإلشارة لنقطة ابلغة األمهية ،وهي أن هذه اجلرمية ال تتم بطريقة مباشرة حيث حيدث فيها استدراج
للطفل من خالل التواصل معه وكسب ثقته مث إغراءه ،إضافة إىل إرسال صور خليعة من خالل مواقع التواصل االجتماعي والربيد
االلكرتوين ...اخل ،وا لتكلم معه عن اجلنس وما يرتبط به من أفعال إلاثرة الغرائز اجلنسية اليت قد تقود لتجسيد فيلم إابحي.
 -2املصطلحات املرتبطة جبرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال:
هناك جمموعة من املصطلحات املرتبطة جبرمية األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال ونذكر منها:
اإلساءة اجلنسية " :ميكن وصفها على أهنا استخدام الطفل إلشباع الرغبات اجلنسية لبالغ أو مراهق وهو يشمل تعريض
الطفل ألي نشاط جنسي ،كمالمسته أو محله على مالمسة املعتدي جنسيا ." 3
اإلساءة اجلسدية" :هو أي أذى جسدي مقصود ميارس على الطفل؛ يشمل الضرب ،الرفس ،اخلض جر الشعر ،العض،
القرص ،اخلنق ،وغريه من االعتداءات سواءً تركت آاثرا على جسد الطفل أم مل ترتك.1
1

خالد حمي الدين أمحد ،اجلرائم املتعلقة ابلرغبة االشباعية ابستخدام الكمبيوتر ،ورقة عمل مقدمة ألعمال الندوة اإلقليمية حول اجلرائم املتصلة ابلكمبيوتر ،اململكة املغربية-19،

 20جانفي  ،2007ص .37

 2جناة معال جميد ،تقرير خاص مبسألة بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلابحية ،اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،جملس حقوق اإلنسان الدورة  ،2009 ،12ص .7
 3اندية ملحبس،الطرق اليت يتحايل فيها املعتدي على الطفل ،راجع املوقع اإللكرتوين التايل:
 www.bafree.net/alhisn/archive/indexاتريخ التصفح 2017/03/02 :التوقيت14:06 :

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 12تشرين الثاني/نوفمبر - 2018المجلد– 02المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين 125

جرائم األفالم اإلباحية المتعلقة باألطفال :بين التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية

ط.د .هجيرة أوبعيش
ط.د .أسامة سليخ

االستغالل والتحرش اجلنسي لألطفال" :اتصال جنسي بني طفل وشخص ابلغ من أجل إرضاء رغبات جنسية عند األخري
مستخدماً القوة والسيطرة عليه ،ومعىن التحرش اجلنسي أوسع من مفهوم االستغالل اجلنسي أو االغتصاب البدين فهو يقصد

به أشياء كثرية منها :كشف األعضاء التناسلية "إزالة املالبس والثياب عن الطفل ،مالمسة أو مالطفة جسدية خاصة،

التلصص على طفل ،تعريضه لصور فاضحة أو أفالم ،أعمال شائنة غري أخالقية كإجباره على التلفظ أبلفاظ فاضحة"2
اإلابحية االلكرتونية " :تصوير لطفل أبي وسيلة كانت ميارس ممارسة حقيقية أو ابحملاكاة أنشطة جنسية صرحية أو أي
لألعضاء اجلنسية للطفل إلشباع الرغبة اجلنسية ،ومتثل مشكلة اإلابحية لألطفال أبهنا عملية جتارية أبجسام األطفال حيث
تؤخذ بعض الصور لألطفال وهو يف حالة عري اتم أو أوضاع جنسية اغرائية سواءا اقرتنت بعمل جنسي أم ال وتصدر تلك
األعمال على هيئة أفالم فيديو أو صور على االنرتنت."3
 -3األشكال اإلابحية اليت متس الطفل:
قبل التطرق ألهم أشكال اإلابحية اليت ميكن أن يكون الطفل ضحية هلا ال بد من اإلشارة إىل أن استعمال األطفال لشبكة
االنرتنت جيعل منهم فريسة سهلة للوقوع يف فخ األفالم اإلابحية ،4وتظهر هذه اخلطورة من خالل:
أ -يطلق على اجليل احلايل تسمية جيل االنرتنت وذلك ألنه يتمتع إبمكانية فائقة يف استخدام التكنولوجيا احلديثة يف
االتصال خاصة األطفال فهم أكثر مقدرة من البالغني يف التحكم هبذه التكنولوجيا.
ب -اعتبار االنرتنت كسوق لعرض املواد اإلابحية واستقطاب األطفال ملمارسة الدعارة.
ج -وهي األهم تنصرف إىل األشخاص اخلطرين (الشواذ) املنجذبني إىل األطفال الذين يغرون األطفال من خالل االنرتنت
ويصورون هلم الصورة اليت حيبذوهنا ،وجيذبوهنم عن طريق اإلغراء إلجراء لقاءات حقيقية وما قد يؤول بعد ذلك من وقوع
فعل االعتداء.
من أبرز صور اإلابحية اليت قد يكون الطفل حمال هلا أو يتم عرضها عليه هي:5
أ-

عرض الصور واألفالم واحملاداثت املنافية لآلداب العامة:

يكون ذلك من خالل عرض صور وأفالم إابحية تتضمن صور ألطفال أو صور وأفالم لعمليات التعذيب اجلنسي واألعضاء
اجلنسية وعمليات االغتصاب ،واليت متارس على األطفال.

 1الرا حممد شويش و فخر عدانن عبد احلي ،االستغالل اجلنسي لألطفال ،راجع املوقع اإللكرتوين التايل:
 www.nesasy.orgاتريخ التصفح 2017/03/03 :التوقيت19:41 :
 2جنم السيد ،االجتار يف البشر واالستغالل اجلنسي لألطفال ،املؤمتر الدويل الثاين حول محاية املعلومات واخلصوصية يف قانون االنرتنت ،القاهرة ،جانفي  ،2008ص .6
 3أسامة غريب ،اإلابحية االلكرتونية ،راجع املوقع اإللكرتوين التايل:
 www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/20/1/1/4416اتريخ التصفح 2017/03/14 :التوقيت14:23 :
4

رشا خليل ،جرائم االستغالل اجلنسي لألطفال عرب االنرتنت ،جملة الفتح ،جامعة دايىل ،كلية القانون ،2006 ،ص.2

 5املرجع نفسه ،ص ص .3-2
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ب-

ط.د .هجيرة أوبعيش
ط.د .أسامة سليخ

التحريض على الفسق والفجور (عرض الطفل على املواد اإلابحية):

وتتخذ الصور التالية:
 التحريض عن طربق احملاداثت الشفهية أو املكتوبة اليت حترض على ارتكاب أفعال الفسق والفجور اليت تتم عن طريقُغرف احلوار والدردشة.

 التحريض عن طريق وضع مواقع االنرتنت اليت تعمل على الرتويج لتجارة األجنة (األطفال والنساء) وبيوت الدعارة فتقومبتزويد الشخص مبعلومات عن بيوت الدعارة وكل ما فيه من إغراء ابلعهر.

 التحريض عن طريق الرموز أو الرسوم وقد تكون دعوة صرحية أو حتمل يف طياهتا الفسق والفجور.اثنياً :أسباب وآاثر جرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال
تعترب جرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال ابلغة اخلطورة ابعتبار أهنا متس األطفال ألهنا ستؤثر عليهم وعلى نفسيتهم على
املدى املتوسط والبعيد ،وتتعدد أسباب هذه اجلرمية وآاثرها اليت سنبينها فيما يلي:
 :1أسباب جرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال :تتمثل فيما يلي:

التفكك األسري :لألسرة دور كبري يف حدوث اجلرائم اإلابحية ،فاألسرة املفككة وغري املرتابطة اليت تعاين من فقدان القواعدالقائمة على احلب واالحرتام والتقدير وختليها عن دورها يف متابعة أبنائها تكون سبب رئيسيا يف حدوث مثل هذه اجلرائم.1
اتساع العامل االفرتاضي وعدم القدرة على معرفة مستخدميه وحتديد مواقعهم ما خيول للبعض ارتكاب جرائم ال ميتلكونالقدرة على ارتكاهبا واقعيا.
 ضعف الوازع الديين فبالرجوع إىل شريعتنا اإلسالمية جند أهنا قد أحاطت العالقات بني اجلنسني مبجموعة هامة منالضوابط اهلدف منها استبعاد املمارسات الفوضوية اليت من شأهنا أن جترمها الرتكاب الفاحشة،2
فأوجب على اجلنسني غض البصر ،3كما أوجب على املرأة ارتداء احلجاب الساتر ،4حىت ال تكون سببا يف الفتنة ،وحترمي
اخللوة بني الرجل واملرأة
ومن هنا يتبني أن التشريع اإلسالمي قد أوصد كل األبواب اليت ميكن أن توصل إىل التحرش اجلنسي ومنه اجلرائم األخرى
كهتك العرض ،حتريض القصر على الفسق والدعارة واستغالهلم يف املواد اإلابحية ،ويف هذا اجملال جند أن الشريعة اإلسالمية
قد وضعت حدا ملثل هذه التصرفات الالأخالقية ،وتوعدت من يقوم بنشر وإشاعة الفاحشة ،والسبب يف تفكك اجملتمع
 2بلقاسم سويقات ،احلماية اجلزائية للطفل من اجلرائم املاسة ابألخالق ،راجع املوقع اإللكرتوين التايل:
? https://elearn2013.univ-ouargla.dz/main/.../document.phpاتريخ التصفح 2017/03/01 :التوقيت ،9:00 :ص .9
 3اقرأ سورة النصر اآليتني .31-30
 4اقرأ سورة األحزاب اآلية .59
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ط.د .هجيرة أوبعيش
ط.د .أسامة سليخ

اإلسالمي يف قوله تعاىل" :إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة وهللا يعلم وأنتم
ال تعلمون"1
كما قال تعاىل":إمنا جزاء الذين حياربون هللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم
من خالف أو ينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم"2
 :2اآلاثر املرتتبة عن جرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال
خيتلف أتثري مشاهدة األفالم اإلابحية على األطفال سو ًاء كانت ابلصور أو األفالم ابختالف سن الطفل واملدة اليت تعرض فيها

لإلابحية وعلى درجة اإلابحية فيها وشدة العنف والغرابة والشذوذ اليت حتتويها .إذ أن مشاهدهتا ترتك آاثراً عميقة ومؤثرة على
نفسية الطفل وتغري نظرته للحياة والعالقات ،ابإلضافة لكوهنا تسبب اإلدمان عليها .فانتشار االنرتنت فسح اجملال لدخول

اإلابحية لعامل األطفال من الباب الواسع ،لذلك وجب علينا معرفة اآلاثر اليت ترتكها عليهم:
اإلصابة ابألمراض اجلنسية واإلدمان اجلنسي. التأثري على قيم وسلوكيات األطفال وذلك من خالل تدمري األخالق وخلق صورة مشوهة يف ذهن الطفل ترافقه مدى احلياة مايؤدي إىل منو صفات ميكن اختصارها يف :
✓ ال عنف ضد املرأة واعتبار االغتصاب سلوك عادي وذلك بسبب التشويه الذي تعرض له النشاط اجلنسي يف عقل
الطفل.
✓ مشاكل نفسية تؤدي إىل العزلة واالضطراب ما يرافقه تدين مردودية هذا الطفل مستقبال ابعتباره طرف يف اجملتمع الذي
يعيش فيه.
✓ اهنيار القيم الدينية وانتشار جرمية االغتصاب والشذوذ اجلنسي.
التأثري على املستوى التعليمي سلبا ،بسبب فقدان الرتكيز ما حيرمه من حتقيق ذاته.فقدان الطفل لرباءته إضافة إىل وصمة العار اليت تالحقه ما ينتج عنه عدم القدرة على حتقيق االستقرار مستقبال.اثلثاً :استعراض للتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية فيما خيص جرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال
 1سورة النور اآلية .19
2سورة املائدة اآلية .33
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-1

ط.د .هجيرة أوبعيش
ط.د .أسامة سليخ

التشريعات الوطنية

يعترب الطفل لبنة اجملتمع ووقود الدولة يف املستقبل فضمان النمو احلسن والسوي لشخصيته ترتب عنها نتائج اجيابية يف
املستقبل ،ولذلك ال بد من محاية هذه الفئة من خمتلف األخطار اليت قد تعرقل حتقيق وتفعيل هذا النمو السوي على أرض الواقع
فعمل املشرع اجلزائري على سن جمموعة من القوانني جترم ما ميس أخالق وعرض الطفل ،فهل قام املشرع اجلزائري بتغطية خمتلف
التهديدات اليت ميكن أن متس األطفال أم أن هناك بعض الثغرات اليت أغفلها؟ هذا ما سنعرضه فيما يلي:1
أ  -محاية الطفل من جرائم العرض  :تنقسم إىل جرمية هتك العرض والفعل املخل ابحلياء
جرمية هتك العرض (االغتصاب) مل يضع هلا املشرع اجلزائري تعريفا واضحا كما ال يقع هتك العرض يف قانوننا إال من رجل على
أنثى ولكن أصبح هتك العرض جائزا حىت على الذكر ،يف هذا الصدد مي كننا اإلشارة إىل أن جرائم األفالم اإلابحية قد تكون
متجسدة يف اغتصاب األطفال وهتك عرضهم وابلتايل نالحظ غموض فيما خيص القوانني املتعلقة هبذه اجلرمية من جانبني:
 جنس الضحية (من املمكن أن يكون ذكرا) إمكانية جتسيد االغتصاب يف فيلم إابحي ونشره فاالنرتنت(استعمال التقنيات احلديثة)أما فيما خيص الفعل املخل ابحلياء فنجد أن املشرع اجلزائري تطرق له يف املادة  335من ق ع ج ،2ويظهر االختالف بينه
وبني هتك العرض يف أن هتك العرض ال يقع إال على األنثى بينما الفعل املخل ابحلياء يقع على الذكر واألنثى كما أنه ال يتم إال
اب ملواقعة بينما يشمل الفعل املخل ابحلياء كل األفعال املاسة ابلعرض ماعدا الوقاع ،ويتجسد الغموض فيما سبق حيال إمكانية
جتسيد فعل خمل ابحلياء من خالل فيديو ليتحول إىل جرميتني (جرمية أفالم إابحية وجرمية فعل خمل ابحلياء) وهذا ما مل تتم معاجلته
يف قانون العقوابت اجلزائري.
ب  -محاية الطفل من جرائم البغاء :تنقسم إىل جرمية حتريض الطفل على الفسق وفساد األخالق وجرمية تعريض الطفل
على أعمال الدعارة
ابلرغم من أن املشرع اجلزائري تطرق يف قانون العقوابت يف القسم السابع لتحريض القصر على الفسق والدعارة يف يف املواد
 ، 3349-342إال أنه مل يعرف الدعارة أو البغاء فيما خيص جرمية حتريض األطفال على الفسق وفساد األخالق واليت يقصد هبا

 1بلقاسم سويقات ،مرجع سابق ،ص .3
 2اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،قانون العقوابت ،2015 ،ص .130
 3أنظر القسم السابع من قانون العقوابت ص ص .137-133

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 12تشرين الثاني/نوفمبر - 2018المجلد– 02المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين 129

جرائم األفالم اإلباحية المتعلقة باألطفال :بين التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية

ط.د .هجيرة أوبعيش
ط.د .أسامة سليخ

تلك التصرفات واألفعال واألقوال اليت يقوم هبا شخص مع شخص آخر قصد التأثري عليه ودفعه إىل مزاولة أعمال الفسق املخالفة
لآلداب العامة.1
أما جرمية حتريض األطفال على أعمال الدعارة يقصد هبا كل ما من شأنه التأثري على نفسيتهم أو إقناعهم على مباشرة هذا
الفعل أو تسهيله هلم أو مساعدهتم على ارتكابه وذلك بعرض أجسادهم على الغري إلشباع شهواهتم اجلنسية سواء كان الطفل ذكرا
أو أنثى ،وما نالحظه من خالل اجلرميتني السابقتني ال يوجد أدىن ذكر عن العالقة القوية والتداخل بينهما وبني جرائم األفالم
اإلابحية اليت حترض على الفسق وأعمال الدعارة وهذا الغموض أو الثغرة خيلق مشاكل كثرية عند تطبيق القانون على أرض الواقع.
جـ  -محاية الطفل من جرمييت التحرش واالستغالل اجلنسي
فيما خيص التحرش اجلنسي فهو ال يقتضي اتصاال جسداي بني الطرفني وإمنا أيخذ شكل املساومة أو االبتزاز من خالل
التهديد واإلكراه وممارسة الضغوط على الضحية حبيث ال ميكنه التخلص من املضرة إال ابالستجابة للرغبات اجلنسية .وحدد املشرع
اجلزائري العقوبة يف املادة  341مكرر

.2

وا لنقطة اليت ميكن تسجيلها من خالل هذه املادة هي عدم النص على هذه اجلرمية عندما يكون الضحية طفل مل يتجاوز 18
سنة ،فبالنسبة الستغالل األطفال جنسيا فال جند نصا صرحيا بشأن العقاب عليه يف (ق ع ج) ومع ذلك نصت املادة 333
مكرر  1على معاقبة كل من "صور قاصرا مل يكمل  18سنة أبي وسيلة كانت وهو ميارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أو
غري حقيقية أو صور األعضاء اجلنسية للقاصر ألغراض جنسية أساسا ،أو قام إبنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استرياد أو
تصدير أو بيع أو حيازة مواد إابحية متعلقة ابلقصر."3
أما خبصوص القانون  04/09امل تضمن القواعد اخلاصة ابلوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
فال يوجد أدىن ذكر جلرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال ،4وابلرغم من أنه مبوجب هذا القانون مت إنشاء هيئة وطنية للوقاية من
اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحته( املادة  13من القانون  )04/09إال أننا ال نالحظ من خالل مهامها أي
إشارة حلماية الطفل من جرائم األفالم اإلابحية ،وابلتايل نستنتج أن الدولة اجلزائرية ال تعترب جرائم األفالم اإلابحية بنفس درجة
خطورة اجلرائم األخرى املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال أو اخلاصة هبا.

 1اآلداب العامة أوسع من األخالق.
 2قانون العقوابت ،ص .132
 3قانون العقوابت ،ص .129
 4اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،47قانون  04-09مؤرخ يف 14شعبان  ،1430املوافق لسنة  2009املتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة
بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
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من خالل القانون رقم  12/15املتعلق حبماية الطفل جند أن املادة  2منه ذكرت جمموعة من احلاالت اليت تعرض الطفل
للخطر ومنها االستغالل اجلنسي للطفل مبختلف أشكاله من خالل استغالله ال سيما يف املواد اإلابحية ويف البغاء وإشراكه يف
العروض اجلنسية ، 1وكذلك مت مبوجبه إنشاء اهليئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة إال أنه مل يوضح مهامها بدقة حيث اكتفى بذكر
اخلطوط العريضة ملهامها املتمثلة يف محاية الطفل وترقية حقوقه ،وتنص املادة  141من القانون السابق أنه يعاقب ابحلبس من
سنة إىل ثالث سنوات وبغرامة  150.000إىل  300.000دج كل من يستغل الطفل يف مسائل منافية لآلداب العامة والنظام
العام ،كما توضح املادة  143أنه يعاقب على جرائم االستغالل اجلنسي للطفل واستعماله يف البغاء واألعمال اإلابحية طبقا
للتشريع الساري املفعول ال سيما قانون العقوابت.
كما صادقت اجلزائر على جمموعة من االتفاقيات:
 اتفاقية حقوق الطفل يف  19ديسمرب .1992 ميثاق اإلفريقي حلقوق الطفل  8يوليو،2003 بروتوكول اختياري ملحق ابتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف املواد اإلابحية سبتمرب .2006 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املعتمدة يف ماي .2009من خالل ما سبق نالحظ أن حماوالت املشرع اجلزائري مل تغطي مجيع الثغرات واألشكال اليت ميكن أن يقع الطفل ضحية فيها
خاصة تلك املتعلقة ابالستغالل االلكرتوين اجلنسي املتجسد يف جرمية األفالم اإلابحية ،هذا ما يفتح اباب واسعا هلذه اجلرمية اخلطرية
ويؤدي غلى انتشار مرتكبيها ،وعليه ال بد من حتيني القوانني واإلشارة الصرحية املباشرة للجرائم اليت استحدثتها ثورة املعلومات
واالتصاالت من أجل ضمان محاية كاملة للطفل.
-2

االتفاقيات الدولية

إن مشكلة جرائم األفالم اإلابحية املتعلقة ابألطفال أصبحت من املشاكل متعددة األوجه القضائية لذلك ال بد من التعامل
معها بنهج عاملي موحد ،وللتصدي بنجاح هلذه اجلرمية ال بد من العمل يف النطاق العاملي على تبين تشريعات وقوانني موحدة ألن
اختالف القوانني من بلد آلخر يضعف هذا التصدي ويسمح ملتصيدي األطفال ابستغالل هذه الفجوات لصاحلهم.2

 1اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،39قانون رقم  12-15مؤرخ يف  28رمضان  ،1436املوافق لسنة  ،2015يتعلق حبماية الطفل.
 2املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني املواد اإلابحية املتعلقة ابألطفال  :التشريع النموذجي واالستعراض العاملي للتشريعات ،ط ،2003 ،7ص .9
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توجد ثالث أدوات قانونية دولية تتعامل مع املواد اإلابحية املتعلقة ابألطفال :الربوتوكول االختياري املتعلق ابتفاقية األمم
املتحدة حلقوق الطفل اخلاصة ببيع األطفال واستغالهلم يف الدعارة واملواد اإلابحية ،اتفاقية اجلرمية االلكرتونية الصادرة عن اجمللس
األوريب واتفاقية االحتاد األوريب حلماية األطفال ضد االنتهاكات اجلنسية واالستغالل اجلنسي وفيما يلي عرض لألدوات الثالث:
أ  -الربوتوكول االختياري املتعلق ابتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل اخلاصة ببيع األطفال واستغالهلم يف الدعارة
واملواد اإلابحية :
مت تطبيق الربوتوكول االختياري يف سنة  2002فيما خيص املواد اإلابحية املتعلقة ابألطفال ،فتعرف املادة ( 2ج) منه
املواد اإلابحية على أهنا تصوير أي طفل أبي وسيلة كانت ميارس ممارسة حقيقية أو ابحملاكاة أنشطة جنسية صرحية أو أي
تصوير لألعضاء اجلنسية للطفل إلشباع الرغبة اجلنسية أساسا .كما تتضمن الفقرة  1من املادة  3تكفل الدولة بتغطية
األفعال واألنشطة منها االستغالل اجلنسي وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استرياد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد
إابحية متعلقة ابلطفل مبوجب قانوهنا اجلنائي أو قانون العقوابت سواء كانت هذه اجلرائم ترتكب حمليا أو دوليا وكانت
ترتكب على أساس فردي ،1وابلرغم من أن اجلزائر صادقت على الربوتكول سنة  2009إال أهنا مل تقم بوضع قانون خاص
هبذه اجلرمية وهذا ما سبق وتطرقنا له حيث عاجلته من خالل ذكر ذلك يف بعض املواد بدون.
ب  -اتفاقية اجلرمية االلكرتونية :
أسس اجمل لس األوريب اتفاقية مكافحة جرائم الكمبيوتر(اتفاقية بودابست ملكافحة اجلرائم االلكرتونية) اليت هتدف حلماية
الدول األعضاء وجمتمعاهتا من اجلرائم االلكرتونية من خالل بعض القوانني وتقوية التعاون الدويل ،وهتتم ابملخاطر النامجة عن
عوملة الكمبيوتر كما أهنا تؤمن أب نه ميكن استخالص الدواء من املرض فيمكن مواجهة هذه املشكلة من خالل استعمال
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والربامج الدفاعية ،وتعاجل االتفاقية يف الفصل  3موضوع جرائم املواد اإلابحية املتعلقة ابألطفال،
ومن أهم ما تتضمنه تعريف املواد اإلابحية املتعلقة ابألطفال ،حتديد ماذا يقصد ابلقاصر إضافة إىل حث الدول على سن
تشريعات ضرورية للتعامل مع حماوالت ارتكاب هذه اجلرائم
والتحريض عليها وفرض عقوابت رادعة إضافة إىل التأكيد على أمهية التعاون الدويل يف هذا الصدد.2
جـ  -اتفاقية محاية الطفل من اإلساءات واالستغالل اجلنسي:

 1جناة معال جميد ،مرجع سابق ،ص.2
Council of Europe; Convention on Cyber Crime, Budapest:2001.p6.

2
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تركز هذه االتفاقية على التأكيد على كل ما فيه مصلحة للطفل من خالل منع اإلساءة واالستغالل اجلنسي ومحاية
الضحااي ومساعدهتم ومعاقبة مرتكيب اجلرائم ،والتعاون على تنفيذ القوانني احمللية والدولية وهي متاحة للتوقيع منذ أكتوبر
 2007ودخلت حيز التطبيق عام  2010وهي متاحة للتوقيع من قبل دول األعضاء يف اجمللس األوريب وغري األعضاء.1
من خالل هذا االستعراض املوجز نالحظ تكاثف اجلهود الدولية للحد من هذا النوع من اجلرائم خاصة وأهنا متصلة
ابلتكنولوجيات احلديثة فالبد من حدوث تزاوج بني اجملهودات الدولية والوطنية حلماية الطفل بطريقة أفضل ال تتيح أي جمال
لوقوعه يف فخ مرتكيب هذه اجلرائم الشنيعة يف حقه.

خامتة:
تعترب جرائم األفالم اإلابحية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال اليت أفرزهتا العوملة ،وهي متس مجيع الدول
دون استثناء حيث أصبحت هذه اجلرمية واسعة االنتشار ،وابلرغم من أن املنطقة العربية ليست منطقة تصدير وإنتاج ،لكن نسبة
االستهالك مرتفعة جدا بل ه ي األعلى على املستوى الدويل ،وابلتايل فإن نسبة التوزيع والتداول واحليازة عالية مما يعكس درجة
خطورة اجلرمية اليت نواجهها وهذا ما جيعلنا يف حاجة ماسة إىل ضرورة البحث عن آليات مكافحة تكون أكثر فعالية هلذه اجلرائم.
فيما خيص الفرضية الرئيسية اليت مت وضعها فتكن ولوجيا املعلومات واالتصال عملة واحدة لوجهني أحدمها اجيابيي حيث
أن العامل أصبح قرية واحدة وبفضل هذا التطور الذي مسح ابختصار املسافات والوقت والتدفق العايل للمعلومات  ،واآلخر سليب
وذلك ألنه يصعب حتديد هوية مستخدمي هذه التكنولوجيا ما أعطى فضاءا واسعا للمجرمني الرتكاب جرائمهم بكل أرحيية
خاصة جرائم اإلابحية املتعلقة ابألطفال واليت اختذت أوجه حديثة مل تكن موجودة يف السابق وسبل جديدة تواكب العصر حبيث
أصبحت جتارة مرحبة للعديد ويبقى الطفل هو الضحية الوحيد يف عامل واسع احلدود ،ما يثبت صحة الفرضية الرئيسية.
ومن اآلليا ت اليت ال بد من إشراكها ملواجهة هذه اجلرمية منظمات اجملتمع املدين اليت تعمل على نشر الوعي يف اجملتمع
إضافة إىل تفعيل دور األسرة من خالل توفري البيئة املالئمة اليت تضمن منو الطفل منوا سليما ومراقبة األطفال يف العامل االفرتاضي
من خالل سياسة حجب املواقع اإل ابحية اليت ميكن أن حيملها اآلابء يف احلواسيب واهلواتف الذكية اليت يستعملها األطفال ،كما
تلعب املدرسة دورا رئيسيا يف غرس األخالق والقيم احلميدة يف شخصية الطفل لتقوية شخصيته وتنبيهه من املخاطر اليت قد
تواجهه يف العامل االفرتاضي.
كما ال بد من التعاون عل املست وى الدويل وتوحيد اجلهود ملعرفة مرتكيب هذه اجلرائم واحلد منها مبختلف اآلليات القانونية والفنية.
 1املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني ،مرجع سابق  ،ص .11
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قائمة املراجع:
املراجع ابللغة العربية:
القرآن الكرمي
الكتب:
املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني ،املواد اإلابحية املتعلقة ابألطفال  :التشريع النموذجي واالستعراض العاملي للتشريعات ،ط،7.2003

القوانني واملواثيق الدولية:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،قانون العقوابت.2015 ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،47قانون  04-09مؤرخ يف 14شعبان  ،1430املوافق لسنة  2009املتضمن القواعد اخلاصة للوقايةمن اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،39قانون رقم  12-15مؤرخ يف  28رمضان  ،1436املوافق لسنة  ،2015يتعلق حبماية الطفل. -معال جميد جناة ،تقرير خاص مبسألة بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلابحية ،اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،جملس حقوق اإلنسان

الدورة .2009 ،12
املقاالت:
ميلود بن عبد العزيز ،اجلرائم األخالقية واإلابحية عرب االنرتنت وأثرها على اجملتمع من منظور شرعي وقانوين جملة الواحات للبحوث والدراسات،العدد .2012 ،17
رشا خليل ،جرائم االستغالل اجلنسي لألطفال عرب االنرتنت ،جملة الفتح ،جامعة دايىل ،كلية القانون.2006 ،املؤمترات وامللتقيات:
 البدانبة موسى ذايب  ،اجلرائم االلكرتونية :املفهوم واألسباب ،امللتقى العلمي للجرائم املستحدثة يف ظل املتغريات والتحوالت اإلقليمية والدولية،عمان ،اململكة األردنية 4-2 ،سبتمرب. 2014 ،

السيد جنم  ،االجتار يف البشر واالستغالل اجلنسي لألطفال ،املؤمتر الدويل الثاين حول محاية املعلومات واخلصوصية يف قانون االنرتنت ،القاهرة،جانفي .2008
-حمي الدين أمحد خالد ،اجلرائم املتعلقة ابلرغبة االشباعية ابستخدام الكمبيوتر ،ورقة عمل مقدمة ألعمال الندوة اإلقليمية حول اجلرائم املتصلة

ابلكمبيوتر ،اململكة املغربية 20-19،جانفي .2007
املواقع االلكرتونية:
 -اخلضر أمحد ابراهيم رضا ،عنوان املقال :مشاهدة األطفال للمواد اإلابحية ملفات متنوعة ،راجع املوقع اإللكرتوين التايلAr.islamway.net:
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 سويقات بلقاسم  ،احلماية اجلزائية للطفل من اجلرائم املاسة ابألخالق ،راجع املوقع اإللكرتوين التايل:? https://elearn2013.univ-ouargla.dz/main/.../document.phpاتريخ التصفح 2017/03/01 :التوقيت،9:00 :
ص .9
حممد شويش الرا  ،عبد احلي فخر عدانن  ،االستغالل اجلنسي لألطفال ،راجع املوقع اإللكرتوين التايلwww.nesasy.org :ملحبس اندية ،الطرق اليت يتحايل فيها املعتدي على الطفل ،راجع املوقع اإللكرتوين التايل: www.bafree.net/alhisn/archive/indexاتريخ التصفح 2017/03/02 :التوقيت14:06 :
https://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornpgraphy statistics.html#anchor5
املراجع ابللغة األجنبية:
Council of Europe; Convention on Cyber Crime, Budapest.2001
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دور المؤسسات الدولية غير الحكومية في حماية الالجئين بعد 2011
(سوريا ،السودان ،فلسطين ،الجزائر)  -أنموذجا-

ط.د .أسماء صالحي

دور املؤسسات الدولية غري احلكومية يف محاية الالجئني بعد 2011
(سوراي ،السودان ،فلسطني ،اجلزائر)  -أمنوذجا-
The role of international non-governmental institutions in the protection of
after 2011 )Syria-Sudan-Palestine-Algeria)- A modelط.د أمساء صاحلي
املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية -اجلزائر-
امللخص:
هتدف الدراسة إىل معرفة واقع أزمة الالجئني يف املنطقة العربية خاصة يف ظل التحوالت السياسية واملتغريات الدولية
وذلك منذ عام ،2011حني عرفت املنطقة العربية ما يصطلح عليه إعالميا" ابحلراك العريب" أو "الربيع العريب".
تنتقل الدراسة لتبني مسامهة املؤسسات الدولية غري احلكومية يف محاية الالجئني ،وفق اتفاقية 1951وبروتوكول ،1967وذلك
ابلتطرق إىل الوضع السوري والفلسطيين والسوداين كنموذجا ،ووضعية الالجئني يف اجلزائر.
يف النهاية حتاول هذه األخرية البحث على أهم التحدايت اليت تواجه قضية الالجئني واألسباب اليت أدت إىل تفاقم هذه األزمة يف
العامل العريب خاصة يف الفرتة الراهنة.
كما توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج.
الكلمات املفتاحية :الالجئني ،اآلليات الدولية ،احلماية الدولية ،املواثيق الدولية.
Abstract:
The study aims to know the reality of the refugee crisis in the Arab region, especially in light
of the political transformations and international changes since 2011, when the Arab region
knew what it is called "Arab movement " or «Arab Spring ".
The study proceeds to reflect the contribution of international non-governmental institutions
to the protection of refugees, in accordance with the 1951 Convention and the 1967 Protocol,
by addressing the Syrian, Palestinian and Sudanese status as a model and the status of
Refugees in Algeria.
In the end, the latter is trying to look at the most important challenges facing the refugee issue
and the reasons why this crisis has worsened in the Arab world, especially in the current
period.
Key words: Refugees, international mechanisms, international protection, international
covenants.
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مقدمة:
تعد مشكلة الالجئني من بني املواضيع اليت حتظى ابالهتمام الكبري على الصعيد الداخلي وكذا الدويل يف الفرتة الراهنة،
خاصة وأن النظام الدويل عرف العديد من التغريات منها تزايد حدة النزاعات الدولية والداخلية ،واالنتهاكات اجلسمية حلقوق
اإلنسان ،حيث أن معظم الدول ا لعربية عرفت العديد من التحوالت السياسية أو ما يصطلح عليها" ابحلراك العريب" أو" الربيع
العريب" ،مما أثرت تداعياهتا على بنية األنظمة السياسية ،مقابل ذلك جند معظم جمتمعاهتا تواجه عددا ال حيصى من الضغوطات
االجتماعية واالقتصادية النامجة عن أزمة الالجئني وخاصة الوظائف ذات اإلنتاجية والدخل املنخفض منها ارتفاع الطلب يف
األسواق ،ازدايد حدة التوترات االجتماعية واخنفاض التماسك االجتماعي.
يف ظل استمرار األوضاع املضطربة يف املنطقة العربية ،أدرك اجملتمع الدويل بضرورة تكريس املواثيق الدولية العامة حلماية الالجئني،
واملتمثلة يف إنشاء العديد من املؤسسات واألجهزة واليت تعىن بشؤون الالجئني ،كمفوضية األمم املتحدة ،واملنظمة الدولية لالجئني،
وكذا خمتلف املنظمات غري احلكومية منها اللجنة الدولية للصليب األمحر ومنظمة العفو الدولية.
إن األزمة اليت تعيشها اجملتمعات العربية ،يف ظل األخذ ابلنموذج الدميقراطي ،وتدعيم احلرايت األساسية ،وفتح املشاركة السياسية،
وتبين التعددية احلزبية ،التداول السلمي على السلطة ،ستبقى من التحدايت اليت تواجه قضية الالجئني ،ابإلضافة إىل ضعف
املنظومة التشريعية على املستوى الدويل ،وعدم تفعيل بعض اآلليات حلماية الالجئني.
أمهية املوضوع:
تكمن أمهية املوضوع يف البحث عن مدى انتشار ظاهرة الالجئني يف العامل ،كوهنا توسعت لتأخذ مسار جديد يشكل هتديدا أمنيا
سواء ابلنسبة للدول اليت شهدت األزمة أو الدول املضيفة ،ونظرا الرتباط هذه الظاهرة مبجموعة من الظواهر السياسية ،هناك
آليات احلماية الدولية لالجئني مبختلف النصوص القانونية الدولية واإلقليمية ،ومنه تربز من خالهلا دور املؤسسات الدولية غري
احلكومية يف توفري احلماية لالجئني خاصة يف إطار انتشار موجة االنتقال الدميقراطي يف املنطقة العربية اليت توسعت فيها خمتلف
األزمات كما أطلق عليها "لوسيان ابي" األزمات ا خلمسة للتنمية السياسية واليت تغلغلت منها أزمة الالجئني .كما تكمن املسامهة
البحثية يف البحث عن األدوار اليت تقوم هبا املؤسسات الدولية غري احلكومية يف تقدمي املساعدات لالجئني خاصة يف ظل التدفق
السريع لالجئني يف مجيع أحناء العامل بسبب االضطهاد وغياب األمن يف الدول اليت عرفت موجة االنتقال الدميقراطي وانعكاساهتا
على الدول املضيفة.
إشكالية البحث:
نظرا الستفحال ظاهرة الالجئني خاصة لدى الدول اليت شهدت االنتقال الدميقراطي وانعكاساته على الوضع األمين واالستقرار
اجملتمعي واإلنساين ،وجب تدخل األطراف اخلارجية لتقدمي املساعدات نتيجة األزمات احلادة وأتزم الوضع املعيشي لدى أفراد
اجملتمع خاصة يف سوراي يف ظل سقوط النظام السابق ،وكذلك خالل الفرتة اليت عرفتها السودان وانقسامها ،والوضع املايل ،مما
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شكل عبئ على الدول املضيفة ،وفق االتفاقيات والربوتكوالت الدولية ،جلأت املنظمات الدولية غري احلكومية للتدخل لتقدمي
املساعدات املادية واملعنوية ،ومن هذا املنطلق تتمحور إشكالية الدراسة حول:
ما مدى مسامهة املنظمات الدولية غري احلكومية من خالل أدوارها ووظائفها يف محاية الالجئني بعد سنة 2011؟
سأحاول اإلملام هبذا املوضوع و اإلجابة على اإلشكالية املطروحة ابلتطرق إىل احملاور التالية:
احملور األول :أزمة الالجئني يف املنطقة العربية يف ظل التحوالت السياسية واملتغريات الدولية_سوراي_"أمنوذجا":
احملور الثاين :مسامهة املنظمات الدولية غري احلكومية يف توفري احلماية الدولية لالجئني (سوراي-فلسطني
السودان_اجلزائر)_أمنوذجا_.
احملور الثالث :التحدايت الراهنة اليت تواجه قضية الالجئني يف العامل العريب بعد سنة 2011
احملور األول:أزمة الالجئني يف املنطقة العربية يف ظل التحوالت السياسية واملتغريات الدولية_سوراي_"أمنوذجا":
يشهد العامل أعلى مستوايت من التشريد أكثر من أي وقت مضى ،حيث شرد 59.5مليون شخص يف مجيع أحناء العامل من
أوطاهنم ،ومن بني هؤالء هناك ما يقارب من20مليون الجئ ،أكثر من نصفهم حتت سن ال،18وهناك أيضا 10مليون شخص
بال جنسية حرموا من احلصول على اجلنسية واحلقوق األساسية كالتعليم والرعاية الصحية والعمل ،وحرية التنقل.

1

ويف ظل تنامي ظاهرة الالجئني يف دول العامل ،أثبتت إحصائيات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،أن منطقة الشرق األوسط
تفاقمت فيها أزمة الالجئني نتيجة الصراعات واحلروب اليت نشأة بسبب التحوالت السياسية ،وتدخل األطراف اخلارجية مما أثر
على بنية نظامها السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،وخاصة منها سوراي اليت تعترب من بني الدول األكثر خطورة مقارنة ابلدول
األخرى نتيجة الصراع الداخلي بني النخب السياسية واملعارضة ،وتدخل الدول األجنبية يف الشؤون الداخلية ما أدى إىل ارتفاع
الالجئني السوريني.
تبني إحصائيات مفوضية األمم املتحدة لسنة 2015.2016نسبة الالجئني يف اليوانن من خمتلف فئات العمر ،من خالل
اجلدول التايل:

2

الفئات العمرية

القصر

النسبة املئوية

%16

النساء
اىل  %11اىل%17

االطفال اقل من4سنوات الفئات العمرية(17_5عام)
 %4اىل%11

 %12اىل%24

%28
المصدر:تقرير األمم المتحدة عن الالجئين :عام معاناة الالجئين2015.12.23
 1الالجؤون.األمم املتحدة.مت تصفح املوقع يوم27:فيفريhttp://www.un.org/ar/sections/issues-depth/refugees/index.html.2017
2تقرير األمم املتحدة عن الالجئني:عام معاانة الالجئني . 2015.12.23دي دبليو:منظمة برو_"أزيل"األملانية تدعو لعدم املس حبق مجع مشل عائالت الالجئني.مت تصفح
املوقع يوم20:فيفريhttp://www.asharqalarabi.org.uk_ad-id!341775.ks#.WLUq8YcyF3g :.2017
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تسلط األزمة السورية الضوء على اختالف سياسة الدول حيال الالجئني ومنحهم حق اللجوء من عدمه ،وتستضيف دول اجلوار
الالجئني أبعداد هائلة:
➢ لبنان:
يعترب تدفق السوريني كبريا جدا يف لبنان مع تسجيل1.1مليون الجئ سوري ،ما رفع بنسبة%25عدد سكان البالد البالغ
عددهم4.4مليون شخص ،ويف تصريح ملفوضية السامية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن وطأة تدفق مليون الجئ ضخمة على
أي بلد ،ففي حالة لبنان وهي دولة صغرية تعاين من صعوابت داخلية فتأثري هائل.

1

➢ األردن:
األردن من الدول اليت كانت املالذ األول لعديد من الالجئني السوريني ،فقد وصل اليها  103488ألف الجئ مسجل ،لكنه
يعتقد أن هناك أعداد أضخم من هذا العدد يف األردن مل يتم إحصاؤها بعد ،حيث أعلنت احلكومة األردنية أن ما نسبته %65
من الالجئني يعيشون يف املناطق احلضرية والباقي يف املعسكرات اليت أعدهتا احلكومة األردنية كمخيم الزغرتي.

2

رغم األعباء االقتصادية واألمنية اليت فرضها تدفق مئات اآلالف من الالجئني السوريني إىل عدد من حمافظات األردن ،إال أن
تداعيات األزمة ال تقتصر على اجلوانب السلبية ،إذ أن قطاعات واسعة من االقتصاد الوطين استفادت بشكل مباشر أو غري
مباشر من تزايد الطلب على السلع واخلدمات التجارية ،فضال عن تدفق املساعدات اخلارجية من الدول املاحنة يف شكل غري
مسبوق.

3

➢ أورواب:
مل تكن أزمة الالجئني السوريني يف حدود الدولة ذاهتا أو اقتصرت أيضا على احلدود اإلقليمية ،اتسم بعده اإلنساين والسياسي
للقارة األوروبية أيضا ،وأصبح متناوال يوميا موضوع الالجئني السوريني يف أروقة الساسة األوروبيني ألهنا كارثة إنسانية .و كان ميكن
لدول جوار سوراي ( الدولة املضيفة)* 4تتحمل عبئا كبريا حوايل2.8الجئ،إال أن سياسة بعض الدول وقوانينه حولت هذه املأساة
اإلقليمية إىل مأساة عاملية ،حيث أن حالة الالجئني من البلدان اجملاورة أدى إىل إرهاق ابلفعل العالقات داخل املنطقة وخلق
توترات بني الالجئني والسكان املضيفني .وابلنسبة للجوء الالجئني السوريني إىل أورواب فانه بسبب ال وجود ملؤشرات على هناية

 1زهرية بوراس،مروى جغبلو".تداعيات أزمة الالجئني السوريني على األمن األورويب"(.شهادة املاسرت،تبسة:جامعة العريب التبسي،سنة،)2016_2015:ص.63:

 2هادي الشيب" ،مسألة الالجئني بني املواثيق الدولية والواقع السياسي -الالجئني السوريني أمنوذجا" .املؤمتر الدويل الثالث" :اجملتمع الدويل :الفرص والتحدايت" ،جامعة
الريموك :مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القيسرية،2018 ،ص.93:
 3املرجع نفسه.
 4سنان طالب عبد الشهيد"،حقوق وواجبات الدولة املضيفة لالجئ االنساين".جامعة الكوفة،ص.304:
*الدولة املضيفة:هي الدولة اليت يقع على عاتقها بصفة أساسية مسؤولية محاية الالجئني.
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احلرب يف سوراي ،و األوضاع تزداد سوء واخلدمات املستمرة يف اهنيارها ،ولذلك فان الناس يواصلون اهلرب إىل أي مكان قد
حيميهم ،بينما أخذ الالجئون يف الدول اجملاورة يفتقدون األمل إبمكانية عودهتم إىل بالدهم.

1

ومن أسباب اللجوء حنو أورواب الرتحيب الذي حظي به الالجئون من أورواب ،وتناقلته وسائل اإلعالم االجتماعي والتلفزيونية،
حيث كان هلذا الرتحيب أثر اجيايب يف أوساط الالجئني يف دول اجلوار أو من ينتظرون فرصة اللجوء .هجر حوايل1.5مليون
مهاجر غري شرعي إىل االحتاد األورويب عرب خمتلف الطرق ،إذ عرب أكثر من 850ألف البحر بني تركيا و اليوانن،و150ألف
آخرين إىل ايطاليا من الساحل اللييب ،ويشكل السوريني ثلث هؤالء املهاجرين ،فاعتبار من ديسمرب كان إمجايل عدد طاليب اللجوء
السوريني يف االحتاد األورويب897ألف بعد أن ارتفع هذا العدد من235ألف يف غضون عام واحد فقط ،وقد بدأت نسبة كبرية
من هذه الزايدة وبلغت ذروهتا حىت وصلت اىل156ألف.خالل عام 2016قد نزح أكثر من مليون شخص بسبب القتال يف
مشال وغرب سوراي2،خاصة منطقة حلب السورية اليت عرفت العديد من الصراعات السياسية ما أدى إىل ارتفاع حصيلة القتلى و
اجلرحى يف وسط اجملتمع من أطفال وشباب وشيوخ مبختلف الفئات العمرية ،نتيجة االضطهاد وانتهاكات اجلسمية حلقوق
اإلنسان ،وأتزم األوضاع االقتصادية واالجتماعية ،ما أدى إىل ارتفاع نسبة الالجئني إىل الدول األوروبية ،وحىت العربية منها دول
مشال إفريقيا.

3

اخلريطة التالية تبني أعداد الالجئني السوريني يف تركيا واألردن ولبنان بعد األزمة السياسية.

سيغري-الالجئون-خريطة-الشرق-األوسط؟ نون بوست .مت تصفح املوقع يوم2018.08.30:
املصدر :الالجئون/كيفّ -
/https://www.noonpost.org

 1زهرية ،مروى"،تداعيات أزمة الالجئني السوريني على األمن األورويب"،املرجع السابق،ص.65:
 2املرجع نفسه،ص.66:
 3اعداد الباحثة.
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(سوريا ،السودان ،فلسطين ،الجزائر)  -أنموذجا-

احملور الثاين :مسامهة املؤسسات الدولية غري احلكومية يف توفري احلماية لالجئني(فلسطني ،السودان ،سوراي،
اجلزائر)_أمنوذجا:
تعد مشكلة اللجوء والنزوح القصري واهلجرة من أكثر القضااي اليت واجهت اجملتمع الدويل إحلاحا طوال اترخيه ،كون هذه الفئات
من بني أكثر جمموعات الناس تعرضا للمعاانة ،سواء كان ذلك نتيجة صراع أو اضطهاد ،أو غري ذلك من أنواع انتهاكات حقوق
اإلنسان .علما أنه مل يتم النظر إىل قضااي واشكالية هذه الفئات إال يف الفرتة اليت أعقبت احلرب العاملية األوىل وحتديدا عندما
ظهرت إىل الوجود عصبة األمم ،ومنذ ذلك الوقت كان التصدي لتلك املشاكل يسري ببطء وبصورة متقطعة واستمر الوضع حىت
أدرك اجملتمع الدويل بضرورة إنشاء شبكات من املؤسسات والنظم القانونية اليت هتدف إىل توفري احلماية الدولية لتلك الفئات
املستضعفة بغية التعامل معها بطريقة شاملة ،وهو موضوع النظام القانوين لتلك الفئات وأوجه محايتها.

1

وتعد اتفاقية عام 1951اخلاصة بوضع الالجئني أول اتفاقية دولية حقيقية تتناول النواحي اجلوهرية من حياة الالجئ ،وقد بينت
جمموعة من حقوق اإلنسان األساسية اليت جيب أن تكون على األقل معادلة للحرايت اليت يتمتع هبا الرعااي األجانب يف بلد ما،
ويف العديد من احلاالت ،املمنوحة ملواطين تلك الدولة .وتعرتف هذه االتفاقية ابلنطاق الدويل ألزمات الالجئني ،وضرورة توافر
تعاون دويل ،مبا يف ذلك اقتسام األعباء بني الدول ،من أجل معاجلة املشكلة.

2

ابإلضافة إىل بروتوكول عام 1967الذي أزا ل احلدود اجلغرافية والزمنية الواردة يف االتفاقية األصلية اليت كان ال يسمح مبوجبها إال
لألشخاص الذين أصبحوا الجئني نتيجة ألحداث وقعت يف أورواب قبل1يناير/كانون الثاين 1951بطلب احلصول على صفة
الجئ.

3

والسؤال املطروح ماهي احلماية؟
احلماية :تقوم احلكومة إبنفاذ ق وانني البلد وتعمل على محاية مواطنيها وفقا هلذه األحكام .وعندما تكون احلكومات عاجزة أو غري
مستعدة للقيام بذلك ،ويف أحيان كثرية أثناء صراع أو حرب أهلية ،يفر أشخاص كثريون من أوطاهنم ،ويف أغلب األحيان ،إىل بلد
أخر ،حيث يتم تصنيفهم كالجئني .ونظرا ألهنم مل يعودوا يتمتعون حبماية حكوماهتم ،فان اجملتمع الدويل يضطلع هبذا الدور.

4

ويف ظل الصراع واالضطهاد ،ومبوجب اتفاقية ،1951وبروتوكول،1967ظهرت وكالة األمم املتحدة اليت تساعد الالجئني واليت
تعرف ابسم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،1949ابإلضافة إىل إدارة األمم املتحدة لإلغاثة والتعمري يف مساعدة
الالجئني عام،)UNRRA(1946املنظمة الدولية حلماية الالجئني عام ،1947اللجنة الدولية للصليب األمحر.

5

" 1املوسوعة العربية".مت تصفح املوقع يوم12:فيفري.2017
http://www.arab_eney.com/-/details.law.php?full§nid=164129
 2ماهي اتفاقية عام 1951اخلاصة بوضع الالجئني.مت تصفح املوقع يوم12:فيفريhttp://www.unbcr.org/ar4be7cc2701.html.:2017
 3املرجع نفسه.
 4املرجع نفسه.
 5اعداد الباحثة
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ط.د .أسماء صالحي

إن األزمة اإلنسانية لالجئني يف الشرق األوسط حول معضالت مرتابطة عدة تواجه البلدان املضيفة ومنظمات اإلغاثة الدولية
احمللية والدولية ،يتطلب التصدي هلا عل املدى الطويل إىل جانب تقدمي اإلغاثة اإلنسانية العاجلة ،وكذلك التعاون بني احلكومات
املضيفة والشركاء احملليني يف املنطقة العربية واجلدير ابملالحظة أن األردن ولبنان مها أصغر وأفقر بلدين يف منطقة الشرق األوسط
يستضيفان عددا كبريا من الال جئني بصورة غري متكافئة ،ما أسفر عن توترات اقتصادية واجتماعية حادة غري أن األزمة تتطلب
ختطيطا طويل األجل من جانب احلكومات املضيفة ابلتعاون مع اجملتمع املدين احمللي واملؤسسات متعددة اجلنسيات ،واألزمة
تستدعي أيضا وعلى وجه التحديد االنتباه الحتياجات التنمية االقتصادية ،مثل البنية التحتية وخلق فرص العمل ،النتشال مجيع
الفئات الضعيفة من السكان ،واليت تشمل الالجئني واجملتمعات املصيفة.

1

أوال :إسهامات املنظمة الدولية حلماية الالجئني( :سوراي والسودان)_أمنوذجا_
يف سنة ،1947وبعد مضي سنتني على إنشاء منظمة األمم املتحدة ،أسست املنظمة الدولية لالجئني وهي وكالة الدولية األوىل
اليت تتعامل بشكل شامل مع كافة نواحي حياة الالجئني ،مبا يف ذلك تسجيلهم وحتديد وضعهم وعودهتم إىل بلد األصل وإعادة
توطينهم.

2

ومع استمرار أزمة الالجئني السوريني ،تستدعي طبيعتها املتغرية خطة مواجهة تتضمن تدخالت إنسانية وإمنائية تؤمن فرص
احلصول على سبل العيش والعمل الالئق .ويف إطار خطة مواجهة األمم املتحدة ألزمة الالجئني ،وضعت منظمة العمل
الدولية /املكتب اإلقليمي للدول العربية إسرتاتيجية تركز على التنمية الشاملة يف لبنان واألردن دعما لالجئني وسكان اجملتمعات
احمللية املضيفة هبدف احلفاظ على استقرار االجتماعي واالقتصادي إضافة إىل أعمال حقوقهم يف احلصول على عمل الئق وحتقيق
العدالة االجتماعية 3.وابلتايل تقوم اإلسرتاتيجية على الربامج القطرية القائمة يف لبنان واألردن بغية تنفيذ تدخالت خاصة بكل بلد
تركز على اجملاالت التالية:

4

•

تعزيز صمود اجملتمعات احمللية املضيفة من أجل تسهيل احلصول على عمل وسبل العيش.

•

تعزيز القدرة املؤسسية واليات التنسيق على املستوى احمللي والوطين ملكافحة أشكال العمل غري املقبول مع الرتكيز على
عمل األطفال.

•

دعم عملية إعداد السياسات مبا يضمن تقدمي مساعدة ختلق عددا كبريا من فرص العمل وحبيث حتقق مبادئ العمل
الالئق.

 1أبكر علي عبد اجمليد أمحد ،معاذ علي فضل املوىل خري هللا " .آاثر النزاعات املسلحة على األوضاع االنسانية لالجئني يف الشرق األوسط(دراسة نظرية حتليلية وصفية من
منظور القانون الدويل االنساين)"  .املؤمتر الدويل الثالث" :اجملتمع الدويل :الفرص والتحدايت"( ،جامعة الريموك :مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القيسرية،
،)2018ص.93:
 2املرجع نفسه.
 3خطة تصدي منظمة العمل الدولية:أزمة الالجئني السوريني( املكتب االقليمي للدول العربية).مت تصفح املوقع يوم22:فيفري.2017
http://www.ilo.org/beirut/areasofwork/syrian-refugee-crisis/lang--ar/index.htm
 4املرجع نفسه.
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كما قامت املنظمة الدولية للهجرة ،بتنسيق وثيق مع مفوضية األمم املتحدة العليا لالجئني ومعتمدية الالجئني ،والسلطات
السودانية األخرى املختصة ،بتسهيل إعادة التوطني على حنو إنساين وكرمي لنحو2,544مهاجرا يف13من البلدان املستضيفة يف
إطار برانمج إعادة التوطني ومل الشمل األسري خالل عام.2015وقد كانت كندا اململكة املتحدة و االوليات املتحدة البلدان
الثالث اليت استضافت أكرب أعداد من املهاجرين .وتشمل خدمات إعادة التوطني اليت تقوم هبا املنظمة تسهيل الواثئق ،النقل،
والتقييم الطيب وفق الربوتوكوالت املعنية .وبرامج التوجيه الثقايف ،وإجراءات مل مشل األسر.

1

ويف عام،2015ساعدت املنظمة 260سودانيا من16بلد على العودة الطوعية لوطنهم ،حيث كان أكثر من نصف هذا العدد
من مصر(،)142بينما ما بني10و25سوداين من كل من اليوانن ،اندونيسيا ،بولندا ،والنرويج ،السويد .وتشمل الدول األخرى
اليت عاد منها املهاجرون السودانيون ،أسرتاليا،بلجيكا ،الدمنارك ،فلندا ،ايطاليا ،ليبيا ،جنوب السودان ،سويسرا و تونس .وقد
ساعد التمويل الذي قدمته هذه البلدان161من العائدين يف تلقي حزم مساعدات إعادة اإلدماج .وعند وصوهلم إىل السودان.
سعى فريق املنظمة الستقبال املهاجرين العائدين إلرشادهم ومساعدهتم على استخدام حزم إعادة اإلدماج لتمكني األفراد واألسر
21

من بداية حياة جديدة يف السودان.

دعم العودة الطوعية واعادة االدماج_

مجال النقل

أنواع الدعم العادة ادماج السودانيين العائدين في 2015

أخرى
16%

9%

مساعدة نقدية

51%
24%

مجال التجارة

املصدر :التقرير السنوي للمنظمة الدولية للهجرة ابلسودان2015
اثنيا :إسهامات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني(:1949أزمة الالجئني يف اجلزائر)_أمنوذجا_
هي وكالة إنسانية غري سياسية ،اليت أنشأهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب ،1950وبدأت عملها يف1يناير.1951

2

يتواجد مقرها يف جنيف ،ولكن يتواجد حوايل،%89من املوظفني يف امليدان ،واليوم يبلغ عدد موظفيها أكثر من9700شخص
يتواجدون يف126بلدا يعملون على توفري احلماية واملساعدة ملا يقرب من59مليون شخص من الالجئني والعائدين واملشردين
داخليا وعدميي اجلنسية .ويرتكز اجلزء األكرب من موظفي املفوضية يف بلدان أسيا وأفريقيا ،حيث تعترب هذه القارات املضيف واملولد

 1تقدمي املزيد للمهاجرين ،التقرير السنوي للمنظمة الدولية للهجرة ابلسودان،2015ص.01:
2
Protecting Refugee,AFIELD GUIDE FOR NGOS-produced jointly by UNHER and its NGO partners,First
published May1999.Reprinted September 1999.United Nations publications sales Number G.V.E.99.0.22.
www.unhcr.org/3bb9794_pdf
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ط.د .أسماء صالحي

ألكرب عدد من الالجئني والنازحني داخيا .ويعمل املوظفني يف أماكن معزولة وصعبة وغالبا ما تكون خطرية.و كانت أفغنستان
وكولومبيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومايل وابكستان وسوراي واألردن ولبنان وتركيا والعراق من بني أكرب عمليات املفوضية.

1

يتوىل مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني،حتت سلطة اجلمعية العامة،مهمة أتمني محاية دولية،حتت رعاية األمم املتحدة
لالجئني الذين تشملهم أحكام هذا النظام األساسي،ومهمة التماس حلول دائمة ملشكلة الالجئني مبساعدته احلكومات،وكذلك
اهليئات اخلاصة ،إذا وافقت على ذلك احلكومات املعنية ،على تسهيل إعادة هؤالء الالجئني إىل أوطاهنم مبحض اختيارهم أو
استيعاهبم يف جمتمعات وطنية جديدة.

2

مع استمرار حركات اهلجرة املختلطة يف مشال إفريقيا وابلضبط ابجلزائر ،فان الوضع يف مايل مل يؤدي إىل تدفقات مجاعية للسكان
إىل اجلزائر ،إال أن بعض املئات من املاليني استقروا يف خميم عند احلدود تديره مجعية اهلالل األمحر اجلزائري .ووجد آخرون مأوى
لدى اجملتمع املضيف .وقد حددت االجتماعات اإلقليمية اليت انعقدت يف أوغادوغو وابماكو ونيامي عام،2014_2013هنجا
إقليميا ملواجهة حتدايت احلالية والعودة التلقائية الطوعية لالجئني املاليني.

3

وخبصوص الالجئني الصحراويني فاجلزائر ،ستنفذ املفوضية خطة شاملة هتدف إىل حتسني مكان اللجوء يف البالد ،وتعزيز اعتماد
وتنفيذ خطة إلدارة حتركات اهلجرة على نطاق واسع مبا يتماشى مع متطلبات احلماية ،وسيتم تنفيذ ذلك ابلتعاون مع اهليئات
الوطنية املعنية واجلهات احلكومية وغري احلكومية الفاعلة األخرى ،وذلك ابلتماشي مع خطة عمل املفوضية املؤلفة من10نقاط،مع
السعي أيضا إىل إجياد حلول دائمة لالجئني من إفريقيا جنوب الصحراء مثل إعادة التوطني يف البلدان الثالثة .تتمثل االحتياجات
األساسية اليت يتعني على املفوضية تلبيتها يف عام 2015يف توفري احلماية الدولية وتقدمي املساعدات واخلدمات األساسية لالجئني
الصحراويني الضعفاء ،فضال عن الالجئني وطاليب اللجوء يف املناطق احلضرية ،السيما يف اجلزائر العاصمة ،وذلك يف إطار سياق
اهلجرة املختلطة.

4

اثلثا :إسهامات اللجنة الدولية للصليب األمحر(أزمة الالجئني الفلسطينيني_أمنوذجا_)
أنشئت اللجنة الدولية يف سنة، 1863وكلفها اجملتمع الدويل مبوجب اتفاقيات جنيف واثر ممارسات طويلة"ابلعمل على تطبيق
الدقيق للقانون الدويل اإلنساين" 5.وتستند اللجنة الدولية للصليب األمحر على قواعد قانونية يف أنشطتها ملساعدة الالجئني منها
القانون الدويل اإلنساين(اتفاقيات جنيف األربع لعام1949والربوتوكوالن اإلضافيان لعام،)1977والنظام األساسي للحركة الدولية

 1الالجئون/األمم املتحدة ،مرجع سابق.
 2النظام األساسي ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها(428د_)5املؤرخ يف14كانون األول/ديسمرب.1950
الرجوع اىل الفصل األول:أحكتم عامة.مت تصفح املوقع يوم28:فيفريhttp://www.afswj.com/Media/ebooks/worldRules/7.pdf :2017
 DZA - 3املفوضية.مت تصفح املوقع يوم01:مارسhttp://www.unhcr.org/ar/4be7cc278b0.html :2017
 4مرجع نفسه.

 5الالجئون واألشخاص املهاجرون:القانون الدويل ودور اللجنة الدولية للصليب األمحر_ اللجنة الدولية للصليب األمحر.مت تصفح املوقع يوم01:مارس.2017
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5zxhvp.htm
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(سوريا ،السودان ،فلسطين ،الجزائر)  -أنموذجا-

ط.د .أسماء صالحي

للصليب األمحر،فهي تقدم من خالل مجيع أعماهلا االحتياجات اخلاصة لألشخاص الالجئني وعدميي اجلنسية(نساء،أطفال،وكبار
السن)مبا يتفق واملسؤوليات اليت أوكلتها هلا الدول.

1

تستند اللجنة الدولية عند مزاولة أنشطتها إىل مبادئ أساسية معرتف هبا عامليا واليت تتمثل يف مبدأي اإلنسانية ( يف اجلوهر تعين
مد يد العون لكل الضحااي دون استثناء ،من خالل نشر التفاهم املشرتك والصداقة بني مجيع الشعوب)،وعدم التحيز ( فيقوم
ابختاذ اللجنة املوقف ذاته جتاه مجيع األطراف النزاع دون متييز أاي كان أساسه مع اعطاء األولوية ألشد احلاالت حالة
اإلغاثة)،ابإلضافة إىل تواجدها امليداين من خالل شبكة مندوبيها ،فشغلها الشاغل رعاية ودراسة تطبيق القانون الدويل اإلنساين،
فهي هبذا ليست ابلتأكيد ضامنة لتنفيذ هذا القانون ألهنا ليست هيئة حتقيق أو حتكيم ،فهي دائما تؤكد طابعها اإلنساين.

2

و من إسهامات اللجنة الدولية للصليب األمحر يف الرقابة على تنفيذ قواعد محاية الالجئني على األساس القانوين تتمثل فيما يلي:

3

• توفري احلماية واملساعدة لضحااي النزاعات املسلحة واالضطراابت الداخلية ونتائجها املباشرة .وقد ابشرت اللجنة الدولية
أنشطة ميدانية عديدة يف هذا الصدد ،وعلى األخص يف احلاالت اليت نشبت فيها أعمال العنف يف بلد ما(وخاصة يف
النزاعات املسلحة واالضطراابت الداخلية)
• عند نشوب االضطراابت مثال ،فان اللجنة الدولية تستند عند مزاولة أنشطتها إىل املبادئ اإلنسانية املعرتف هبا عامليا،
بل تستند أيضا إىل حقوق اإلنسان اليت ال جيوز خمالفتها إطالقا ،أو إىل غري ذلك من حقوق اإلنسان.
• تؤدي دور الوسيط بني الدول ،وكذلك بني ضحااي النزاعات املسلحة أو االضطراابت الداخلية والدولة أو املعارضة
املسلحة.
كما أهنا تقوم وفق القانون بتقدمي املساعدات لالجئني بشكل مباشر أو غري مباشر:

4

• توفري األغذية وامللبس :فهي تدرك عند تقدمي املساعدة الطبية والغذائية هلم انه من الواجب أي يلقى اإلنسان عوان
مناسب ا حبسب مقدار معاانته ،وأن ترتبط أولوية تقدميه ابلسرعة اليت تتطلبها حالته وهذا هو املعيار الوحيد الذي يلتزم به
الصليب األمحر إبتباعه عند تقدمي خدماته كما أن مبدأ املساواة وهو مثرة اإلحساس ابإلنسانية.
• تويل اللجنة الدولية للصليب األمحر أمهية خاصة لصون وحده وإعادة املفقودين من األسر واألطفال إىل أهلهم خاصة يف
ظل النزاعات احلديثة واملعقدة واليت تتزايد فيها حاالت تفرق مشل األسرة.
• من األنشطة اليت تقوم هبا اللجنة الدولية أيضا الزايرات اليت تقوم هبا إىل األشخاص احملرومني من حريتهم أو إىل
معسكرات احلرب.

 1مرابط زهرة" ،احلماية الدولية لالجئني"،مرجع سابق،ص.97:
 2املرجع نفسه،ص.100:

" 3الالجئون واألشخاص املهاجرون" ،املرجع السابق.
 4أبكر علي عبد اجمليد أمحد ،معاذ علي فضل املوىل خري هللا" .آاثر النزاعات املسلحة على األوضاع االنسانية لالجئني يف الشرق األوسط ،املرجع السابق،ص.96:
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(سوريا ،السودان ،فلسطين ،الجزائر)  -أنموذجا-

ط.د .أسماء صالحي

هذه املسؤوليات العديدة اليت تضطلع هبا اللجنة الدولية جتعل منها ذات طابع قانوين خاص للغاية ،وإذا كانت يف حقيقة األمر
هيئة خاصة غري حكومية الطابع ،إال أن املهمات اليت عهد به إليها القانون الدويل منحها وجهة دولية ،مما أدى إىل االعرتاف هبا
عادة كشخصية قانونية دولية ،ويف سنة 1990منحت اجلمعية العامة لألمم املتحدة للجنة الدولية صفة املراقب ،وأبرمت اللجنة
الدولية مع العديد من الدول اليت متارس نشاطها فيها اتفاقيات مقر منحت مبوجبها حصاانت وامتيازات عديدة ،مما شبهها
ابملنظمات الدولية احلكومية.

1

رابعا :اسهامات إدارة األمم املتحدة لإلغاثة والتعمري يف مساعدة الالجئني عام:)UNRRA(1946
أنشئت إدارة األمم املتحدة لإلغاثة والتعمري بواشنطن يف09نوفمرب 1944مبوجب اتفاق ضم44دولة ،واهتمت هذه املنظمة منذ
إنشائها ابألشخاص النازحني والالجئني الذين كانت تصادفهم قوات احللفاء ،والذين ال يستطعون تلبية حاجاهتم اليومية الضرورية.
جاءت هذه املنظمة من أجل مساعدة ضحااي احلرب ،خاصة الالجئني الذين تركتهم احلرب بال مأوى وال محاية ،واضطروا اىل
الرتحيل حنو بلدان أخرى حبثا عن األمن واألمان .كما وسعت هذه املنظمة عملها لتهتم بفئة الالجئني الذين رفضوا العودة اىل
بلداهنم األصلية بعد احلرب.

2

إدارة األمم املتحدة لإلغاثة والتعمري اتبعة ملنظمة األمم املتحدة ولكنها متارس عملها كوكالة متخصصة ،ومتول بصورة رئيسية من
قبل الوالايت املتحدة األمريكية ،وابتداءا من عام1945بدأت هتتم بتقدمي املساعدات لالجئني يف أورواب الوسطى والشرقية
والصني .ورغم الظروف الصعبة اليت عرفتها املنظمة خالل احلرب العاملية الثانية ،فإهنا استطاعت أن متارس نشاطها وتقوم بدورها
على أحسن وجه ،حيث قامت ب:

3

• تقدمي املساعدات لكافة الدول املتضررة دون تفصيل بلد عن أخر ،كما اهتمت ابألشخاص املنقولني ،أخذ على عاتقها
محاية مواطين البلدان األعضاء ،كما اهتمت ابألشخاص الذين غادروا بلداهنم مث رجعوا إليها بعد انتهاء احلرب ،والذين
يتواجدون يف بلد أخر ويتعذر عليهم الرجوع إىل بلداهنم.
• عملت إلرجاع ماليني األسرى واملساجني إىل موطنهم األصلي ،لكنها مل تتكلف إبجياد مواطن أخرى جديدة
لألشخاص الذين ال ميكنهم الرجوع إىل بلداهنم األصلية.
• اهتمت املنظمة ابجلوانب الصحية والتعليمية واالجتماعية لالجئني،وعملت على إجياد عمل لألشخاص الالجئني
مبساعدة الدول األعضاء،وقامت إبنشاء مراك ز إلعادة الرتبية والتدريب املهين للعمال الالجئني،كما قامت بتوفري العمل
لستني ألف شخص الجئ.
احملور الثالث:التحدايت الراهنة اليت تواجه قضية الالجئني يف العامل العريب بعد سنة 2011
 1مرجع نفسه.

 2زهرة مرابط".احلماية الدولية لالجئني يف النزاعات املسلحة".شهادة ماجستري،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو، 2011/04/06،ص.19:
 3املرجع نفسه،ص.21.20:
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ط.د .أسماء صالحي

(سوريا ،السودان ،فلسطين ،الجزائر)  -أنموذجا-

تشكل ظاهرة اللجوء اليوم بصرف النظر عن األسباب وان كانت معروفة أحد التحدايت الكربى اليت تواجه اجملتمع الدويل برمته
والدول العربية خصوصا ،وليس أدل من ذلك من املتزايد يف عدد الالجئني من سنة إىل أخرى حيث بلغ العدد اإلمجايل احلايل
حوايل ستون() 60مليون الجئ(حسب تقديرات املفوضية السامية لألمم املتحدة) تتصدر غالبيتهم الكربى الدول العربية اليت
مزقتها النزاعات املسلحة.

1

وأمام هذه املتغريات الدولية واإلقليمية فإننا جند:
• أن االلتزام السياسي يف بعض البلدان كان غائبا ،بل كثريا ما ساهم يف توتر األوضاع وتعقيدها وازدايدها سوءا ،ما ساهم
يف ارتفاع نسبة الالجئني للدول اجملاورة.

2

• ضعف انضمام الدول العربية إىل االتفاقيات الدولية اخلاصة ابلالجئني ،وان كان هناك بعض التباين بني الدول العربية
واإلفريقية من جهة واألسيوية من جهة أخرى ،إذ أن غالبية الدول العربية اإلفريقية ،وفيما عدا ليبيا قد انضمت إىل
معاهدة جنيف لسنة1951اخلاصة ابلالجئني وبروتوكول1967خالفا للدول العربية األسيوية.

3

• ضعف املنظومة القانونية والتشريعية من جهة ،وعدم االلتزام ابلقيم واملمارسات اإلسالمية والعربية يف حاالت أخرى قد
أدى إىل ظروف صعبة وأوضاع قاسية عاىن منها الالجئون يف العامل العريب يف مناسبات عديدة ،فوفقا لتقرير التنمية
اإلنسانية للعام2009تتباين وفقا ملدة جلوئهم .واملواد اليت كانت يف حوزهتم أو كانوا يستطيعون الوصول إليها عندما
غادروا مكان إقامتهم األصلي ،مستوى التحصيل العلمي واملهارات واملدخرات واألصدقاء القادرين على تقدمي املعونة.

4

• ضعف الدعم املايل للمنظمات اإلنسانية حىت تضطلع بواجباهتا اإلنسانية وكذلك عدم دعم الدول املستضيفة أحياان
ألعداد كبرية من الالجئني وخاصة تلك اليت تعاين من هشاشة الوضع االقتصادي.

5

أمام هذه املتغريات الدولية واإلقليمية ،فان هناك حتدايت تواجه الالجئ السوري يف ظل التحوالت السياسية ،والصراعات الداخلية
تربز فيمايلي

6:

• سوق العمالة :تواجه السوريني حتدايت حيث قسم يبحث عن عمل ،وهؤالء كثري جتاوزت نسبتهم،%55وتنحصر
مشكالهتم يف عدم توفر فرص العمل ،أجور منخفضة جدا ،عدم تسجيل التأمينات ،املعاملة غري الالئقة من أرابب
العمل ،عدم دفع األجر بشكل دائم.

 1املنظمة العربية للهالل األمحر والصليب األمحر.مت تصفح املوقع يوم28:فيفريhttp://www.arabrcrc.org//Arab-Countries.aspx :2017
 2املرجع نفسه.

 3ابراهيم دراجي ".مشكالت الالجئني وسبل معاجلتها".امللتقى العلمي:الالجئون يف املنطقة العربية:قضاايهم ومعاجلتها"،جامعة انيف للعلوم األمنية،2011/ 10/ 4_3،ص.7:
 4مرجع نفسه.

 5املنظمة العربية للهالل األمحر،مرجع سابق.
 6زهرة،مروى".تداعيات أزمة الالجئني السوريني على األمن األورويب".املرجع السابق،ص.72_71:
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(سوريا ،السودان ،فلسطين ،الجزائر)  -أنموذجا-

ط.د .أسماء صالحي

• تنحصر مشكالهتم يف أن إجيار البيوت يف ارتفاع مستمر ،عدم توفر شروط السكن الالئق ،يعيشوا الالجئون يف أماكن
مبعثرة وجيعل ذلك وصوهلم إىل املستشفيات أمر يف غاية الصعوبة ،وإضافة إىل حىت لو أن املفوضية تغطي بعض تكاليف
املستشفيات لالجئني ،فهي ال تغطي مجيع الالجئني ،مما يضطر الالجئني دفع النقود من أجل احلصول على اخلدمات
الصعبة.
• ارتفاع معدل الفقر داخل الالجئني السوريني نظرا إىل زايدة التوترات داخل اهلياكل االجتماعية للدول املضيفة ومناصفة
الالجئ السوري لقمة العيش مع الدول املضيفة الفقرية.
كما أن هناك حتدايت ومعوقات تنعكس سلبيا للحماية القانونية لالجئني واحلد من الفعالية اإلجرائية املتخذة يف سبيل حتقيق
احلماية تتمثل يف:

1

• متثل فكرة السيادة اليت تتمتع هبا الدول رغم تقييد السلطان الداخلي ،فاهنا تعترب العائق الرئيسي الذي يعرتض أتسيس
ضمان دويل الحرتام احلقوق اإلنسانية ،حيث تفرض الدول إخضاع إراداهتا لقانون مشرتك يرسخه ويضع قواعده القانون
الدويل ،لذلك فقد تعرض مبدأ سيادة الدولة إىل نقد شديد ،ألن أي اتفاقية دولية ستضل انقصة بل غري ملزمة يف ظل
مفهوم السيادة املطلقة وانعدام اجلزاءات الدولية.
• استحداث بعض الدول املاحنة للجوء تدابري تقييدية متنع الوصول اىل أراضيها بصورة معقدة ومتعبة للحصول على
التأشريات لرعااي بعض البلدان ،وفرض غرامات على اخلطوط اجلوية اليت حتمل أجانب بدون واثئق ،كما حصل يف
أورواب يف العقدين األخريين.
• صعوبة اإلجراءات املتعلقة بتحديد مركز الالجئني وكذلك االنتقائية اليت تتبعها بعض الدول حيث حتدد جنسيات حمددة
يؤهل أصحاهبا للنظر يف طلباهتم ،بينما مينع أصحاب جنسيات أخرى من إجراءات حتديد مركز الالجئني.

خامتة:
يف ختام دراستنا ملوضوع آليات احلماية القانونية يف جمال محاية الالجئني ،جند أن احلماية الدولية املقدمة خالل الفرتات احلرب
العاملية األوىل و الثانية ،حىت الفرتة الراهنة ،أتخذ اجتاهات مشجعة من جهة ،وسلبية من جهة أخرى ،فهناك تقدم يف معاجلة
بعض حاالت اللجوء يف إفريقيا والشرق األوسط(السودان ،سوراي)،من خالل إسهامات بعض املنظمات غري احلكومية يف زل
تنفيذ القواعد القانونية وفق اتفاقية ،1951وبروتوكول،1967يف حني هناك حاالت أخرى ال تزال حباجة إىل
حلول(فلسطني،سوراي،الصحراء الغربية)،لدليل انتهاكات حقوق اإلنسان ،وارتفاع حاالت الالجئني ،ما أدى إىل تفاقم مشاكل
عديدة خاصة لدى الدول املضيفة.
 1نبيل العبيدي ،اسراء عالء الدين نوري"،حقوق الالجئني وآليات محايتهم" .املؤمتر الدويل الثالث" :اجملتمع الدويل :الفرص والتحدايت" ،جامعة الريموك :مركز دراسات الالجئني
والنازحني واهلجرة القيسرية،2018 ،ص.338-337:
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ط.د .أسماء صالحي

توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
• إن التطورات املتسارعة يف النظام الدويل خاصة يف عصر ما بعد احلداثي ،مل تقتصر مكوانت اجملتمع الدويل على الفواعل
والكياانت األساسية املتمثلة يف الدول واملنظمات الدولية ،فقد برزت كياانت جديدة هلا أتثري كبريا يف املستجدات الدولية
وهي املنظمات الدولية غري احلكومية.
• إن دراسة األدوار اليت تقوم هبا املؤسسات الدولية غري احلكومية من حيث توفري احلماية الدولية املنصوص عليها يف القانون
الدويل ووفق االتفاقيات الدولية فهي موجودة وفعالة ،أما من حيث الواقع فدورها موجود يف تقدمي املساعدات املالية واملعنوية
إال أهنا تصادف العديد من العراقيل والتحدايت نتيجة تصاعد وترية النزاعات يف الدول اليت تطورت فيها األزمة كما هو
موجود يف سوراي وفلسطني ،مقارنة ابلدول األخرى(السودان) ما أدى إىل نقص فعالية عملها اإلنساين ما انعكس سلبا
على عدم حتقيق النتائج املرجوة على ارض الواقع.
• إن تكثيف ومضاعفة سبل احلماية لالجئني لتحقيق األمن واالستقرار لالجئ سيبقى حتدي ابلنسبة للمؤسسات الدولية غري
احلكومية نتيجة وجود النزاعات املسلحة وتصاعد التهديدات األمنية سواء الدولية أو اإلقليمية أو عرب الواقع االفرتاضي،
وعليه فإن أزمة الالجئني ستكون حمل إشكالية لدى املؤسسات الدولية غري احلكومية أو احلكومية الن النظام الدويل يعرف
العديد من التغريات واملستجدات هذا من جهة ومن جهة أخرى توسع مسار االنتقال الدميقراطي يف املنطقة العربية نتيجة
انتشار النظام الرأمسايل وحماولة اخلروج من مأزق الديكتاتورية والتسلطية اليت تعشيه بعض األنظمة السياسية العربية.
قائمة املراجع:
أوال :النصوص القانونية والتنظيمية

_1اتفاقية عام.1951
_2بروتوكول.1967
 _3النظام األساسي ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها(428د_)5املؤرخ يف14كانون
األول/ديسمرب.1950
اثنيا:امللتقيات

-1دراجي ،إبراهيم" ،مشكالت الالجئني وسبل معاجلتها" .امللتقى العلمي :الالجئون يف املنطقة العربية :قضاايهم ومعاجلتها"،جامعة انيف للعلوم
األمنية.2011/ 10/ 4_3،

 -2نبيل العبيدي ،اسراء عالء الدين نوري"،حقوق الالجئني وآليات محايتهم" .املؤمتر الدويل الثالث" :اجملتمع الدويل :الفرص والتحدايت" ،جامعة
الريموك :مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القيسرية.2018 ،

 -3أبكر علي عبد اجمليد أمحد ،معاذ علي فضل املوىل خري هللا" .آاثر النزاعات املسلحة على األوضاع االنسانية لالجئني يف الشرق
األوسط(دراسة نظرية حتليلية وصفية من منظور القانون الدويل االنساين)" .املؤمتر الدويل الثالث" :اجملتمع الدويل :الفرص والتحدايت" ،جامعة
الريموك :مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القيسرية.2018 ،

اثلثا:مذكرات العلمية:
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-2زهرية بوراس،مروى جغبلو".تداعيات أزمة الالجئني السوريني على األمن األورويب".شهادة املاسرت،تبسة:جامعة العريب
التبسي،سنة.2016_2015:

-3زهرة مرابط".احلماية الدولية لالجئني يف النزاعات املسلحة".شهادة ماجستري،جامعة مولود معمري،تيزي وزو.2011/04/06،
رابعا:املواقع االلكرتونية:
 _1الالجؤون.األمم املتحدة.مت تصفح املوقع يوم27:فيفري.2017
http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/refugees/index.html

 _2تقرير األمم املتحدة عن الالجئني:عام معاانة الالجئني . 2015.12.23دي دبليو:منظمة برو_"أزيل"األملانية تدعو لعدم املس حبق مجع
مشل عائالت الالجئني.مت تصفح املوقع يوم20:فيفري.2017
http://www.asharqalarabi.org.uk/_ad-id!341775.ks#.WLUq8YcyF3g
"__3املوسوعة العربية".مت تصفح املوقع يوم12:فيفري.2017
http://www.arab_eney.com/-/details.law.php?full§nid=164129
_4ماهي اتفاقية عام 1951اخلاصة بوضع الالجئني .مت تصفح املوقع يوم12:فيفري:2017
http://www.unbcr.org/ar4be7cc2701.html
 _5خطة تصدي منظمة العمل الدولية:أزمة الالجئني السوريني( املكتب االقليمي للدول العربية).مت تصفح املوقع يوم22:فيفري.2017
http://www.ilo.org/beirut/areasofwork/syrian-refugee-crisis/lang--ar/index.htm
 _6النظام األساسي ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها(428د_)5املؤرخ
يف14كانون األول/ديسمرب . 1950الرجوع اىل الفصل األول:أحكتم عامة.مت تصفح املوقع يوم28:فيفري.2017
http://www.afswj.com/Media/ebooks/worldRules/7.pdf
 -DZA_7املفوضية.مت تصفح املوقع يوم01:مارس.2017
http://www.unhcr.org/ar/4be7cc278b0.html
 _8الالجئون واألشخاص املهاجرون:القانون الدويل ودور اللجنة الدولية للصليب األمحر_ اللجنة الدولية للصليب األمحر.مت تصفح املوقع
يوم01:مارس.2017
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5zxhvp.htm
 _9املنظمة العربية للهالل األمحر والصليب األمحر.مت تصفح املوقع يوم28:فيفري.2017
http://www.arabrcrc.org/Arab-Countries.aspx
سيغري-الالجئون-خريطة-الشرق-األوسط؟ نون بوست .مت تصفح املوقع يوم2018.08.30:
الالجئون/كيفّ -
/https://www.noonpost.org
خامسا:ابللغة االجنبية
Protecting Refugee,AFIELD GUIDE FOR NGOS-Produced Jointly By UNHER And Its
NGO Partners,First Published May1999.Reprinted September 1999.United Nations
Publications Sales Number G.V.E.99.0.22. Www.Unhcr.Org/3bb9794_Pdf.
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(دراسة تحليلية على ضوء النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية)

د .أحمد مبخوتة

مسار تحقيق العدالة الجنائية الدولية بين الواقع والمأمول
(دراسة تحليلية على ضوء النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية)
The path of international criminal justice between reality and hope
-Analytical study in the light of the Statute of the ICCد /أمحد مبخوتة ،أسـ ـ ــتاذ حماضر (أ)

املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت ،اجل ـزائر
ملخص
عقدت آمال كبرية على احملكمة اجلنائية الدولية ،ابعتبارها خطوة حقيقية يف إرساء نظام قضاء جنائي دويل ،وآلية قضائية
هتدف إىل حتقيق عدم اإلفالت من العقاب يف مواجهة مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين ، ،وتعبري على التطور
احلاصل يف فكرة املسؤولية اجلنائية الدولية ،وبعد قرابة ستة عشر سنة من الوجود ،وبناء على آخر التطورات القضائية للحاالت
حد
حدت من فعاليتها ،سواء تلك املرتبطة بطبيعة النظام األساسي للمحكمة يف ّ
اليت ابشرهتا احملكمة ،تبني أن هناك بعض املآخذ ّ

ذاته ،أو تلك املتعلقة بظروف البيئة الدولية ومتغريات العالقات الدولية ،وجدت احملكمة نفسها أمام معادلة للتوفيق بني اعتبارات
حتقي ق العدالة اجلنائية الدولية ،ومتطلبات حفظ السلم واألمن الدوليني ،مما أثر على فعالية الدور املهم للمحكمة ،مما جيعل
مصداقيتها على احملك ،والتشكيك يف استقالليتها ،وفعالية معاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية ،مما أدى إىل ضرورة إدخال إصالحات
جوهرية على النظام األساسي للمحكمة.

كلمات مفتاحية :احملكمة اجلنائية-نزاع مسلح -ردع اجلرائم -صعوابت -جملس األمن -فعالية -االنتقائية-التعاون الدويل.
Abstract.
Great hopes have been placed on the ICC ,As a real step in the establishment of an
international criminal justice system, A judicial mechanism aimed at achieving impunity, an
expression of the evolution of the notion of international criminal responsibility, After almost
16 years of existence, it was found that some difficulties had limited their effectiveness, Both
concerning the Statute of the Court, Or those relating to the variables of international
relations,, the Court faced an equation to reconcile criminal justice considerations, And the
requirements for the maintenance of international peace and security have had an impact on
the effective functioning of the Court By putting his credibility at stake, in his independence,
In order to eliminate the idea of impunity, which has always been an obstacle to the
development of the international criminal justice system.
Keyword: Criminal Court - Armed conflict - Deterrence of crimes - Difficultés- Security
Council- Efficiency- Selectivity -State cooperation.
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مقدمة
مثّل دخول نظام روما املؤسس للمحكمة اجلنائية الدولية حيّز النفاذ يف الفاتح جويلية  ،2002حداث اترخييا وتطورا حامسا يف

مناهضة اإلفالت من العدالة حتقيقا إلغراض القانون الدويل اإلنساين ،والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،حيث أن إقرار االتفاقيات
الدولية املتضمنة قواعد جترميية دولية ،مل يعد ٍ
كاف جملاهبة خرق االلتزامات الدولية املرتتبة عنها ،بل كان يتطلب تعزيزها آبليات
تتماشى مع تطور فكرة املسؤولية الدولية ،من كوهنا مسؤولية على أساس التعويض إىل مسؤولية على أساس اجلزاء ،والذي تطور مع
اعتماد امليثاق لفكرة اجلزاء الدويل على ضوء تدابري الفصل السابع من امليثاق ،1فاملطالبة إبنشاء آليات ملعاقبة جمرمي احلرب فكرة
هلا جذور اترخيية ،تعود إىل اقرتاح إنشاء حمكمة جنائية دولية املق ّدم من الفقيه غوستاف مونييه سنة  ،1872حيث اقرتح إنشاء
تنظيم قضاء دويل ملعاقبة اجلرائم اليت ترتكب ضد قانون الشعوب وخمالفة أحكام اتفاقية جنيف ،غري أن هذا االقرتاح مل حيظى
ابلقبول 2،مث توالت اجلهود أمالً يف حتقيق احلماية املنشودة حلقوق اإلنسان حيث قام اجملتمع الدويل خبطوات حثيثة ومستمرة من
أجل إقامة نظام يكرس العدالة اجلنائية الدولية ،سوء من خالل تضافر التشريعات الوطنية والدولية ،من أجل التصدي لالنتهاكات
تعد جرائم دولية.
اليت ّ
بدأت مبحاولة حماكمة غليوم الثاين  1919مث إنشاء حمكميت نورمربغ وطوكيو  ،1945هاته احملاوالت الحقها لفشل يف ظل
يصعب عليها ممارسة اختصاصها ووصفت بكوهنا عدالة املنتصرين،3
متسك الدول ابلسيادة ،ويف غياب تقنيات جنائية دولية ،مما ّ
ومع بوادر النظام الدويل اجلديد وهناية احلرب الباردة وأمام االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين وانطالقا من التبعات
األساسية حلفظ األمن والسلم الدوليني ،أنشأ جملس األمن حماكم خاصة سواء عن طريق قرارات دولية ،أو مبوجب اتفاقيات ثنائية
يف كل من يوغسالفيا السابقة ،رواندا ،سرياليون ،كمبوداي .وبعيدا عن اجلدل عن مشروعية سلطة جملس األمن يف هذا السياق،
وأمام النجاح الكبري لالجتهاد القضائي لقضاة هاته احملاكم ودوره يف تطوير القواعد املوضوعية واإلجرائية للقانون الدويل اجلنائي،
تعالت األصوات جمددا للمطالبة بضرورة تط وير العدالة جلنائية الدولية إبنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة يعهد إليها ردع
االنتهاكات وضمانة أساسية للحماية الدولية حلقوق اإلنسان بعد قرابة ستني سنة من احملاوالت ،واليت بدأت من خالل حماوالت
األمم املتحدة بداية من تقنني مبادئ نورمربغ وانتهاءا مبؤمتر روما ،وأمام الضرورة امللحة لتفعيل مبدأ املسؤولية الفردية ،وملعاجلة
قصور وعجز القضاء الوطين وتقاعسه أحياانً يف متابعة األشخاص املتهمني ابرتكاب جرائم دولية ،أصبح حلم إرساء آلية دولية
لتنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين حقيقيا.
فموضوع هذه الدراسة يتمحور حول أمه ية إنشاء قضاء دويل مستقل ميتاز ابملصداقية ،وحيقق الردع اجلنائي الدويل ،خاصة أن
النظام األساسي أفرز العديد من العناصر اإلجيابية ،واليت حاول من خالهلا تفادي النقائص اليت متيّزت هبا األنظمة األساسية
 . 1إبراهيم العناين ،النظام الدويل األمين ،مصر ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1998 ،ص.31
. Christopher Keith hall, premier proposition de création dune cour criminelle 63e international de la croix rouge, Genève n 0
829,mars 1998,p60.
 . 3يوسف حممد الصايف  ،اإلطار العام للقانون الدويل اجلنائي يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،مصر :القاهرة ،دار النهضة العربية ،2002 ،ص .43
2
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للمحاكم اجلنائية الدولية السابقة ،واليت حالت دون فعالية هاته احملاكم يف مالحقة مرتكيب النتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل
يعد اجناز قانونيا ضخما يعرب عن حقبة جديدة يف مسار العدالة اجلنائية الدولية ،ومبا ال
ومعاقبتهم ،فميالد احملكمة اجلنائية الدولية ّ
يدع جماال للشك أنه مل يعد مقبوال إفالت املسؤولني عن ارتكاب اجلرائم الدولية األشد خطورة من العقاب ،يف خطوة جديدة
ونوعية يف تطور مسار العدالة اجلنائية الدولية ، ، ،فهي تعترب أكرب من مؤسسة دولية مبعناها التقليدي ومتتلك احملكمة اجلنائية
الدولية سلطة خاصة تتجاوز سيادة كل دولة طرف يف قانون روما ،وبعد قرابة العقدين على اعتماد نظام روما األساسي وستة
عشر سنة من املمارسة العملية ،ورغم اجلهود املبذولة لضمان استقاللية وفعالية احملكمة ،برزت معوقات تقف أما مسعى احملكمة يف
حتقيق ردع حقيقي وفعال ،جعل مصداقيتها واستقالليتها حمال للشكوك ،سواء تلك املتعلقة ابلثغرات القانونية يف النظام األساسي
للمحكمة ،اجلنائية الدولية يف حد ذاته ،والذي شابته الكثري من الثغرات القانونية ،إضافة إىل القيود العملية والواقعية اليت تفرضها
سياسة بعض القوى على عمل احملكمة اجلنائية الدولية.
فاإلشكال األساسي الذي يشكل حمور هذه الدراسة هو :ما مدى فعالية احملكمة اجلنائية الدولية كأداة لتطبيق وحتقيق العدالة
اجلنائية الدولية ،وآلية جزاء دولية ملنع اإلفالت من العقاب ؟ وهنا أيضا تتفرع عن هذا اإلشكال الرئيسي أسئلة فرعية :
أوهلا هل تتمتع فعال ابإلمكانيات القانونية اليت متكنها من أداء وظيفتها القضائية ؟ ،وما طبيعة املعوقات اليت أثرت على مسار
تطبيق العدالة اجلنائية الدولية ضد انتهاكات االلتزامات اليت يفرضها القانون الدويل ،والتحدايت اليت تواجهها احملكمة ؟ واليت من
شأهنا التشكيك يف استقالليتها وتقويض دورها وواليتها القضائية.
ولإلجابة على اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية مت االعتماد على مجلة من املناهج العلمية تتداخل وتتكامل فيما بينها،
فتم االعتماد املنهج التارخيي من خالل وصف ألبرز اجلهود اليت سامهت يف هناية املطاف يف إنشاء قضاء جنائي دويل دائم،
واملنهج الوصفي من خالل إبراز خصائص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،واملنهج التحليلي من خالل إبراز كل ما
يتعلق ابملسائل اليت يثريها اختصاص احملكمة ،والثغرات املتعلقة بطبيعة النظام األساسي يف حد ذاته والتحدايت والظروف
واملتغريات وابلتايل إبراز خصوصية النظام األساسي ومميزاته ،وإبراز مكامن الغموض والصعوابت اليت من شأهنا أن حت ّد من فعالية
عمل احملكمة يف حتقيق الغاية املنشودة اليت أنشأت من أجلها.
ولغرض دراسة هذا ملوضوع مت االعتماد على خطة حبث تنقسم إىل مبحثني ،مبحث أول حماولة إبراز أمهية النظام األساسي
للمحكمة ابعتباره مدونة جنائية دولية متكاملة ،سواء من اجلانب اإلجرائي أو املوضوعي ،أما يف املبحث الثاين حماولة إبراز
الصعوابت واملعوقات اليت أثرت بشكل كبري يف عرقلة عمل احملكمة وابلتايل على فعالية حتقيق العدالة اجلنائية الدولية .سواء تلك
املرتبطة بطبيعة النظام األساسي للمحكمة ،أو الظروف املتعلقة بتحدايت البيئة الدولية وظروفها السياسية.
املبحث األول :النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية جتسيد لوجود مدونة عقابية دولية
شكل ميالد احملكمة اجلنائية الدولية أحد االجنازات القانونية الكربى لألمم املتحدة وبداية حلقبة مضيئة يف مسار العدالة
جلنائية الدولية ،وتكريس احلماية اجلنائية ا لدولية حلقوق اإلنسان ،وتلبية لقواعد القانون الدويل اإلنساين أمام االنتهاكات اجلسيمة
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للماليني الذين يقعون ضحااي اإلابدة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ،1وختتص مبساءلة عاقبة األفراد على ارتكاب
اجلرائم األشد خطورة بواسطة توصيفها وحتديدها بطريقة د قيقة ،أضفى على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،خصوصية
مدونة جنائية عقابية دائمة ،وتعبري عن وجود تقنني واضح للقانون الدويل اجلنائي تستند عليه حملاكمة
ومميزات ابعتبارها أول ّ
ومعاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية.2
املطلب األول :نفاذ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تثبيت لوجود نظام جنائي دويل دائم
مثل إنشاء احملكمة بعد صراع حمتدم بني معارض ومؤيد هلا انتصاراً للمجتمع الدويل ،الذي من خالهلا أصبح يتوفر على هيئة
قضائية دولية مستقلة تسعى إىل حتقيق املوازنة بني سيادة القانون الدويل ،وتكريس الشرعية اجلنائية الدولية ،حيث راعى واضعو
النظام األساسي مسألة احرتام سيادة الدول ،بتكريس مبدأ التكامل بني اختصاص القضاء الوطين وأولويته على اختصاص
احملكمة ،فهي بذلك حتقق محاية املصاحل املشرتكة للجماعة الدولية ووسيلة حملاكمة مرتكيب اجلرائم الدولية وفق أحكام النظام
املخولة له.
األساسي الذي هو تعبري عن وجود جهاز اثبت ومستقل يباشر وظيفته القضائية وفق السلطات ّ
الفرع األول :خصوصية النظام األساسي بني تنفيذ االلتزامات الدولية وتفادي هتديد سيادة الدول

لعبت األمم املتحدة دورا كبريا يف نشأة احملكمة اجلنائية الدولية ،غري أن ال تعد أحد أجهزهتا أو فروعها كما كان احلال
للمحاكم اجلنائية اخلاصة ،فعالقتها مبنية مبوجب اتفاقية ،فنشأة احملكمة اجلنائية الدولية ،مل يكن بتدخل مباشر من قبل اجلمعية
العامة أو جملس األمن ،بل أن نشأهتا جاءت كتعبري عن إرادة الدول األطراف من خالل التوقيع واملصادقة على اتفاقية روما ،وأن
النظام األساسي قد حدد طبيعة عالقة احملكمة مع منظمة األمم املتحدة من خالل نص املادة الثانية من النظام األساسي.

3

متيز النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مبميزات متعددة ،فالنظام األساسي لروما يعترب اتفاقية دولية مجاعية ختضع
للقواعد القانونية اليت حتكم قانون املعاهدات مبقتضى اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة  ،1969حيث أهنا ال تلتزم إال الدول
اليت صادقت عليها ،أو انضمت إليها  ،فالنظام األساسي يعد معاهدة دولية ويرتتب على هذه الطبيعة التعاهدية سراين كل
القواعد اليت تطبق على املعاهدات الدولية ،مثل تلك اخلاصة ابلتفسري والتطبيق املكاين والزماين وهذا ما مل يتم النص فيه على
4
خالف ذلك  ،فاحملكمة اجلنائية هي مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة ابلنسبة للدول األطراف ، ،طاملا كان هذا األخري مؤهالً

ملباشرة التزاماته القانونية الدولية ،أنشأت بناء على معاهدة دولية خاصة وقعت عليها دول كاملة يف السيادة ،كما أهنا هيئة دائمة
متارس اختصاصها على األشخاص إزاء اجلرائم األشد خطورة وموضع االهتمام الدول ،ووفق هلذا املفهوم فإن احملكمة مؤسسة متتاز
ابلدميومة وهي الصفة اليت تعطيها اخلصوصية اليت متيزها عن حمكميت نورمربغ وطوكيو العسكريتني ،وحمكميت يوغسالفيا السابقة
1

. Joanne Les, The International Criminal Court, An Historic Leap Forward For Humanity, In The Changing Face Of
International Law, ICCRLR & CJP, June 2001. P185.
وأيضا
كيث هول ،أول اقرتاح إلنشاء حمكمة دولية دائمة ،سويسرا :جنيف ،اجمللة الدولية للصليب األمحر ،العدد  ،1998 60،ص .335
 . 2حممد حسن القامسي  ،إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة :هل هي خطوة حقيقية لتطوير النظام القانوين الدويل ؟ الكويت ،جملة احلقوق ،العدد األول ،السنة  27مارس  ،2003ص .94
&. Goldstone Richard, The Role Of The United Nation In The Prosecution Of International Criminal, Journal Of Law
Policy ,Vol 5.2001, P19
 . 4إبراهيم الدراجي  ،جرمية العدوان ومدى املسؤولية القانونية الدولية عنها ،سوراي :دمشق ،منشورات احلليب ،ص .931

3
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ورواندا املؤقتتني ،ووفق هلذا املفهوم فإن احملكمة اجلنائية هي مؤسسة دولية تتمتع ابلشخصية القانونية الدولية ، ،وبذلك فإن النظام
األساسي كما سبق وأن ذكران هو معاهدة دولية ،وهذا ما نستنتجه من الفقرة الثانية من املادة الرابعة ( ،)4واملادة الثانية ( )2أن
احملكمة معاهدة أنشأت مبوجب اتفاق دائمة ومستقلة ومرتبطة بنظام األمم املتحدة تعمل على حتقيق املقاصد الواردة يف النظام
لصاحل األجيال احلاضرة واملقبلة .1
فالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية ميتاز عن غريه ابلتوازن خباصية العاملية ،اليت انعكست على منهجية اللجنة التحضريية
ومجعية الدول األطراف ،وكذلك من حيث اإلجراءات املستندة على مزيج من األنظمة القانونية ،فاملادة ( )44من النظام
األساسي وقرار اجلمعية الدول األطراف رقم ( ،)10يركزان على أمهية التمثيل اجلغرايف ومتثيل األنظمة القانونية األساسية يف العامل
أثناء توظيف العاملني يف احملكمة ،واثنيها نطاق اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاص احملكمة ،حيث تركز على أخطر اجلرائم اليت
عرفتها اإلنسانية من خالل نص املادة الثامنة ( )8واملادة السابعة عشر ( )17الفقرة (د).

2

لذا أوجد النظام األساسي توازان دقيقا ال يسمح للمحكمة مبمارسة اختصاصها ،إال عندما تكون احملكمة الوطنية غري فعالة،
واملرتبط ابإلجراءات الوقائية هذه اإلجراءات اليت جاء هبا نظام روما بقصد احليلولة دون تسييسها وتتمثل يف واجبات املدعي العام
ودور دائرة ما قبل احملاكمة املادة اخلامسة عشر( )15واملادة الثامن ومخسون( )58واملادة الرابع ومخسون ( )54واملدة السابع
ومخسون ( ،) 57كذلك الدفع أمام دائرة االستئناف ابإلضافة إىل ضماانت املادة املائة وتسعة ( ،3)109وهو بصورة أكيدة يعرب
عن اكتمال التشريع اجلنائي الدويل مبا أنه اشتمل على ثالث صور من القواعد من شأهنا أن تكفل حتقيق احلماية اجلنائية الدولية
يف مواجهة اجلرائم الدولية ،وهي القواعد املوضوعية اخلاصة ابلتجرمي ،والقواعد اإلجرائية املتعلقة بتحريك الدعوى اجلنائية والقواعد
العقابية كنظام قانوين لتحديد اجلزاء وهي كلها تكريس لفكرة الشرعية اجلنائية ،4فالدفع مبسألة التدخل يف الشؤون الداخلية هي
تعليالت غري منطقية فالنظام األساسي للمحكمة خيضع لقانون املعاهدات املبين على مبدأ الرضائية ،إذ أن الدول يف هذه احلالة
تتعامل مع جهاز قضائي دويل شاركت يف إنشائه كدولة طرف  ،وهذا ما دعمته الفقرة التاسعة ( )9من ديباجة النظام األساسي
ابن احملكمة تكون مكملة لوالية القضائية اجلنائية الوطنية وأن الدول األطراف هي اليت أنشأهتا مبوجب اتفاقية مت النص فيها
صراحة على أن احملكمة ذات اختصاص تكميلي وليس سيادة على القضاء الوطين وبذلك جتعل سيادة الدول أساسا
الختصاصها.5
فكل دولة ملزمة مبحاكمة مرتكيب اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام ،ومن ذلك فهي ال متثل سيادة أجنبية مستقلة عن
إرادة الدول ،ذلك أن الدول األطراف هي من سامهت إبنشائها مبوجب اتفاقية متّ النص فيها صراحة على أن احملكمة ذات

 . 1ابرعة القدسي  ،احملكمة اجلنائية الدولية طبيعتها واختصاصاهتا وموقف الوالايت وإسرائيل منها ،سوراي  :جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية  ،اجمللد  ،20العدد  ، 2ص .125
bruyant .2006, p74.: godelaine Leslie ,la cour pénale international, droit pénal humanitaire, Bruxelles. 2
 . 3أوسكار سولريا  ،االختصاص القضائي التكميلي والقضاء اجلنائي الدويل ،سويسرا :جنيف ،اجمللة الدولية للصليب األمحر ،خمتارات من  ،2002ص .164
 . 4عبد اجلبار رشيد اجلميلي ،عوملة القانون الدويل اجلنائي وأثرها ي حفظ السلم واألمن الدوليني ،لبنان :بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية ،2015 ،ص ص .135 -130
 . 5سعد ثقل العجمي ،مسؤولية القادة والرؤساء عن اجلرائم الدولية اليت يرتكبها مرؤوسيهم ،الكويت:جملة كلية احلقوق  ،العدد  ،2جوان .2008 ،ص .126
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اختصاص تكميلي وليس سي ادي على القضاء الوطين ،ومن ذلك فإهنا جتعل سيادة الدول أساسا الختصاصها ،1فالتطورات اليت
طرأت على مفهوم فكرة السيادة املطلقة أصبحت غري مقبولة ،فكان من الطبيعي أن تنعكس العوملة مبضموهنا ووسائلها على
القانون الدويل اجلنائي ابلنظر إىل وضيفته اجلزائية يف التعبري عن املصاحل والقيّم املشرتكة للجماعة الدولية ،هذا ابإلضافة إىل وضيفته
الوقائية يف ضمان احلقوق واحلرايت املقررة مبوجب حقوق اإلنسان ،اليت تشكل جوهر املصاحل الدولية احملمية ،وإن سيادة الدول مل

تعد مطلقة ،فعلى الصعيد الوطين ميكن تقييد سلطة الدولة بواسطة الدستور والقوانني ،وهو م يعرف ابلتقييد الذايت ،وميكن
تقييدها على الصعيد اخلارجي بواسطة االلتزامات أو املعاهدات الدولية.2
فالنظام األساسي ال يعترب بديل عن القضاء الوطين وإمنا هي مكمل له ،ويسمى هذا الوصف مببدأ التكامل ، 3ذلك أنه منذ
بداية األعمال التحضريية إل عداد نظام روما األساسي ،مت االتفاق على أن يكون اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية اختصاصا
تكميليا أو احتياطيا الختصاص القضاء اجلنائي الوطين خالفا للمحاكم اجلنائية اليت أتسست قبل احملكمة اجلنائية لدولية ،اليت
متارس اختصاصها وفق مبدأ األسبقية ،واهلدف من تبين هذا املبدأ أتكيد مسألة السيادة الوطنية للدول ،ويرى لكثريون أنه لوال تبين
هذا املبدأ ملا كانت جل الدول املشاركة يف املؤمتر وافقت على املعاهدة اليت تتضمن مشروع احملكمة اجلنائية الدولية.4
الفرع الثاين  :ضوابط قواعد االختصاص
أفرد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،نظاما قانونيا جنائياً متكامال ،يشكل أمهية ابلغة من منظور النظام األساسي
للمحكمة الدولية ،ذلك أن اجلرائم الدولية تشكل بطبيعتها انتهاكا للقواعد القانونية الدولية ،اليت يسعى القانون الدويل اجلنائي إىل
إضفاء احلماية اجلنائية هلا وفرض العقاب على م رتكبيه ،وضمانة أساسية وحقيقية حلماية واحرتام حقوق اإلنسان وإلقامة نظام
يكرس العدالة اجلنائية.5
ّ

اقتصر اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على اجلرائم األشد خطورة ،وهي تشكل االختصاص املوضوعي للمحكمة اجلنائية

صور ،جرمية اإلابدة اجلماعية ،اجلرائم ضد
الدولية ،مثلما نصت عليه املادة اخلامسة ( )5من النظام األساسي ،وهي أتخذ أربع ّ
اإلنسانية ،جرائم احلرب ،جرائم العدوان ،ومع أن "نظام روما األساسي" أدخل "جرمية العدوان "يف نطاق اختصاصها إال أن هذا
النص ظل بدون تفعيل بسبب الطابع السياسي البالغ احلساسية هلذه اجلرمية ،وهو ما سيتم تفصيله الحقا ،حيث جند يف الفقرة
الثانية من املادة اخلامسة اإلشارة إىل أتجيل النظر يف جرمية العدوان النعدام حكم بشأهنا وهذا ما يعكس اختالف أراء الدول
إدراج جرمية العدوان ودور جملس األمن يف إقرار وجودها أثناء املؤمتر الدبلوماسي املعين إبنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ،فاختصاص
احملكمة جلنائية وفق املادة يتضمن ثالثة جرائم فعلية يف البداية اعتمد نظام روما األساسي يف تفصيل أركاهنا على اتفاقيات الدولية
وعلى األنظمة األساسية للمحاكم اخلاصة ،بينما أجل النظر يف جرمية العدوان لغاية حصول اتفاق دويل حوهلا ،وحددها موعد
Luigi, La CPI: Un Pas De Geant (Pour Vu Qu'il Soit Accompli ), R.G.D.I.P, 1999/1, P 08.
 . 2حممد جملذوب ،القانون الدويل العام ،لبنان :بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية ،2003 ،ص .309
 . 3حسون العبيدي خالد عكاب ،مبدأ التكامل يف احملكمة اجلنائية الدولية ،مصر ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،2006 ،ص .11
 . 4عبد القادر صابر جرادة  ،القضاء اجلنائي الدويل ،أطروحة دكتوراه ،كلية احلقوق ،مصر ،جامعة القاهرة ،2005 ، ،ص ص .216 -215
 . 5نصر الدين بومساحة ،احملكمة اجلنائية الدولية ,شرح اتفاقية روما مادة مبادة ,اجلزء األول ,اجلزائر :دار هومة ،2008 ,ص .29 -27

1Condoroelli.
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لذلك بعد سبعة سنوات من النفاذ ،كما ختتص احملكمة اجلنائية الدولية وفق ما جاء يف املادة  80من نظامها األساسي مبعاقبة
مرتكيب اجلرائم املعيقة للعدالة  ، 1ويرتتب عن إقرار قواعد االختصاص املوضوعي قاعدتني أخريني ،األوىل قواعد االختصاص
كرس مبدأ
الشخصي اليت تربز ميزة أخرى من مميزات حملكمة اجلنائية الدولية وهي اإلقرار ابملسؤولية اجلنائية الدولية للفرد ،حيث ّ
استعباد احلصانة اليت يتمتع هبا املسؤولني يف الدولة سواء كمدنيني أو عسكريني ،فكلها حجج لن تقبل كسب من أسباب ختفيف

العقوبة ،فقد أخذت احملكمة اجلنائية الدولية مببدأ املسؤولية اجلنائية الفردية والذي ترسخ يف القانون اجلنائي الدويل ،حيث عرب
أعضاء جلنة القانون الدويل أبن الدولة بوصفها شخصاً اعتبارايً ال ميكن أن تكون املرتكب املباشر للجناية ،بل وحدهم األفراد
املكونون ألجهزهتا هم املخططون واملنفذون لتلك األفعال اجملرمة ،2فعلى الرغم من إقرار املسؤولية اجلنائية الدولية ،فالتحليل جند
نوع من التناقض بني مبدأ عدم االعتداد ابحلصانة ،وأحكام التعاون الدويل ،فاملبدأ األول يتمثل يف إسقاط مبدأ احلصانة أمام
املساءلة اجلنائية الدولية؛ حسب نص املادة ( ،)27أما املبدأ الثاين فهو االلتزام ابحرتام السيادة املطلقة للدول وما جاء يف نص
املادة ( )98من النظام األساسي ،ما يشكل عائقا وتناقضا مع إعمال نص املادة ،27وهو ما فتح الطريق ،أمام استغالل املادة
( )98للمناورة وااللتفاف على أحكام النظام األساسي.3
كما حدد النظام األساسي آليات مم ارسة قواعد االختصاص من أجل حتقيق الغرض من إضفاء لصبغة الدولية عن احملكمة
لتمكينها الوضع حد ملختلف االنتهاكات خلطرية حلقوق اإلنسان ،هذا األمر كما سبق وأن أشران إليه فإنه يستوجب هلا أن تتمتع
ابختصاصات شاملة وواسعة متكنها من أداء وظيفتها القضائية .فاإلضافة إىل ما بيّنه النظام األساسي فيما يتعلق بقواعد
االختصاص املوضوعي والزماين واملكاين والشخصي فإنه حدد قواعد ممارسة هذا االختصاص ،فقبل أن تبشر حملكمة إجراءاهتا
جيب أن تتثبت من أن لدعوى تدخل ضمن اختصاصها وأهنا مقبولة ،مث يلي ذلك مرحلة لتحقيق اليت هتدف إىل لبحث عن
معلومات وأدلة قد تؤدي إىل معرفة احلقيقة ومجعها ،وقد حصرت املادة الثالثة عشر ( )13من النظم األساسي للمحكمة من هلم
حق ممارسة إجراءات رفع الدعوى وهم الدولة الطرف ،جملس األمن ،املدعي العام للمحكمة.

4

على الرغم مما سبق فإن قواعد االختصاص شابه نوع من الثغرات ،حيث أن املتمعن يف الفقرات املواد من السادسة ()6و
والسابعة ( )7والثامنة ( )8من النظام األساسي سوف يدرك حقيقة أن ما جاء به نظام روما قد ضيّق من اختصاص احملكمة فيما
يتعلق فقط اجلرائم األشد خطورة فعال على اجملتمع الدويل ،أما ابلنسبة لبقية اجلرائم األقل خطورة فقد روعي أبن يرتك للمحاكم

الدولية ذات العالقة ،ممارسة اختصاصها عليها ،كما أخضعت احملكمة تقدير خطورة وجسامة اجلرمية للمعايري والضوابط اليت تشري
هلا القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اخلاصة ابحملكمة ،وهذا راجع ابألساس أن السياسة املعتمدة تقوم على سياسة حتقيق التوازن

 . 1أمحد جربي الكباش ،احلماية جلنائية حلقوق اإلنسان ،أطروحة دكتوراه ،مصر ،كلية احلقوق ،جامعة اإلسكندرية ،2011 ،ص .11
 . 2أمحد عبد احلميد الرفاعي ،النظرية العامة للمسؤولية اجلنائية الدولية ،أطروحة دكتوراه ،مصر،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة ،2001 ،ص . 50
 . 3مرشد أمحد السيد  ،غازي اهلرمزي ،القضاء الدويل اجلنائي ،األردن :عمان ،الدار العلمية للنشر والتوزيع  ،2002 ،ص .23
 . 4بلقاسم خملط  ،حماكمة مرتكيب جرائم احلرب أمام احملكمة اجلنائية لدولية ،رسالة دكتوراه ،اجلزائر:كلية حلقوق والعلوم لسياسية ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان ،2015 ،ص .215
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بني خمتلف اآلراء ،وهذه السياسة التوفيقية أدت إىل حتجيم سلطات احملكمة وتضييق نطاق اختصاصها ،وهو من املعيقات اليت
حتد من فعالية احملكمة وتضرب مصداقيتها يف الصميم.
املطلب الثاين :القصور الذي يكتنف اجلرائم الدولية الداخلة يف االختصاص املوضوعي للمحكمة
إن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يعرب عن مدونة جنائية دولية متثل تشريع عقايب دويل متكامل ،سامهت فيه
بصورة جلية السوابق القضائية الدولية للمحاكم اجلنائية الدولية ،من خالل العمل على حتقيق التوازن بني الوظيفية القمعية اليت
مدونة
أنشأت من اجلها وضماانت احرتام حقوق املتهمني ،واليت وجدت طريقه إىل النفاذ يف النظام األساسي بصياغة أول ّ

عقابية دولية.

الفرع األول :املشكالت التعريفية اليت تكتنف تعريف صور جرائم احلرب
حددت املادة الثامنة ( )8صور جرائم احلرب ،ويف هذا الصدد أشارت املادة ابشرتاط ارتكاب تلك اجلرائم كجزء من خطة
عامة أو سياسية ،أو كجزء من ارتكاب هذه اجلرائم على نطاق واسع ،فان ما مت التوصل إليه كمفهوم جلرائم احلرب يف املادة
الثامنة ( ) 8هو ما استقر عليه االتفاقيات الدولية ذات الصلة والقواعد العرفية بشأن األفعال اليت تشكل جرائم حرب ،وما ورد
ابملادة الثامنة ( )8يعترب يف حقيقة األمر تعريفا تفصيليا لألفعال اليت أوردهتا اتفاقيات جنيف األربع لعام  1949وملحقها اإلضايف
األول وما استقر عليه مبوجب االتفاقيات الدولية األخرى وأعراف القتال ،إذا ال خالف بشان اجلرائم اليت ترتكب يف زمن النزاع
املسلح الدويل.1
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تبىن تصنيفاً جلرائم احلرب يكاد يكون دقيقاً ومفصالً ألركان كل جرمية من اجلرائم
يعد من أعظم االجنازات القانونية
الداخلة يف إطار جرائم احلرب ،لوال بعض النقائص اليت سريد تبياهنا فيما سيأيت ،لكان ذلك ّ
الدولية على مدى العقود السابقة 2،وهي متعلقة أساساً بنقطتني أساسيتني األوىل متعلقة ابجلانب اإلجرائي يف إمكانية تعليق
اختصاص احملكمة بشأن جرائم احلرب ،والثاين :متعلق ابجلانب املوضوعي واملتمثل يف الغموض الذي يكتنف نص املادة (،)8
وهي من أهم التحدايت والصعوابت اليت تواجه عمل احملكمة خاصة تلك املتعلقة ابملآخذ على بعض املواد الواردة يف أحكام
النظام األساسي ،اليت تعترب قيدا خطريا على املمارسة العملية للمحكمة ،وأبرزها نص املادة مائة وأربعة وعشرون ( )124واليت
مضموهنا متضمن إمكانية تعليق اختصاصها ملدة سبع سنوات ،وهي النقطة األكثر إاثرة للجدل واليت تكمن يف متكني الدول عند
إعالن االنضمام إىل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية ،من رفض اختصاص احملكمة فيما يتعلق جبرائم احلرب مبوجب نص املادة

1.

Abi- Saab George Et Rosemary.« les crimes de guerre» In Le Droit International Pénal ; sous la direction Herve Ascension
,Emmanuel DECAUX et Alain PELLET , éditions a. paris ,PEDONE.2012 .pp 144- 149.
 . 2من مداخلة السيد  ،المربتو ديين ،وزير خارجية إيطاليا يف افتتاح الدورة  53للجمعية العامة لألمم املتحدة اليت عقدت يف  13سببتمرب  ، 1998أنظبر :عطيبة أببو اخلبري أمحبد  ،احملكمبة اجلنائيبة الدوليبة
الدائمة ،مصر :القاهرة ،دار النهضة العربية ،1999 ،ص .249
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وأربعة وعشرون ( )124من النظام األساسي ،هذا احلكم االنتقايل مبقتضاه ميكن تعطيل أو حىت جتميد سلطة احملكمة
واختصاصها ابلنسبة جلرائم احلرب.
وحيد من فاعلية احملكمة يف أداء دورها املنوط هبا ومباشرة وظيفتها القضائية ،ويف ردع مرتكيب جرائم احلرب ،وهو من أكرب العيوب
ّ
اليت أتخذ على النظام األساسي للمحكمة إذ يرتتب عليه تعطيل اختصاص احملكمة ،ويفتح الباب أمام ظاهرة اإلفالت من
العقاب ،وحيول دون حماكمة ومعاقبة األشخاص الذين يثبت ارتكاهبم جلرائم احلرب.

1

لقد وصفت هذه املادة من طرف كل املنظمات غري احلكومية واملدافعني عن حقوق اإلنسان األساسية واجلوهرية ابملادة
الفاضحة ،فهذا النص مينح الدول األطراف يف االتفاقية حق تعليقها وعدم تطبيق بنودها ملدة سبع سنوات ،وهلذا تعترب هذه املدة
قيدا قانونيا وخطريا رغم أن مبدأ التكامل يؤمن للدولة القلقة ضمانة كافية ،تكمن يف حترك قضائها الداخلي ضد األفراد املتهمني
ابرتكاب جرائم احلرب يف النزاعات املسلحة ،وتكمن خطورة هذا القيد أن املدة سبع سنوات طويلة نسبيا وقد ترتكب فيها أعمال
بشعة على إقليم هذه الدولة و من قبل رعاايها.2
أما النقطة الثانية فتتعلق بعدم جترمي ابستخدام األسلحة النووية ،وهي تشبه تلك اليت واجهتها احملاكم العسكرية بعد احلرب
العاملية الثانية ،فتطور التكنولوجيا األسلحة ومناهج شن احلروب يستدعي أن تصبح القيود املفروضة على استخدام القوة أن تتالءم
مع املتغريات من الناحية االفرتاضية ،حيث يف احلقيقة أن التطورات التقنية يف وسائل احلرب وتكنولوجيا األسلحة تتناىف مع مبدأ
التمييز ،فكان ال بد من تكييف تعريف جرائم احلرب ،مبا حيقق ضمان محاية املدنيني وفق ألحكام معاهدة جنيف الرابعة لعام
 ، 1949اخلاصة حبماية املدنيني اليت تستبعد يف جمال تعريف جرائم احلرب بطريقة ال تشمل استعمال أسلحة الدمار الشامل
األكثر فتكا وخترجها من دائرة اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ،حيث أن املادة الثامنة ( )8اليت تعرف خمتلف أشكال وصور
جرائم احلرب ال تستعمل عبارة أسلحة الدمار الشامل وال تقدم أركان هاته اجلرمية ،وهو ما يعرب عن انشغال حقيقي حول مصداقية
مشروع احملكمة ،وسيفتح الباب لإلعفاء من املسؤولية يف كل احلاالت اليت ترتكب فيها جرائم ابستعمال األسلحة النووية وستصبح
كل اجلهود الرامية إىل تعريف دقيق للجرائم الواردة يف الفقرات (أ) و (ب) و(ت) من املادة اخلامسة ( )5من النظام األساسي ال
طائل منها يف ظل عدم تبيان الطبيعة اجلنائية املالزمة الستعمال بعض األسلحة حلد ذاهتا.3
فنظرا للخصوصية اليت متيّز السالح النووي وطبيعته ابملنطق السليم تناقض مضمون املادة الثامنة (()2( )8ب)( )1من النظام

األساسي ابستبعاد استعمال األسلحة النووية ابلنظر إىل طبيعتها ،جتعل التمييز بني املقاتلني واملدنيني ،وبني األهداف املدنية
ويعد احد أهم مشكالت القانون
والعسكرية أمراً مستحيالً ،وهنا يظهر أن نظام روما يتجاهل التطرق إىل استعمال أسلحة نووية ّ
 . 1أسفر املؤمتر األول ملراجعة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الذي انعقد يف كمباال  2010عن اعتمد ستة قرارات ،وجاء القرار اخلامس هلذا املؤمتر بتعديالت للمادة  8فقرة ( 2هبب) واملتعلقة
جبرائم احلرب اليت ترتكب يف النزاعات املسلحة الدولية وأضاف إليها استخدام السموم أو األسلحة املسممة والغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات ومجيع ما يف حكمها مبن السبوائل أو املبواد أو
األجهببزة ،والرصاصببات الببيت تتمببدد أو تتسببطح بسببهولة يف اجلسببم البشببري ،مثببل الرصاصببات ذات األغلفببة الصببلبة لببيت ال تغطببي كامببل جسببم الرصاصببة أو الرصاصببات احملببززة الغببالف .أنظببر :عببتلم ش بريف،
العقاب على جرائم احلرب بني الواقع واملأمول ،يف كتاب احملكمة اجلنائية الدولية ، ،مصر :القاهرة ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر ،2014 ، ،ص .87
 .2بلخريي حسينة ،املسؤولية اجلنائية الدولية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدويل العام والقانون الدويل اجلنائي ،ط ،1اجلزائر :عني مليلة دار اهلدى ،2006 ،ص .105
 . 3كوكلر هانز  ،ترمجة حممد جليد ،العدالة اجلنائية الدولية يف مفرتق الطرق،ط ،1املغرب :الدار البيضاء ،مكتبة السالم اجلديدة، 2011 ،ص.222
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الدويل اإلنساين ،ذلك أن تعريف مصطلح جرمية احلرب لن يكون فاقداً ملعناه فحسب ،بل سيقوض اختصاص احملكمة إذ استثين
استخدام األسلحة النووية مهما كان نوعها ،من جمال تعريف جرائم احلرب ،وال معىن إذا مل جترم أخطر جرائم احلرب اليت تشكل
أكرب انتهاك للقانون الدويل اجلنائي ،ألنه ببساطة مل ترد يف الئحة النظام األساسي اليت تشتمل على جرائم احلرب ،وهكذا فاحملكمة
اجلنائية الدولية لن تكون قادرة يف ظل وجود قيد واقعي يتعلق ابجلرائم اليت يشملها اختصاص احملكمة ،على ممارسة واليتها بطريقة
مشروعة .وعلى هذا النحو ال ميكن للمحكمة اجلنائية الدولية أن تردع وتعاقب على انتهاكات القانون الدويل اإلنساين األقل
خطورة نسبياً فقط إذا مت قبول استبعاد استخدام األسلحة النووية من نطاق تعريف جرائم احلرب.
املخول له سلطة تكييف وقوع جرائم العدوان
الفرع الثاين :إشكاليات املتعلقة بتحديد اجلهاز ّ

اختذت مجعية الدول األطراف قرارا اترخييا خالل خالل الدورة السادسة عشر جلمعية الدول األطراف بتاريخ  24ديسمرب

توصلت الدول األطراف يف معاهدة روما فيه إىل االتفاق على تفعيل "جرمية العدوان" يف ختام مؤمترها العام السنوي 24
ّ ،2017

ديسمرب  2017بنيويورك وإقرار التعديالت اليت أقرت يف  2010من اجل اعتماد تعريف حمدد لب"جرمية العدوان" وأركاهنا
والشروط املطلوبة ملمارسة احملكمة اختصاصها يف هذا اجملال ،وابعتماد تعريف جرمية العدوان املصادق عليه يف املؤمتر
االستعراضي.1
ذلك أن نظام العدالة جلنائية الدولية سيبقى غري كامل يف غياب تعريف جرمية العدوان ،2ويف هناية األمر مت إدراج جرمية
العدوان ضمن االختصاص املوضوعي دون تعريفها ،إىل غاية اعتماد تعريف حمدد ومتفق عليه ،وابلرجوع إىل أحكام النظام
األساسي فإن احملكمة ال ميكن هلا مباشرة االختصاص يف املقاضاة على جرمية العدوان دون تعريفها ذلك أن الفقرة الثانية من املادة
اخلامسة تشرتط أن متارس احملكمة االختصاص بعد اعتماد تعريف جرمية العدوان ،وهي مسألة ال تدخل ضمن اختصاص احملكمة،
بل إمنا هي مهمة مجعية لدول األطراف ،فقد شكلت املصاحل السياسية املتباينة بني الدول اليت شاركت يف ملؤمتر الدبلوماسي حول
أتسيس احملكمة اجلنائية الدولية ،سبباً رئيسياً يف عدم إدراج بعض اجلرائم الدولية ،و يف الغموض الذي اكتنف بعض اجلرائم ،مثلما
هو الشأن يف غياب تعريف جرمية العدوان يف قانون روما ،وهو أحد جماالت اختصاص احملكمة ،مما جيعل ممارسة احملكمة واليتها
القضائية مستحيالً ،ومن املعوقات اخلطرية اليت تعرقل ممارسة وتفعيل العدالة اجلنائية الدولية ،بشكل سليم ،حيث واجه قانون روما
األساسي مشكلة تعريف العدوان الوارد يف نص املادة اخلامسة ( ،)5وعلى الرغم من تفعيل هذا النص املتعلق بتعريف جرمية
احلد من صالحيات
العدوان فإنه مل ينجح يف حل اإلشكاليات املتعلقة ابلعدوان ،بل أنه أضاف الكثري من العقبات اليت من شأهنا ّ
املخولة جمللس األمن وفق نص املادة اخلامسة عشر ( )15مكرر من النظام األساسي ،حيث أبقى
احملكمة ،على ضوء السلطات ّ
. Kirsch Philippe, La Cour Pénal International: De Rome A Kampala Extrait De L'ouvrage Le Statut De Rom De La Cour
=Pénal International, Edition A, Pedone, P28
1

أقر املؤمتر االستعراضي للمحكمة اجلنائية قراراً بتوافق اآلراء ،والذي أدخل مبوجبه تعديالً على النظام األساسي للمحكمة
فتم التوصل إىل تعريف جرمية العدوان يف املؤمتر االستعراضي يف كمباال  ،2010و ّ
ّ
اجلنائيبة الدوليبة ،حبيببث يتضبمن تعريفبا للعببدوان ويضبع الشبروط الببيت مبوجبهبا ميكبن للمحكمببة أن متبارس اختصاصببها فيمبا يتعلبق ابجلرميببة هلبذا االختصباص املوضببوعي ،حيبث ورد تعبديل علببى جرميبة العببدوان
وذلك حبذف نص (الفقرة  2من املادة اخلامسة ( )5من نظام روما األساسي ،ونص على وجوب إدراج تعريف جرمية العدوان مبوجب نص املادة الثامنة ( )8مكرر.
 . 2مت التأكيد على هذا األمر خالل اجتماع اللجنة القانونية السادسة يف الدورة السابعة واخلمسني ( )57للجمعية العامة لألمم املتحدة ،أكتوبر ،2002

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 12تشرين الثاني/نوفمبر - 2018المجلد– 02المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين 161

مسار تحقيق العدالة الجنائية الدولية بين الواقع والمأمول
(دراسة تحليلية على ضوء النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية)

د .أحمد مبخوتة

على دور جملس األمن يف هذا الصدد ،وأن اخلالف الذي اثر حول جرمية العدوان وارتباطها بسلطة جملس األمن يف حفظ األمن
والسلم الدويل مازال قائما ،والذي دائماً ما يتسبب يف تعطيل عمل احملكمة خاصة بصالحييت اإلحالة واإلرجاء ،خصوصاً أن
لالعتبارات السياسية دور كبري ،حيث أن اصدرا قرار يتعلق جبرمية العدوان سوف خيضع هليمنة الدول الكربى يف خلفيات حتريك
الدعوى اجل نائية الدولية ،والذي يرتتب عليه تكريس الطابع االنتقائي يف تطبيق العدالة اجلنائية الدولية ،ويعصف بكل اجلهود يف
سبيل تعريف جرمية العدوان.1
فاإلشكال يتمحور حول دور جملس األمن هبذا الصدد فإنه وفق مليثاق األمم املتحدة ،فإن جملس األمن وفقاً ألحكام املادة
املخولة لتقرير وقوع عمالً من
التاسعة والثالثون ( )39واملادة الواحد واألربعون ( )41واملادة الثانية واألربعون ( )42هو اجلهة ّ
عمل العدوان ،ذلك أن سلطة جملس األمن يف تكييف العمل العدواين من أهم صالحياته ضمن صالحياته وفقا للفصل السابع
من امليثاق ،2وأ ّن مجيع الصالحيات اليت تتمتع هبا احملكمة معلقة على عدم صدور قرار من جملس األمن يقضي بعدم املضي يف
اإلجراءات القضائية املتعلقة جبرمية العدوان ،ولكن على الرغم من جناح املؤمتر االستعراضي للدول األطراف ،يف تبين تعريف جلرمية
العدوان ،إال أن اختصاص احملكمة فيما يتعلق هبذه اجلرمية ال يزال معل ًقا على شرط آخر أساسي ،وهو تقرير وجود حالة عدوان،
وهذه املهمة األخرية ال تقوم هبا احملكمة اجلنائية ،وإمنا خيتص هبا جملس األمن .وبعبارة أخرى ،مل تعد احملكمة اجلنائية إىل اآلن
3
خولت له سلطات أخرى تؤدي إىل تقييد
معنية ،حيث اليزال جملس األمن حمتفظًا ابلدور األكرب يف التعامل معه  ،والذي ّ
صالحيات كل من الدول األطراف واملدعي العام للمحكمة يف التعامل مع اجلرائم األخرى اليت تدخل يف اختصاصها ،وذلك من

خالل أتجيل التحقيق واحملاكمة حلالة متت إحالتها إىل احملكمة من قبل دولة طببرف ،وف ًقا للمادة الثالثة عشر (13أ) أو من قبل
بناء على قرار يتخذه اجمللس
املدعي العب ببام من تلقاء نفسه ،وف ًقا للمادة اخلامسة عشر ( ،)15الفقرات ( )8( )7()6( )5وذلك ً

وف ًقا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،على الرغم أن مؤمتر كمباال االستعراضي أكد على أن جملس األمن اليتمتع
بدور حصري ،يف حتديد وقع عمل العدوان دون أن يعيق ممارسة احملكمة الختصاصها يف النظر يف جرمية العدوان إن مل يبت فيها
جملس األمن ،وأن تكييف جملس األمن جلرمية العدوان مرهون مبدة حمددة ،وأنه عند إصدار جملس األمن لقراره بشأن تكييف فلن
تستطيع احملكمة تقرير خالف ذلك ،وأما يف حالة عدم وجود قرار من جملس األمن سيكون للمحكمة وصف هذا السلوك أبنه
عدوان ،لكن رغم منح احملكمة سلطة النظر يف جرمية العدوان يبقى مهددا الن جملس األمن ميكن له إصدار قرار بوقف التحقيق
من قبل املدعي العام يف أي وقت انطالقا من سلطة اإلرجاء وفق نص املادة السادسة عشر ( )16من لنظام األساسي.4

 . 1حممد حمفوظ سيد عبد احلميد  ،دور احملكمة اجلنائيبة الدوليبة ليوغسبالفيا السبابقة يف تطبور القبانون البدويل اإلنسباين (دراسبة تطبيقيبة أتصبيلية لألحكبام) ،مصبر ،القباهرة ،دار النهضبة العربيبة،2009 ،
ص  384وأيضاً :خالد بن عبد هللا الغامدي  ،معوقات تطبيق القانون الدويل اجلنائي أما احملكمة اجلنائية الدولية ،رسالة دكتوراه ،السعودية :الرايض ،جامعة انيف للعلوم األمنية ،2013 ،ص.180
2. Daudet Yves, Les 70 Ans Des Nations Unies : Quel Rôle Dans Le Monde Actuel?, Édition A, paris, Pedone, 2012, P37.
3
. KHERAD Rahim, « La Question De La Définition Du Crime D’agression Dans Le Statut De Rome : Entre Le Pouvoir
Politique Du Conseil De Sécurité Et Les Compétences Judicaire De La Cour Pénal International », R.G.D.I.P, A.Pedone,
Paris, N° 2, 2005, P.346.
4 . FALKOWSKA Martyna,« L’interaction Entre La Cour Pénale International Et Le Conseil De Sécurité En Matière D
’Agression L’issue De La Conférence De Révision Du Statut De Rome 2010 Bruxelle ,Bruylant ,R.B.D.I, 2010 Pp.588-594.
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خاصة يف ظل تغليب االعتبارات السياسية يف املقام
فسلطة جملس األمن يف حتديد أعمال العدوان ،يفتح الباب لالنتقائيةّ ،
األول ،وتضارب املصاحل على دور جمل س األمن ،وابلتايل التأثري على انعقاد االختصاص للمحكمة اجلنائية الدولية ،وقد أثبتت
التجربة يف أ ّن جملس األمن مل يتعامل مبوضوعية ،يف مواجهة أعمال العدوان ،كما أن ختويل جملس األمن هاته السلطة جمللس األمن
يتعارض مع طبيعتها كجهاز سياسي ،بعيدا عن االعتبارات القا نونية ،فالعدالة الشرعية واملوضوعية تقتضي أن يستقل جملس األمن
ابختصاصه السياسي يف حالة وقوع حالة من حاالت هتديد السلم واألمن الدوليني ،وضرورة أن يتحرك بصفته سلطة تنفيذية ،حىت
تتمكن احملكمة من رسم الصورة الصحيحة لوقائع النزاع والتكييف القانوين للفعل الغري مشروع ،وحتديد اجلهة املسئولة يف إطار
مقتضيات املادة الثانية ( )2واملادة الواحد واخلمسون ( )51من امليثاق.1
 .املبحث الثاين :صعوابت حتقيق العدالة اجلنائية يف ظل الظروف املرتبطة ابلبيئة الدولية
مائة وأربعة وعشرون ( ) 124دولة عضو يف النظام األساسي ،عشرون قضية يف عشرة حاالت ،إصدار  134أمرا وإصدار
حكميني هنائيني ،و 7أحكام بشأن الطعون العارضة ،هي حصيلة نشاط احملكمة اجلنائية الدولية ،إىل غاية الدورة  16جبمعية
الدول األطراف املنعقدة ما بني  17و  24ديسمرب .2017

2

فيما كان الفشل الذريع يف حماكمة الرئيس الكيين كينياات  ،وغض النظر عن اجلرائم املرتكبة يف غزة ،ومينمار ،وسوراي وليبيا ...هو
تعبري عن معضلة جتسيد العدالة اجلنائية الدولية يف ضوء مجلة من احلقائق ،اليت برزت أكثر بعد هناية احلرب الباردة ،والتحول يف
طبيعة النظام الدويل ،ومتغريات العالقات الدولية وتداخل االعتبارات السياسية.
املطلب األول :التحدايت اليت تواجه حتقيق العدالة اجلنائية الدولية أمام عجز آليات التعاون الدويل
إن العامل ألساسي الذي حيدد اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ،ويزيد من فرص جناحها كمؤسسة للقضاء اجلنائي الدويل،
وآلببية من آليات حتقيق العدالة اجلنائية الدولية ،يكمن يف أتكيد سلطتها اجتاه الدول ،سواء األطراف أو الدول الغري أطراف،
وابلتايل يظل اختصاص احملكمة حمل تنازع متواصل ،نظرا مل يُثار من مشكالت قانونية وسياسية متوقعة بني احملكمة اجلنائية الدولية
واحلكومات الوطنية ،وهي تتصل جوهراي ابختصاص احملكمة يف القضاء العاملي ،ليس هذا فحسب بل دائما فإن مسار العدالة

اجلنائية يواجه حتدايت وعقبات ترتبط مبوقف الدول ،واليت من شأهنا أن ترهن استقالليتها وتضرب صميم مصداقيتها.
الفرع األول  :إشكالية تفعيل تعاون الدول مع احملكمة اجلنائية الدولية
حاول النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وضع آليات للتعاون القضائي بني احملكمة والدول ،خصص النظام األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية الباب التاسع الستعراض أحكام التعاون الدويل واملساعدة القضائية ،حماوالً إجياد توازن بني االلتزامات
مبوجب النظام األساسي وااللتزامات اليت يفرضها القانون الدويل .لكن املالحظ أن تصرفات الدول جاءت بصورة معاكسة.

.1سهام شاهني  ،اإلشكاليات املتعلقة ببعض جوانب االختصاص املوضوعي للمحكمة اجلنائية الدولية -جرمية العدوان أمنوذجا ,حبث مقدم إىل الندوة العلميببة ,احملكمة اجلنائية الدولية حتدي احلصانة,
سوراي :دمشق ،كلية احلقوق .2001 ,ص. 8
 . 2التقرير السنوي عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية املقدم إىل مجعية الدول األطراف ،الدورة السادسة عشر ( ،)16نيويورك من  17إىل  24ديسمرب ،2017ص .02
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أوالً :اجتاه الدول إىل إبرام االتفاقيات الثنائية املتعلقة مبنح احلصـ ــانة
اختذت الوالايت املتحدة األمريكية موقفا عدائيا منذ البداية ضد احملكمة اجلنائية ومل تتواىن يف العمل على تعطيل واليتها
القضائية ،فعمدت إىل ابتزاز وهتديد الدول املنظمة إىل النظام األساسي ،حيث أهنا سحبت يف بداية األمر توقيعها بتاريخ  6ماي
 ،2002يف خطوة أوىل مث الضغط على جملس األمن الستصدار قرارات متنح احلصانة جلنودها ورعاايها يف قوى حفظ السالم.1
ومن هذا املنطلق ويف إطار سياسة تقويض عمل احملكمة وحتييدها ،ظهرت إشكالية اعتماد بعض الدول على إسرتاتيجية تؤدي
إىل تعطيل عمل احملكمة من خالل اتفاقيات احلصانة حيث أصدرت الوالايت املتحدة قانون محاية األفراد األمريكيني العاملني
ابخلدمة العسكرية  ASPAيف  2أوت  2002الذي مبوجبه مينع على األجهزة واهليئات األمريكية التعاون مع احملكمة الدولية
وأخطر ما فيه إجازة استعمال كل الوسائل إلطالق سراح أي مواطن أمريكي حمتجز من قبل احملكمة مبا فيها استعمال القوة
العسكرية ،بل سارعت الوال ايت املتحدة األمريكية لعقد اتفاقيات ثنائية مع أكرب عدد من الدول األعضاء يف احملكمة وصل
عددها قرابة املائة اتفاقية سنة  ،2006متنع مبوجبها تسليم املواطنني األمريكية إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
فاتفاقيات احلصانة هذه ال ميكن إدراجها إال حتت عنون اإلفالت من العقاب وقد صيغت بناء على التفسري اخلاطئ للمادة
الثامنة والتسعون( )98الفقرة اثنني ( ) 2من نظام روما األساسي وهذا ابعرتاف الوالايت املتحدة األمريكية الضمين ،ملا طلبت من
اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية تبين تفسري ملزم جيعل مضمون ا املادة الثامنة والتسعون( )98الفقرة اثنني ( )2يعود
على اتفاقيات وضع القوات القائمة واملستقبلية ،فالتفسري األمريكي لنص املادة الثامنة والتسعون( )98الفقرة اثنني ( )2هو تفسري
تعسفي ،فمن جهة إنه يتعارض مع اتفاقيات فيينا لقانون املعاهدات  1969اليت تنص على تفسري املعاهدات حبسن نية ،ومن
جهة أخرى فإن اهلدف األساسي املادة الثامنة والتسعون( )98الفقرة اثنني ( )2هو من وجود تناقض بني دول األطراف
واللتزاماهتا القانونية ،إذا ما كانت هناك اتفاقيات هلذا املضمون قل دخول نظام روما األساسي حيّز النفاذ وليس على االتفاقيات

الالحقة ،فهذا يعترب عامال قواي لتقوية سلطة احملكمة اجلنائية الدولية ،ألن الوالايت املتحدة األمريكية استغلت الضعف الوارد يف

الفقرة الثانية من املادة  98من نظام روما األساسي  ،واليت متنع احملكمة من مطالبة دولة بتسليم أشخاص متواجدين عن إقليمها
طاملا كان هذا الطلب يتعارض مع التزا مات الدولة السابقة على توقيعها أو تصديقها على نظام روما ،وحتايلت على هذا النص
وفسرته مبا خيدم مصاحلها.
مث عمدت إىل استغالل نص هذه املادة للحصول على حصانة لرعايتها عرب دفع دبلوماسيتها يف العامل خلوض مفاوضات مع
حكومات تلك الدول للتوقيع على اتفاقيات تعفي مبوجبها رعاايها من تسليمهم للمحكمة اجلنائية  ،متعلقة جبرمية تدخل يف
اختصاص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ومن مث يتبني أن جهود احملكمة اجلنائية الدولية للحد من فكرة احلصانة عند
وقوع اجلرائم الدولية تواجهها عدة صعوابت واقية متعلقة ابالعتبارات السياسية واملصاحل أكثر منها قانونية ،ألهنا جعلت من
القواعد القانونية املتعلقة ابحلصاانت تسمو على طلبات التعاون الصادرة عن احملكمة خاصة فيما يتعلق ابلشرط الوارد ابلفقرة
 . 1وهلي احملتار  ،القضاء الدويل اجلنائي واالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين ،أطروحة دكتوراه ،اجلزائر:جامعة اجلزائر  ،2016 ،01ص.294
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األوىل من املادة ( )98من النظام األساسي بوجوب التنازل كشرط ضروري يؤدي إىل عرقلة ممارسة احملكمة لنشاطها ،وهذا يشكل
تناقضا مع نص املادة ( ) 27اليت تقضي بعدم االعتداد ابحلصانة ،وقبول الدول الختصاص احملكمة يعترب تنزال هذا ابلنسبة للدول
األطراف ،أما فيما خيص الدول غري األطراف يف النظام األساسي  ،فانه ال يوجد نص صريح يف النظام األساسي يطلب منها
التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ،ومبا أن نظام روما انشأ مبوجب اتفاقية دولية ال تلزم إال أطرافها  ،فان مسالة تعاون هذه الدول
مع احملكمة أمر صعب  ،ومهما يكن فاحملكمة ال متلك صالحية الرتخيص لدولة طرف ابستعمال القوة ضد دولة أخرى من اجل
احلصول على التعاون.1
اثنياً :عجز احملكمة وفرض سلطتها جتاه الدول يف ظل عدم إقرار آليات تنفيذية متصلة ابلنظام األساسي
تربز إشكالية التطبيق املباشر والشامل واملتكامل لنظام العدالة اجلنائية الدولية والذي يضم كافة العناصر املوجودة يف أنظمة
العدالة اجلنائية ،وهي التحقيق واحملاكمة وإصدار األحكام والعقوابت والتنفيذ ،فاملالحظ أن احملكمة اجلنائية الدولية ،ليست جهازاً
قضائيا فوق الوطين ،بل هي جهاز دويل أنشئ مبوجب معاهدة دولية ،وهو ما ال جيعل احملكمة اجلنائية الدولية نظاماً متكامالً
وشامالً لتطبيق العدالة اجلنائية الدولية ،ما دام تقوم على االعتماد على تعاون الدول ،يف اعتقال وتسليم األشخاص ،مما يشكل
تشكيكاً يف فعالية التعاون الدولببي هبذا الصدد ،نظراً لقصور القانون الدويل اجلنائي ،وأن تنفيذ هاته االلتزامات ال يزال غري
مكتمل ،نتيجة عدم وجود قواعد حمددة بشأهنا ،2وبذلك فإن أصعب املشكالت ابلنسبة حملكمة اجلنائية تكمن يف فرض سلطتها
على الدول اليت ترفض التعاون ،إذ ال توجد عقوابت أو سلطة تنفيذية دولية ترتبط ابحملكمة اجلنائية ،وهي معضلة أساسية تواجهها
احملكمة اجلنائية يف فرض سلطتها على الدول ،طاملا أن سيادة الدول تشكل حجر الزاوية يف ذلك ،وهو ما يطرح السؤال حول
جناعة ومصداقية احملكمة اجلنائية ،فاملمارسة العملية للمحكمة بينت أن إحدى أصعب املشكالت ابلنسبة للمحكمة ،هو يف
فرض سلطتها على الدول غري ملتزمة ،ذلك أن احملكمة يف إطار القواعد العرفية واإلجرائية ال حتتل موقعاً يسمح بفرض مذكرات
االعتقال على الدول اليت تفرض التعاون يف غياب عقوابت ،أو سلطة تنفيذية ترتبط ابحملكمة ،تدعم سلطتها وتضمن اخلضوع
لق راراهتا ،وهي معضلة احملكمة اجلنائية اليت ال تستطيع تفاديها ،طاملا أن سيادة الدول ال زالت تشكل حجر الزاوية يف النظام
الدويل ،وهو دائم مرتبط كما سبق اإلشارة إليه مشكلة عمل احملكمة املستقل يف إطار األمم املتحدة ،فإذا أمجع األعضاء الدائمون
ابإلضافة إىل أربعة أعضاء غري دائمني حول إرجاء أي حتقيق أو حماكمة ،فإن احملكمة اجلنائية الدولية قد متنح حتماً من مزاولة
واليتها يف تلك املسألة ،وابلتايل فإن العامل املهم الذي حيدد اختصاص احملكمة وجناحها ،يكمن يف أتكيد سلطتها جتاه الدول،
وظهر هذا اإلشكال حىت يف حالة اإلحالة من طرف جملس األمن حيث ميكن للمحكمة توجيه طلبات لتعاون واملساعدة إىل مجيع

1.

rosén Anna and jorméus gruner Veronica ،article 98 agréments: legal or not, département of Behavioral, social and légal
sciences, université of Orebro, Swedish, Spring 2007, p 14.
. 2أنظر املادتني ( )77و( )78من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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الدول األطراف وغري األطراف يف النظام األساسي  ،الن قرارات جملس األمن يف هذه حلالة تسمو رغم أن اإلحالة متت من طرف
جملس األمن مبوجب الفصل السابع من امليثاق.1
الدول مببدأي التكامل وعاملية االختصاص اجلنائي للمحاكم الوطنية تقويض لسلطة احملكمة
اثلثاً :متسك ّ

تربز إشكالية أخرى متعلقة بتقاطع اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية وأجهزة القضاء اجلنائي الوطين واملتمثلة يف إعمال مبدأ

التكامل ،وتبين بعض األنظمة اجلنائية لوطنية لفكرة االختصاص اجلنائي العاملي وامتداد والية القضاء الوطين خارج حدوده
اإلقليمية ،وابلرغم من أن مبدأ التكامل الذي ينظم اختصاص احملكمة ،وهذا الشرط يؤسس نوعا من العالقة العمودية بني احملكمة
اجلنائية الدولية والدول الفردية فيما يتعلق مبمارسة القضاء اجلنائي؛ إذا تتصرف احملكمة مبوجب أحكام املادة السبعة عشر (،)17
كحكم أخري ينظر يف أداء اجلهاز القضائي الوطين يف حالة معينة ،وتضع أحكام هذه املادة مسؤولية حتديد مقبولية دعوى ما،
خاصة ما يهم مبدأ تكامل اختصاص احملكمة مع احملاكم الوطنية ،على عاتق احملكمة اجلنائية الدولية وحدها ،وحتدد احملكمة
وحدها كما تدل على ذلك صياغة املادة التاسعة عشر ( )19الفقرة ( )1عدم رغبة الدولة ،أو عجزها احملتمل عن إجراء حتقيق أو
متابعة وقد جترب احملكمة مبوجب أتويل رمسي للمادة السابعة عشر ( )17يف فقرتيها ( 2و )3دولة طرفا إجبارا موضوعيا على إحالة
االختصاص يف دعوى ما على احمل كمة ومن هنا قد يقوم اختصاص دولة ما دعوى هتم جرمية دولية تدخل يف النظام األساسي يف
هناية املطاف على تقومي احملكمة لفعل تلك الدولة القضائي ،حيث تتصرف احملكمة ،مبوجب القانون من تلقاء نفسها يف كل
قضااي االختصاص ،تقدر هذه املسائل أبرز عيوب يف النظام األساسي املتعلقة ابالختصاص التكميلي ،2فقد ال يوظف تكامل
االختصاص ،كما تنص عليه املادة ( ) 1إذ إن قانون روما ،يهدف إىل تكريس عالقة عمودية بني احملكمة واألجهزة القضائية يف
الدول األطراف ،يف حتليلنا يؤسس القانون من لناحية العرفية على األقل ،عالقة عمودية بني االثنني إذ ختتزل سلطة احملكمة
ابلتقرير يف اختصاصه والتصرف كحكم ينظر يف أداء دولة ما القضائي معىن التكامل الوارد يف القانون اختزال كبريا ،حيث تقرر
احملكمة وحده يف صدقية املتابعات القضائية ،خالل املمارسة املستقبلية للمحكمة اجلنائية الدولية.
أما الصورة الثانية تتمثل يف عاملية االختصاص للمحاكم الوطنية ،الذي يقوم على االختصاص العاملي ,وهو سلطة الدولة يف
ممارسة اختصاصها يف متابعة و حماكمة و معاقبة مرتكيب اجلرائم اليت تشكل مساسا و هتديدا للمصاحل العليا للجماعة الدولية,
بغض النظر عن مكان ارتكاهبا أو جنسية املتهم أو الضحااي إن واجب الدولة يف قمع اجلرائم الدولية يستمد أساسه من محاية
املصاحل املشرتكة بني الدول حىت يف غياب أي عالقة بني اجلرمية و هذه الدولة ، 3فحماية املصاحل املشرتكة لكافة الدول ,يربر

1. Schabas William., united states hostility to the international criminal court: it’s all about the security council, in European
journal of international law, vol. 15, no. 4 (2004), p 702.
 . 2كمال محاد ،جرمية العدوان إحدى اجلرائم اخلطرية يف اختصاص احملكمة اجلنبائية الدولببية ,ضمن الندوة العلمية ,احملكمة اجلنائية الدولية حتبدي احلصانة ,سوراي :دمشق ،كلية احلقوق .2001 ,ص

 ،271 -270وأيضا :نصوص املواد  34 :إىل  ، 49واملواد  82 :إىل  84من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
. 3جيد مبدأ االختصاص العاملي جذوره يف القانون الدويل العريف الذي يعرتف حبق الدول يف متابعة و حماكمة املتهمني ابجلبرائم ذات الطبيعبة الدوليبة أاي كانبت جنسبيتهم و قبد مت تكبريس هبذا املببدأ صبراحة
يف العديبد مبن االتفاقيبات الدوليبة املتعلقبة بقمبع االنتهاكبات اخلطبرية للقبانون البدويل اإلنسباين مبن خبالل نبص مشبرتك يف اتفاقيبات جنيبف األربعبة املوقعبة يف  12أوت  19493,و نبص املبادة  1/85مبن
الربوتوكببول اإلضببايف األول التفاقيببات جنيببف لسببنة  , 1977إذ يقببع علببى الببدول واجببب البحببث عببن األشببخاص املتهمببني ابقبرتاف االنتهاكببات اخلطببرية أو أمببروا هبببا و تقببدميهم إىل حمبباكمهم مهمببا كانببت
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ممارسة االختصاص العاملي يف قمع اجلرائم اخلطرية املاسة هبذه املصاحل ,اليت تسمو على اعتبارات املعاملة اخلاصة اليت يتمتع هبا
رؤساء الدول يف القانون الدويل ،1رغم االختالف القائم بني االختصاص العاملي و احلصانة القضائية اجلنائية,إال أن هناك عالقة
وثيقة الصلة بني املسألتني .فإذا كانت احلصانة من القضاء اجلنائي متنع مباشرة اإلجراءات القضائية اجتاه رئيس الدولة األجنيب ,
فهي بذلك تعترب عائقا أمام ممارسة االختصاص العاملي من جهة ,وتكريس الدول ملبدأ االختصاص العاملي يرتتب التضييق الفعلي
من نطاق تطبيق احلصانة القضائية اجلنائية من جهة أخرى ،مع ذلك فإن التشريعات الداخلية مل تتضمن مثل هذا النص ،ابستثناء
القانون البلجيكي الصادر يف 16جوان  1993املتعلق بقمع االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف ل ب  12أوت 1949
والربوتوكول اإلضايف األول ،املعدل بقانون  10فيفري  ،1999املتعلق بقمع االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين ،إذ
نصت املادة  5/3منه على أن احلصانة اللصيقة ابلصفة الرمسية ال متنع تطبيق أحكام هذا القانون ،إال أن هذه املادة أفرغت
حمتواها بتعديلها مبقتضى قانون  23أفريل  ،2003وكذل تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية مبقتضى قانون  5أوت  ،2003الذي
نص على إعفاء رئيس الدولة و احلكومة ووزراء الشؤون اخلارجية وكل األشخاص الذين يعرتف هلم القانون الدويل ابحلصانة
القضائية ،طيلة فرتات أداء وظائفهم الرمسية من أية متابعة قضائية ،ويف خطوة مماثلة  ،تبنت أملانيا يوم  30يونيو  ،2002مرسوم
إدماج قانون منع اجلرائم ضد القانون الدويل ،حيث صودق على هذا املرسوم يف عالقته بدخول قانون روما ،املؤسس للمحكمة
أجلنائية الدولية حيز التنفيذ ،وابلنظر إىل القضاء التكاملي للمحكمة اجلنائية الدولية يف عالقتها ابحملاكم الوطنية ،حىت تتمكن أملانيا
من ممارسة القضاء الدولية داخل نظامها القضائي اخلاص. 2
وقد شكل اعتقال اجلنرال التشيلي أوغستو بينوشيه يف لندن عام  1998بعد مطالبة إسبانية بتسلمه لتتم حماكمته ،أول تفعيل
لالختصاص العاملي لريتفع العدد فيصل إىل  35قضية أفضت إىل إصدار أحكام ثقيلة يف هذا الشأن ،وابلرغم من ذلك إن
تطبيقات الوالية العاملية رغم كونه حتارب اإلفالت من العدالة خاصة يف القضااي خارج االختصاص الزماين للمحكمة اجلنائية
الدولية وخدمة للعدالة فال ينبغي أن تستخدم الوالية القضائية العاملية وفقا ملعايري جغرافية أو عرقية أو الدبلوماسية وأن حتركها
املصاحل واملخاطر االقتصادية ،غري أن الواقع أثبت عكس ذلك ،إن استمرار العمل ابلوالية القضائية العاملية للمحاكم الوطنية يف
ضل وجود احملكمة اجلنائية الدولية سوف يكون سبب يف إضعافها ويرهن حىت وجودها.3

جنسياهتم .كما أن اتفاقية األمم املتحدة املناهضة للتعذيب وغريه من ضروب املعاملبة أو العقوببة القاسبية أو الالنسبانية أو املهينبة املوقعبة يف  10ديسبمرب .1984أن ببظر :خلفبان كبرمي ،ضبرورة مراجعبة نظبام
احلصانة القضائية اجلنائية لرؤساء الدول يف القانون الدويل املعاصر  ،ص 193ب
. Doucet Ghislain, La responsabilité pénale des dirigeants en exercice, Actualité et Droit international ,janvier2001,
http://www.ridi.adi/org, p 8.

1

 . 2كرمي خلفان ،األسس القانونية لرتاجع نظام احلصانة القضائية اجلنائية لكبار املسؤولني يف القانون الدويل املعاصر  ،اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ،العدد ،4كليلبة احلقبوق ،جامعبة
اجلزائر ،2008 ،ص .226 -225
3 . Laroque Christine, Les Enjeux De La Compétence Universelle, LE DOSSIER, La Compétence Universelle, Une Arme
Contre L’impunité, COURRIER DE L’ACAT, Le Magazine Chrétien Des Droits De L'homme, Septembre-Octobre 2014,
P40 -Www. Acatfrance
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ومع ذلك ,فان حمكمة العدل الدولية يف قرارها الصادر يف قضية وزير الشؤون خارجية الكونغو 1ذهبت إىل غري ذلك  ,إذ
أكدت إن االتفاقيات الدولية املتعلقة مبنع و قمع اجلرائم اخلطرية اليت وضعت التزاما على الدول بتوسيع اختصاصها القضائي ,ال
متس أبي حال من األحوال مسألة احلصانة القضائية اجلنائية ،اليت ميكن التمسك هبا أمام حماكم دولة أجنبية و لو كانت متارس
اختصاصها على أساس هذه االتفاقيات الدولية .وابعتبار أن مثل هذه اجلرائم ال ميكن ارتكاهبا من طرف األفراد العاديني  ,إذ أن
الواقع اثبت أن أبشع اجلرائم وأخطرها ترتكب عادة من طرف كبار املسئولني يف الدولة  ,فيمكن القول أن مبدأ االختصاص
العاملي ,موجه مباشرة ملتابعة ومعاقبة وحماكمة كبار املسئول ني يف الدولة عن اجلرائم الدولية .رغم أن حمكمة العدل الدولية مل تكن
ملزمة من الناحية القانونية ابلفصل يف مسألة االختصاص العاملي ،إال أنه هناك من يرى أن هده املسألة كانت مطروحة من الناحية
املنطقية قبل مسألة احلصانة القضائية اجلنائية ،وأن املمارسة العملية هلذ ا االختصاص ،يواجه خطر التسييس وأن بعض احملاكمات
تعترب وسيلة سياسية من شأهنا أن تؤثر على مصداقية ممارسة العدالة اجلنائية الدولية ،2وأن فكرة القضاء العاملي ال ميكن إال أن
متارس يف إطار كونه يف حد ذاته ،عرب مؤسسة دولية مثل احملكمة اجلنائية الدولية ،حينها فقط ستكون لقواعد القانون الدويل
اجلنائي شرعية وفعالية جمتمعني ،بعيدا عن االعتبارات السياسية ،وسياسة املعايري املزدوجة القضائية.3
املطلب الثاين :تقييد اختصاص احملكمة بصدور قرار صادر عن جملس األمن
إن مقتضيات وواقع العالقات الدولية أفرز مجلة من اإلشكاالت ،اليت من شأهنا أن تعرقل املمارسة العملية احملكمة اجلنائية
خاصة فيما يتعلق ابلثغرات الواردة يف
الدولية ،وتطبيق القضاء الدويل اجلنائي بشكل سليم ،مما يؤثر على فعالية هاته احملكمةّ ،
خاصة يف مواجهة جملس األمن يف حاالت هتديد السلم واألمن
نظامها األساسي ،مما جيعل احملكمة يف وضعية غري مناسبةّ ،

الدويل.

الفرع األول :متكني جملس األمن من ممارسة سلطات ووظائف شبه قضائية
تعترب السلطات املمنوحة جمللس األمن من خالل نصوص النظام األساسي واليت اعتربت قيداً خطرياً على املمارسة العملية
للمحكمة ،أبرز التحدايت اليت تواجه احملكمة وترهن استقالليتها وتضرب صميم مصداقيتها ،وهي هيمنة جملس األمن من خالل
سلطيت اإلحالة واإلرجاء وتفتح ابابً لإلفالت من العقاب ملرتكيب اجلرائم األشد خطورة واليت هتدد األمن والسلم الدويل.
ففي احلالة األوىل املتعلقة بسلطة اإلحالة ،وفقا للمادة  /13ب من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أن حييل،
متصرفا مبوجب الصالحيات املمنوحة له يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة  ،إىل املدعى العام للمحكمة أية حالة يبدو
فيها أن جرمية أو أكثر من اجلرائم ا ليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية قد ارتكبت ،وذلك بغض النظر عن أي
1 . Cot Jean-Pierre, Observation sur l’affaire du mandat d’arrêt du 11 avril 2000, R.T.D.H., N˚ 52, 2002, p. 943. Voir aussi,
Isabelle Moulier et Adeline – calle, La cour internationale de justice, commentaire de jurisprudence, R.Q.D.I., N˚01. 2002, p.
143.
 . 2هانس كوكلر  ،ترمجة حممد جليد ،مرجع سابق ،ص .93
 .3منح جمللس األمن هذه املرة وسيلة لتطبيق لوائحه ،والتدخل يف صالحيات احملكمة ،وتقرير حالة عجز القضاء الوطين يف املتابعة واملالحق ة  ،خاصة وله حق املطالبة يف بدأ التحقيق بسعي املدعي العام،
وقد يكون الغرض من ذل ك تسييس احملكمة لصالحياهتا ومن مث فرض رقابة عليها يف جمال فرض اجلزاء ومحاية حقوق اإلنسان  ،ومن شأهنا أن يؤثر سلبا يف تداخل االختصاص بني جملس األمن واحملكمة
اجلنائية الدولية  ،أنظر :العجمي ثقل سعد  ،جملس األمن وعالقته ابلنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،جملة احلقوق  ،الكويت  ،العدد  4ديسمرب  ،2005ص .20
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اعتبارات مرتبطة ابجلرائم الدولية ،ورغم ما متثله السلطة املمنوحة جمللس األمن يف جمال اإلحالة للمحكمة اجلنائية الدولية من أمهية
خاصة ،إذ تساهم يف حفظ السلم واألمن الدوليني ،إال أن ه ذه السلطة تعد خطرية ،إذ أن اضطالع اجمللس هبذه السلطة قد
يكون من شأنه خضوع اجمللس لالعتبارات السياسية ،وهيمنة وسيطرة الدول الكربى دائمة العضوية عليه ابستخدام حق الفيتو،
ضد كل ما يتعارض مع مصاحلها أو مصاحل الدولة املوالية هلا ،فيظل ابلتايل جملس األمن ال يستعرض سلطة اإلحالة إال ضد الدول
الضعيفة ،1بل أن جملس األمن يف هذا السياق له سلطة واضحة يف تعليق اإلحالة من قبل املدعي العام أو الدول ،وفقاً لنص املادة
تعد معنية بشكل كامل ابلتصدي للجرائم الدولية ،بل ال يزال جملس األمن
( )15الفقرة ( ،)6حيث يتجلى أن احملكمة اجلنائية مل ّ
حيتفظ ابلدور األكرب يف التعامل معها ،2حيث ال ميكن للمدعي العام مباشرة حتقيق بشأن جرمية العدوان إال بعد أتكده من
صدور قرار من جملس األمن بوقوع الفعل العدواين ،وهو ما نصت عليه صراحة املادة اخلامسة عشر ( )15مكرر الفقرة ( ،)6على
الرغم من هذا القيد ال يعد مطلقاً ابعتبار أنه خالل ستة أشهر دون صدور قرار من جملس األمن ميكن للمدعي العام مباشرة
التحقيق ابلتنسيق مع الشعبة التمهيدية ،لكن يبقى هذا معلقا شريطة عدم ممارسة اجمللس لسلطته يف جتميد اختصاص احملكمة كما
هو منصوص عليه يف املادة السادسة عشر ( )16من النظام األساسي للمحكمة.3
أما احلالة الثانية فهي تظهر اخلطورة األكرب يف تقييد عمل احملكمة بناء على نص املادة  16من النظام األساسي اليت أعطت
جمللس األمن سلطة أخرى تتمثل يف السماح له ابن يطلب من احملكمة ،طبقا للصالحيات املمنوحة له مبوجب الفصل السابع من
ميثاق ا ألمم املتحدة ،أرجاء أو أتجيل البدء أو حىت االستمرار يف إجراءات التحقيق أو احملاكمة يف أي دعوى منظورة أمام احملكمة
اجلنائية الدولية ملدة سنة قابلة للتجديد ،4فمضمون املادة ( )16يفقد احملكمة استقالليتها وجيعلها خاضعة هليئة سياسية تتمتع
بصالحيات ال حدود هلا ،وعليه فإن لسلطة تعليق إجراءات التحقيق أو املقاضاة من قبل احملكمة يرتتب عليه أنه لن تكون هناك
أية إجراءات جتاه املتهمني ،حيث تعترب قيدا على اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مما يؤدي إىل شللها ،وهذا بطبيعة احلال يؤدي
أيضا إىل شل القضاء الوطين املختص يف هذه الد عوى ابلتبعية ما دام انه ال ميكن انعقاد اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ،إال إذا
كان االختصاص القضاء الوطين غري منعقد ويف احلقيقة ال يراد له أن ينعقد وذلك يف احلاالت اليت يدعي فيها أبن القضاء الوطين
غري راغب أو غري قادر على حتقيق العدالة ،5كما أن سلطة التعليق واإلرجاء املمنوحة جمللس األمن الدويل مبوجب املادة ( )16من
النظام األساسي ،قد جتعل احملكمة اجلنائية الدولية يف عالقة تبعية غري حمدودة جمللس األمن ،األمر الذي يؤكد أن املادة ( )16من
النظام األساسي تكريس لالنتقائية يف تطبيق العدالة اجلنائية الدولية ،ذلك أن عمل احملكمة قد يتأثر أو يتوقف كلياً بسبب املواقف
 . 1املختببار عمببر سببعيد شببنان  ،العالقببة بببني جملببس األمببن واحملكمببة اجلنائيببة الدوليببة ،النببدوة العلميببة حببول احملكمببة اجلنائيببة الدوليببة الطمببوح واآلفبباق 11 -10 ،جببانفي ،2007ليبيببا ،ط برابلس أكادمييببة
الدراسات العليا ،ص .17
. politi Mauro " le statut de rome de cour pénale international " , le point devue d'un négociateur ,revue de droit international
public, n=02.1999. p843
. Tavernier Paul « La Conférence De Révision De La Cour Pénale Internationale », Journal De C .D.I, Université Lyon 3, 3
N° 07, 2011, Pp. 9 – 10.
4. lattanzi Flavia: compétence de la cour pénal international et consentement de états, R.G.D.I.P,1992/2,p443.
 . 5هانس كوكلر ،مرجع سابق ،ص188 :
2
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السياسية للدول الدائمة العضوية جمللس األمن كما ذهب إليه األستاذ ماورو بولييت "أنه أساس املادة ( )16إلرادة جملس األمن
قدرة التأثري بصفة سلبية على أداء احملكمة ملهامها".1
فاملادة السادسة عشر ( )16من النظ ام األساسي تتناقض مع مبدأ احملاكمة العادلة حيث أن تعليق نشاط احملكمة يؤدي إىل
طول إجراءات احملاكمة ،كما يؤدي هذا ابلضرورة إىل ضياع األدلة وضياع آاثر اجلرمية مما ميكن اجلاين من اإلفالت من العقاب
ضمن تلك املهل الزمنية ،غري أن ما خيفف من حده األثر السليب على مبدأ التكامل ،ومن مثة على حقوق املشتبه فيهم واملتهمني
هو أنه يف حالة وقف أو أتجيل التحقيق أو احملاكمة ،ال مينع املدعي العام من البحث عن األدلة وعن عناصر اإلثبات خاصة يف
فرتة النزاعات واملواجهات واليت قد ختتفي عند انتهاء فرتة النزاع ،وهذا ما يفسر تبعية احملكمة كهيئة قضائية جنائية لوالية جملس
األمن ابعتباره هيئة سياسية  ،ويف هذا تسييس للمحكمة يف ظل نظام عاملي يفتقر إىل التوازن السياسي .ويظهر االنتقائية يف
تطبيق العدالة اجلنائية الدولية ،ذلك أن السماح جمللس األمن بتجديد قرار التعليق بصفة غري منتهية ال جيعلنا أمام تعليق أو وقف
شل عمل احملكمة ،وهذا ما جيعل اجلهاز القضائي -احملكمة -يف التبعية للجهاز السياسي -جملس
املتابعة فحسب ،بل أمام ّ
األمن.
الفرع الثاين :تداخل االعتبارات السياسية وأثرها يف تكريس االنتقائية يف التصدي للجرائم الدولية
إن منح النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية السلطات الواسعة جمللس األمن ،زاد من املخاوف يف تكريس العدالة
املخولة له مبوجب امليثاق ،يف ظل تطور مفهوم السلم
االنتقائية  ،خاصة أن اإلشكال األكثر إاثرة للجدل أساسه السلطات ّ
واألمن الدوليني ،وتطور السلطات الضمنية له ،كرس تداعيات على الدور املهم الذي كان املؤمل أن تقوم به احملكمة اجلنائية
الدولية ،وألن جملس األمن أدخل العدالة اجلنائية أمام مصري مبهم ،بتبين االزدواجية بتأسيس حماكم خاصة يف حاالت معينة وعدم
القيام بذلك يف حاالت مماثلة كما هو احلال يف العراق وسوراي وفلسطني وتيمور الشرقية ،عنصرا من عناصر االعتباطية والفوضى
القانونية يف نظام العالقات الدولية ،ورمبا من خالل استمرار ظاهرة احملاكم اجلنائية اخلاصة واملؤقتة إبيعاز من جملس األمن ،واملتمثل
يف إنشاء احملاكم اخلاصة ،خاصة اليت أنشئت بعد دخول النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حيز التنفيذ ،فنظام القضاء
اجلنائي املختلط أو ما يسمى " احملاكم املدولة" اليت هي عبارة عن آلية قضائية استحدثتها جملس األمن منذ التسعينات  ،حيث أن
النظام قد ينشأ ابتفاق بني الدولة و األمم املتحدة مثل :احملكمة املدولة لسرياليون اليت أنشئت مبوجب اتفاقية بني األمم املتحدة و
سرياليون يف  ،2002/10/16 :و اليت ميتد اختصاصها إىل اجلرائم ضد اإلنسانية و خمالفات املادة ( )03التفاقيات جنيف
 1949و االنتهاكات اخلطرية األخرى للقانون الدويل اإلنساين و بعض اجلرائم اليت عددهتا قوانني سرياليون ،كما أن النظام
القضائي اجلنائي املختلط قد ينشأ يف حاالت استثنائية بقرار من جملس األمن ،و هذا ما حدث مبوجب القرار رقم  1595املؤرخ
يف أفريل  ، 2005الذي أنشأ احملكمة اجلنائية اللبنانية ذات الطابع الدويل و اليت أنشئت ألجل جرمية اغتيال احلريري ،هذا دون
نسيان احملكمة املدول ة لكمبوداي و احملكمة املدولة لتيمور الشرقية ،حيث أن هذه احملاكم اخلاصة املستندة إىل الفصل السابع من
. politi Mauro, op cit, p844.
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تكرس االنتقائية بصورة ابرزة ،خصوصاً بعد دخول نظام روما حيّز النفاذ سنة  ،2002هذه السلوك يظهر تقويض لعمل
امليثاق ّ

احملكمة فعندما تصرف جملس األمن كضامن عني نفسه حلماية العدالة ،فإنه جعل مشروعية مشكلة العدالة اجلنائية أسوء ،ومن
املستحيل ضمان استقاللية تلك احملاكم وضمان شفافية اإلجراءات اجلنائية ،و قيد جملس األمن عرب إنشاء حماكم دولية جنائية
مبوجب الفصل السابع من امليثاق ممارسة القضاء العاملي ،جميزا هلا العمل فقط وفق العامل السياسي الذي حيدده األعضاء الدائمون

أساسا.
وهو األمر الذي يلغي املهمة األساسية للمحكمة اجلنائية الدولية وسلطتها ،اليت ال زالت اليوم يف مراحلها األوىل ،1ومن الطبيعي
يف ظل هذه السياسة الدولية الظاملة أن يستمر التطبيق االنتقائي لقواعد القانون الدويل اجلنائي بعد إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية،
تتضمن تداعيات التصادم الذي قد حيدث أحياان بني احملكمة اجلنائية الدولية وجملس األمن فيما يتعلق ابالختصاص القضائي
للمحكمة ،وخصوصا ما يتعلق ابختصاصها جتاه قوات حفظ السالم الدولية ،فسلطة اإلرجاء املمنوحة جمللس األمن على ممارسته
هلا جعلت الكثريين اعتبارها منع لسلطة احملكمة وضرب الستقالليتها كهيئة قضائية لصاحل هيئة سياسية هي جملس األمن ،2هاته
املخاوف أتكدت مبا تضمنه القرار  ، 1422برغبة أمريكية والذي تبناه جملس األمن استنادا إىل نص املادة السادسة عشر ()16
من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وهو خطوة غري مسبوقة من جملس األمن يضمن حصانة مجاعية ووقائية يف الوقت
لفئة كاملة من األشخاص وهي تروم احلد الفعلي من جمال اختصاص احملكمة ،وينتهك مبدأين أساسيني من مبادئ القانون
الدويل اجلنائي ،وهو عدم االعتداد أبي شكل من أشكال احلصانة ،وعدم سقوط اجلرائم ابلتقادم ،3والذي تكرس مرة أخرى
مبوجب القرار  1487بتاريخ  12جوان  ،2003وأيضا القرار  1497بتاريخ  01أوت  ،2003ونفس األمر مبوجب القرار
 1502بتاريخ  26أوت  2003وهي كلها قرارات تؤكد على حماولة تقويض وعرقلة ،الوظيفة القضائية للمحكمة عن طريق
التفسري التعسفي بوسائل قانونية ةتعاهدية هتدف إىل تكريس اإلفالت من العقاب،
ويظهر مرة أخرى رفض القوى الكربى ملمارسة احملكمة واليتها القضائية من أجل محاية أفراد القوات املسلحة األمريكية من
اخلضوع للمحكمة الدولية اجلنائية عن اجلرائم اليت يرتكبوها ،ويتبني التطبيق االنتقائي واملعايري املزدوجة يف التعامل مع قواعد القانون
الدويل اجلنائي ,وهتدف إىل حتقيق األجندة األمريكية فقط مبعىن أن يستخدم املفهوم عل النحو الذي حيقق أهداف السياسية
األمريكية

4

يف ظل هذه السياسة فان احملكمة اجلنائية الدولية متر أبزمة وجودية  ،أمام هتديد بعض الدول ،سواء من خالل سحب
التوقيع أو سحب التصديق على معاهدة روما ،وهو ضربة موجعة للمحكمة ،وأكثر من ذلك يهدد وجوديتها ،فقد أعلنت
بوروندي االنسحاب أوال تلتها جنوب أفريقيا مث غامبيا .كما أن كينيا وانميبيا حملتا إىل أهنما تدرسان إمكانية اختاذ قرار
 . 1عماد جاد ،الوالايت املتحدة وجمرمو احلرب من شارون إىل ميلوسوفيثش ،مصر ،القاهرة ،جملة السياسة الدولية ،مؤسسة األهرام ،العدد 641السنة ,73أكتوبر 2002 ,م ,ص.811
lattanzi Flavia, op cit, p444.
 . 3حممبد حسبن القبامسي  ،حملكمبة اجلنائيبة الدوليبة وجملبس األمبن  :عشبر سبنوات مبن التعبايش أم التصبادم  ،جملبة الشبريعة والقبانون ،كليبة القبانون ،جامعبة اإلمبارات العربيبة ،العبدد  ،57جبانفي،2014 ،
ص.24.
 . 4كرمي خلفان  ،جملس األمن وحتدايت السلم واألمن العامليني ،دراسة يف ضوء مقرتحات إصالح األمم املتحدة ،جملة املفكر ،العدد  10كلية احلقوق والعلوم السياسية ،بسكرة ،ص .40
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االنسحاب .وال نشك أن انسحاب هذه الدول ستليه انسحاابت أخرى قد تطال دوال أخرى خارج القارة األفريقية ،حيث تواجه
حمل انتقادات لرتكيزها على الدول األفريقية متجاهلة الدول
احملكمة اجلنائية الدولية مشكلة املصداقية يف أفريقيا ،إذ دائما ما تكون ّ

الواقعة يف املناطق األخرى .وذلك لوجود وقائع فضيعة وقعت خارج أفريقيا يف السنوات األخرية ،ومل يوجد أي دور للمحكمة

اجلنائية الدولية يف معاقبة مسئوليها ومرتكيب جرائمها ،1هذا التمييز حيدث حتوالً يف موقف الدول ويؤدي إىل إحجامها عن
التعاون ،يف الوقت الذي تسعى إىل فرض امل زيد من احلضور واالحرتام الدويل بعد ما تعرضت له من انتقادات الذعة بشأن
"تسييس" بعض قراراهتا ومواقف أعضائها ،ما جعل الكثري من الدول األعضاء فاقدة للثقة فيما خيرج عنها من توصيات وأحكام،
مما يقوض مسار العدالة اجلنائية ابعتبار أن احملكمة اجلنائية الدولية تع ّد األداة الوحيدة القادرة على ضمان تطبيق قواعد القانون
الدويل اإلنساين يف النزاعات املسلحة ،واستجالب حقوق الضحااي الذين تعترب مالذهم األخري ،خاصةً العمل على وضع حد
لسياسة الكيل مبكيالني واالنتقائية يف تطبيق العدالة اجلنائية الدولية ،خصوصاً أن جملس األمن أصبح عاجزا عن حفظ السلم
واألمن الدوليني يف ظل صراع املصاحل بني الدول الكربى ،مما يؤكد أن حتقيق العدالة اجلنائية الدولية ليس أمرا هينا حتقيقاً للغاايت
اليت أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية من أجلها.
خامتة
يكرس مبدأ الشرعية اجلنائية
جاء اعتماد النظام األساسي ليعرب عن تطورا فعليا وواقعيا لقضاء دويل جنائي ،معربا عن نظام ّ
الدولية ،وتوفر اجملتمع الدويل على آلية قضائية دائمة ختتص ابملساءلة واملعاقبة على مرتكيب اجلرائم الدولية األشد خطورة ،متقيدة
أبحكام وقواعد النظام األساسي ،الذي يعرب عن اعتماد مسات التشريع اجلنائي الدويل بشقيه اإلجرائي واملوضوعي ،وعلى الرغم
من االجيابيات الكثرية اليت افردها النظام األساسي للمحكمة ،إال أن املمارسة العملية بيّنت مجلة من املآخذ ،بعضها متعلق بطبيعة
النظام األساسي يف حد ذاته ،وبعضها متعلق بظروف ومتغريات العالقات الدولية ،حيث يؤخذ أن االختصاص املوضوعي

للمحكمة قد تضمن نوع من التقييد يف ظل عدم إدراج بعض اجلرائم اليت ال تقل خطورة كما هو احلال ابلنسبة جلرائم اإلرهاب
واجلرمية املنظمة ،ابإلضافة إىل الغموض الذي يكتنف اجلرائم الداخلة يف النظام األساسي كما هو احلال ابلنسبة جلرائم احلرب
وإشكالية تكيي ف جرائم العدوان اليت بقيت معلقة بصدور قرار من جملس األمن ،ابلرغم من النجاح يف التوصل إىل تعريف جرمية
العدوان ،إضافة إىل أتثري األنظمة القضائية للدول خاصة ملبدأي التكامل وعاملية االختصاص اجلنائي ،وعجز آليات التعاون
الدويل ،ابإلضافة إىل السلطات الواسعة جمللس األمن  ،وتداخل االعتبارات السياسية أكثر من القانونية ،حيث وجدت احملكمة
نفسها عاجزة عن أتكيد سلطتها بشكل فعلي مقابل سلطة جملس األمن ،وأن تدخل جملس األمن لتوقيف املتابعة واإلرجاء ال

 . 1حيببث أنببه مببن خببالل ممارسببة احملكمببة فإننببا جنببد أن فببتح التحقيقببات واحلبباالت كانببت تتعلببق بببدول إفريقيببة ،واملشببتبه هبببم مسببؤولني أفارقببة مببنهم رؤسبباء دول سببابقني ،ممببا فببتح جببدل كبببري وموجببة مببن
االنتقبادات وعببدم الثقبة قاربببت القطعيبة بببني الببدول اإلفريقيبة واحملكمببة اجلنائيبة الدول يببة ،حبجبة اهتامببات افريقيببة بتحيبز ضببدها وكبأن احملكمببة أنشبئت إلفريقيببا ،وأن األحكببام الصبادرة مسببت ثالثبة قببادة أفارقببة

جريمان كااتنغا الذي صدرت ضده عقوبة  12سنة سجنا بتاريخ  07مارس  ،201بتهمة جبرائم ضبد اإلنسبانية يف قضبية الكونغبو الدميقراطيبة ،وتومـا لوابنغـا حكبم  14سبنة عبن جرميبة جتنيبد األطفبال

بتباريخ  01ديسبمرب يف قضبية الكونغببو الدميقراطيبة  ،2014وامحبد الفقبي املهببدي يف قضبية مبايل بتبباريخ  24أوت  2016عقوببة تسبعة سبنوات بتهمببة اسبتهداف مبباين دينيبة  .ويظهببر التمييبز أكثبر علببى
مستوى مرحلة التحرايت األولية الذي قامت به احملكمة يف كولومبيا  2006أفغانستان  2007العراق فلسطني  2009أوكرانيا وجورجيا .2014
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يساعد على حتقيق األهداف املرجوة ،ويفتح اجملال أمام حتمية إجراء تعديالت على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية يف حماولة
لسد الثغرات ،وحتقيق التوازن املطلوب ،واملضي قدما يف سبيل مسعى حتقيق العدالة اجلنائية الدولية ،ومعاجلة كل املسائل العالقة
املتعلقة ،وجعلها آلية للمقاضاة أكثر فعالية ،من خالل العناصر االجيابية اليت جاء هبا النظام األساسي ،واليت ميكن تدعيمها أكثر
من خالل:
إزالة الغموض الذي يكتنف اجلرائم الداخلة يف االختصاص املوضوعي إبدراج جرائم املتعلقة ابستخدام األسلحة النووية والبيولوجية
حتت صور جرائم احلرب ،وإلغاء نص املادة  124من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حول تعليق اختصاص احملكمة
ابلنظر يف جرائم احلرب ملدة  7سنوات ابلنسبة ألي دولة تنضم للمحكمة  ،ألهنا يف مضموهنا تشكل ذريعة لإلفالت من العقاب
أمام احملكمة  ،وهذا ما من شأنه التشكيك يف مدى فاعلية هذه احملكمة ،مع إعطاء جرائم احلرب أمهية قصوى الرتباطها مبفهوم
السلم واألمن ا لدوليني ،وجعل املعاقبة عليها استنادا ملبدأ أسبقية احملكمة اجلنائية الدولية ،وليس وفق مبدأ التكامل.
 تعديل الفقرة السادسة ( )6من املادة اخلامسة عشر ( )15واملتعلقة ابشرتاط صدور قرار من جملس األمن ملباشرةالتصدي جلرائم العدوان ،ابإلضافة إىل توسيع اختصاص احملكمة لتكون هلا الوالية ابلنظر يف جرائم خطرية أخرى كجرمية
اإلرهاب واالجتار غري الشرعي ابملخدرات ،وجيب البحث الدائم لتزويد احملكمة ابآلليات اليت تكفل هلا بتنفيذ أحكامها،
بوضع أجهزة تنفيذية هلا السلطة الكافية لضمان تنفيذ العقوابت الدولية.
 فتح اجملال أما الضحااي ملبادرة بتحريك الدعوى اجلنائية الدولية ،وذلك بتمكينهم يف رفع شكوى تتعلق جبرائم تدخل يفاختصاص احملكمة.
 وألن النظام األساسي منح جملس األمن وسائل قانونية للتدخل يف عمل احملكمة فيجب إعادة النظر يف املادة  16منالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت منحت جملس األمن سلطة أرجاء التحقيق واملقاضاة يف أي حالة ما ،
ملدة  12شهرا قابلة للتجديد دون أن حتدد عدد التجديدات  ،أهي مرة واحدة أو عدة مرات  ،وهذا ما قد جيعل
القضية املرفوعة أمام احملكمة اجلنائية الدولية لعبة يف يد جملس األمن يرجى التحقيق فيها حسب هواه على الرغم من
الشروط املوضوعة لألرجاء ،إبزالة الغموض حول اتريخ سراين تقدمي الطلب أو من اتريخ صدور القرار من قبل جملس
األمن ،وهذا ما ينبغي حتديده ألمهيته.
 وضع آليات لتفعيل التعاون الدويل مع احملكمة ،وذلك إبعادة تعديل نص املادة  98من النظام األساسي للمحكمةاجلنائية الدولية ،والذي ينقض متاما ما أورده نص املادة  27بشأن عدم االعتداد ابحلصانة ،والنتيجة املرتتبة على ذلك
تؤدي إىل إفالت الكثري من اجملرمني من املسؤولية .واإلحجام على عقد اتفاقيات احلصانة ،وأال ترفض اعتقال
األشخاص املتهمني من قبل احملكمة اجلنائية الدولية ،أل هنا بذلك تكون قد خرقت التزاماهتا املرتتبة على مبدأ التكامل،
كما هو جمسد يف الديباجة ،وكذا التزاماهتا ابلتعاون مع احملكمة.
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على الرغم من هذه املالحظات إال أن هذا كله يبقى بناء على املمارسة العملية متوقفاً على ضرورة إعادة هيكلة نظام العالقات
الدولية ،وعلى رأسها املضي قدماً يف اإلصالح الشامل ملنظومة األمم املتحدة ،وإصالح جملس األمن حتديدا ،خاصة فيما يتعلق
ابلعضوية الدائمة ،ونظام التصويت ،واستعمال حق الفيتو ،لتحقيق نوع من التوازن يف اجملتمع الدويل ،وبدون ذلك فإن فعالية
حتقيق العدالة اجلنائية الدولية يبقى على احملك.
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 .8الصايف يوسف حممد  ،اإلطار العام للقانون الدويل اجلنائي يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،مصر :القاهرة دار
النهضة العربية.2002 ،
 .9اجملذوب حممد  ،القانون الدويل العام ،لبنان :بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية .2003 ،
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االستجابة األوروبية ألزمة الالجئين السوريين

ط.د .نــورالديـن ُ
بـيدكــان

االستجابة األوروبية ألزمة الالجئني السوريني
The European Response to the Syrian Refugee Crisis
ن ــورالديـن بـ ـي ـ ُدكــان
ابحث مبركز دراسات الدكتوراه – جامعة حممد اخلامس الرابط – كلية سال.املغرب
ملخص:

إن احلماية الدولية لالجئني مسؤولية أساسية وإنسانية ،وهي تتسم أبمهية كبرية ملا متثله من وجود رابطة قانونية بني الفرد والنظام
الدويل الذي يؤسس هلذه احلماية و يؤطرها ،إىل جانب ما تؤديه هذه احلماية الدولية من وظيفة أساسية يف محاية الالجئني ،وكفالة

سالمتهم الشخصية وأمنهم يف النظام القانوين الدويل لالجئني ابعتبارها آلية دولية لتعويض احلماية الوطنية اليت فقدها الالجئون يف
بلداهنم ،فإذا مل يعودوا يتمتعون حبماية حكوماهتم اليت أصبحت عاجزة أو غري مستعدة للقيام هبذا الواجب ،فإن اجملتمع الدويل
يضطلع هبذا الدور ويوفرها هلم.
وقد شهدت السنوات األخرية ارتفاعاً حاداً يف أزمة اللجوء الدولية يف أورواب ،إذ زادت أعداد الالجئني واملهاجرين الذين حياولون
العبور إىل األراضي األوروبية ،سواء من خالل احلدود الربية يف شرق وجنوب شرق أورواب ،أو من خالل البحر أو اجلو ،ابإلضافة
إىل ارتفاع أعداد الالجئني الذين حياولون الوصول إىل دول معينة داخل أورواب اليت توفّر فرصاً أفضل لالجئني ،حيث ختتلف
اآلليات املعتمدة لدى الدول األعضاء داخل اإلحتاد األورويب ملنح حق اللجوء إىل طالبيه.

الكلمات املفتاحية :اللجوء – الالجئني  -األزمة السورية – االحتاد األورويب – احلماية.

Abstract :
Under international law, refugees are persons outside their countries of origin who are in need
of international protection because of a serious threat to their life, physical integrity or
freedom in their country of origin as a result of persecution, armed conflict, violence or
serious public disorder.
The need for international protection arises because they are unable to avail themselves of the
protection of their own country against these threats.
In the last few years have witnessed a sharp rise in the refugee crisis in Europe, with an
increasing number of refugees and immigrants attempting to cross into European territories
wherever through land borders in eastern and southern Europe or via the sea or air, in addition
to a rise in the number of refugees trying to reach specific countries inside Europe which offer
them better opportunities, where accredited to the Member States within the European Union
are different mechanisms for granting asylum to applicants.
Keywords : asylum - refugees - Syrian crisis - the European Union - protection.
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االستجابة األوروبية ألزمة الالجئين السوريين

ط.د .نــورالديـن ُ
بـيدكــان

مقدمة
إن تزايد االهتمام الدويل مبسألة الالجئني ،ال يعزى فقط إىل حقيقة أن العامل يشهد بداية تطور جديد ،على صعيد االهتمام الدويل
حبقوق اإلنسان على وجه العموم .وإمنا يرجع أيضا إىل أن مشكلة الالجئني قد أخذت يف التفاقم بدرجة كبرية ،مع تزايد حدة
النزاعات الداخلية والدولية ،واالنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان .وأضحت من أكثر املشاكل خطورة يف عاملنا املعاصر ،نتيجة
ملا متثله موجات اللجوء اجلماعي من أعباء ثقيلة ،على اقتصاد الدول املضيفة لالجئني ومرافقها ،ابإلضافة إىل ما قد تؤدي إليه من
هتديد ألمنها الداخلي واخلارجي.
ورغم أن اجملتمع الدويل قد استجاب عموما ألزمات الالجئني ،إال أنه قد بدأت تظهر يف السنوات األخرية بعض االجتاهات املثرية
للقلق ،فالبلدان اليت فتحت أبواهبا يوما عن طيب خاطر لالجئني ،أصبحت متيل إىل غلق حدودها خشية حتمل مسؤوليات ال
حدود هلا ،أو التحريض على اهلجرة الغري الشرعية ،وهتريب األشخاص أو تعريض أمنها الداخلي للخطر ،ولعل أزمة اللجوء اليت
تشهدها دول اجلوار السوري واالحتاد األوريب أبرز مثال على العبء الذي يشكله الالجئني على الدول املضيفة ،مبا تسببه حركات
اللجوء من تبعات اقتصادية وسياسية واجتماعية و دميغرافية داخل اجملتمعات املضيفة ،و بروز ختوفات أمنية متزايدة خاصة يف دول
االحتاد األورويب.
وقد شهدت السنوات األخرية ارتفاعاً حاداً يف أزمة اللجوء الدولية يف أورواب ،إذ زادت أعداد الالجئني واملهاجرين الذين حياولون
العبور إىل األراضي األوروبية ،سواء من خالل احلدود الربية يف شرق وجنوب شرق أورواب ،أو من خالل البحر أو اجلو ،ابإلضافة
إىل ارتفاع أعداد الالجئني الذين حياولون الوصول إىل دول معينة داخل أورواب اليت توفّر فرصاً أفضل لالجئني ،حيث ختتلف
اآلليات املعتمدة لدى الدول األعضاء داخل اإلحتاد األورويب ملنح حق اللجوء إىل طالبيه.
وتعترب كل من اليوانن وبلغاراي املصدر األساسي ألزم ة اللجوء يف داخل أورواب ،حيث يقصد الالجئون واملهاجرون هاتني الدولتني
قادمني من تركيا كمعابر للوصول إىل الدول األخرى يف االحتاد األورويب.
ويهدف هذا البحث إىل إبراز واقع الالجئني السوريني يف أورواب ،والسياسات األوروبية جتاه الالجئني ،والتحدايت اليت تواجه
الدول األوروبية يف ظل التزايد املضطرد ألعداد الالجئني ،خاصة الجئي األزمة السورية.
وميكن حتديد إشكالية البحث يف تساؤل رئيسي مفاده :
 -إىل أي حد ُوفقت الدول األوروبية يف االستجابة ألزمة الالجئني السوريني ؟

واليت تتفرع عنها التساؤالت اآلتية:
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 ما هي وضعية الالجئني يف دول العبور؟و لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة والتساؤالت املتفرعة عنها ،نفرتض ما يلي :
• إن معاانة الالجئني السوريني هي مسؤولية مشرتكة و حتدي دويل يتطلب استجابة عاملية وإشراك اجملتمع الدويل حلماية
الالجئني من التعرض للمزيد من الضرر.
• اختلف تعامل الدول األوروبية جتاه أزمة الالجئني ،حبيث تذرعت بعضها ابملخاوف األمنية ،واختذت سياسات رافضة لوجود
الالجئني على أراضيها ،يف حني أبدت دول أخرى تساحما وتفهما هلذه األزمة ،و قدمت الدعم واملساعدة لالجئني السوريني.
وسعيا إلجياد اإلجاابت املناسبة لإلشكالية الرئيسية و مبا تفرع عنها من تساؤالت ،فإّنه من الضروري االستناد على بعض املناهج
و األدوات املستخدمة يف البحث العلمي ،لذلك سيعتمد يف هذا العمل على :
▪ املنهج الوصفي  :الذي ميكننا من وصف النظام القانوين الذي يتمتع به الالجئ  ،و ذلك من خالل استعراض أهم
الواثئق و األجهزة الدولية حلماية الالجئني على الصعيدين الدويل واإلقليمي ،والسياسات اليت اعتمدهتا الدول األوروبية
جتاه القادمني إليها.
• املنهج التحليلي :لتحليل وفهم االتفاقيات الدولية اليت هلا صلة ابحلماية الدولية لالجئني.
ومتت صياغة التصميم التايل :
احملور األول  :السياسات األوروبية جتاه الالجئني
 أوال  :اتفاقية دبلن لالجئني اثنيا  :اتفاقية شنغن اثلثا  :معاهدة أمسرتدام 1997 رابعا  :االتفاق األورويب الرتكياحملور الثاين  :وضع الالجئني السوريني يف أورواب
 أوال  :وضعية الالجئني يف دول العبور اثنيا  :وضعية الالجئني يف أملانيااحملور األول  :السياسات األوروبية جتاه الالجئني
قادت أورواب العامل يف السابق خللق نظام دويل حديث حلماية الالجئني  ،وقد ُولدت االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني من قلب
أهوال احلرب العاملية الثانية ،انطالقاً من االعتقاد أبن مثة حاجة ماسة إىل محاية أولئك الذين ميكن أن يتعرضوا لالضطهاد.
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و كان لتطور مفهوم حقوق اإلنسان على الصعيد األورويب أثر مباشر على الالجئني ،واعتربت االتفاقية األوروبية حلماية حقوق
اإلنسان و حرايته األساسية أهم وسائل محاية حقوق اإلنسان على الصعيد األورويب .وقد أنشأت هذه االتفاقية األوروبية سنة
 ،1950و دخلت حيز النفاذ يف عام  ، 1953ضمن خطة سياسية شاملة هتدف إىل توحيد أورواب  .و تناولت هذه االتفاقية
جمموعة من احلقوق املدنية و السياسية ،مثل حق اإلنسان يف احلياة  ،حظر التعذيب  ،حظر الرق  ،احلق يف احلرية واألمن  ،توفر
إجراءات قضائية عادلة  ،احلق يف احرتام احلياة اخلاصة و احلياة العائلية ومسكن الشخص و مراسالته  ،و غريها من احلقوق اليت
تضمنتها املواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان.1
و على الرغم من أنه مل يرد النص يف االتفاقية على حق األفراد يف طلب اللجوء من االضطهاد أو إمكانية منح امللجأ من قبل
الدولة املضيفة  ،2إالّ أنه ميكن تفسري أحكام االتفاقية على حنو يشمل الالجئني ،حىت يتمكنوا ابالستفادة من نصوصها وآلية
احلماية اليت تقدمها  ،ما دام أهنم موجودون على إقليم إحدى الدول األطراف يف االتفاقية.3
و منذ منتصف الثمانينات هدفت دول اإلحتاد األورويب إىل توفيق سياساهتا وممارساهتا حول اللجوء ،4وذلك بتقييد سياسات
الدول األعضاء فيما يتصل ابلسماح بدخول املهاجرين و الالجئني .ويف سعيها من أجل حتقيق التجانس بني سياساهتا بشأن
اهلجرة و اللجوء و تطبيق مفهوم جنسية اإلحتاد األورويب ،أبرمت الدول األعضاء يف اإلحتاد األورويب جمموعة من االتفاقيات امللزمة
واالتفاقيات غري امللزمة فيما بينها نوجزها فيما يلي :
أوال  :اتفاقية دبلن لالجئني
أنشئ ما يسمى بنظام دبلن اخلاص ابلالجئني مبوجب اتفاقية دبلن ،واليت أقرت يوم  15يونيو سنة  ،51990وقعت عليها يف
العاصمة األيرلندية دبلن  12دولة عضوا يف االحتاد األورويب ،ودخلت حيز النفاذ يف سبتمرب .61997

1

 حممد طلعت الغنيمي  ،األحكام العامة يف قانون األمم  :دراسة يف كل من الفكر املعاصر و الفكر اإلسالمي  ،منشأة املعارف  ،اإلسكندرية  ، 2005 ،ص .162- SORINAS, Matéo, Rôle du Conseil de l’Europe dans la défense du droit d’asile, Revue Belge de droit
international, La Société Belge de Droit International, Bruylant, Bruxelles, Vol XXII, 1989, p 16.
 أمين أديب سالمة ،مسؤولية الدولة جتاه طالب اللجوء ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة القاهرة ، 2004 ،ص .377 -مدخل إىل احلماية الدولية لالجئني  ،محاية األشخاص الذين هم موضع اهتمام املفوضية  ،برانمج التعليم الذايت  ،1مطبوعات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،

2

3
4

 ،.2005ص .30
 - 5يف  18فرباير  2003أدخلت تعديالت على االتفاقية ُُسيت مبوجبها "اتفاقية دبلن  ،"2ويف  3ديسمرب 2008اقرتحت املفوضية األوروبية تعديالت أخرى يف االتفاقية متت

املوافقة عليها يف يونيو  2013وأصبحت انفذة التطبيق يف  19يوليو حتت اسم "اتفاقية دبلن ."3
- The Dublin Convention on asylum applications: What it means and how it’s supposed to work , Refugee
Council , August 2002 , p 1. www.refugeecouncil.org.uk/assets/0001/5851/dublin_aug2002.pdf.
6
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ومبا أن االتفاقية مفتوحة أمام مجيع الدول األوروبية فقد دخلتها الحقا ،وعلى فرتات ،جمموعة من الدول غري األعضاء يف االحتاد،
وقد أرست االتفاقية معايري مشرتكة للدول األعضاء يف اإلحتاد األورويب ،لتحديد الدولة املسؤولة عن فحص طلبات اللجوء  ،و
ذلك يف حالة تقدم طالب اللجوء أبكثر من طلب إىل أكثر من دولة أوروبية هبدف اللجوء.1
وتتناول "اتفاقية دبلن" يف مضامينها الكثري من املعايري القانونية واإلجراءات العملية املنظمة لتعاطي الدول األعضاء فيها مع قضااي
اللجوء ،ويف ما يلي خالصة ألهم بنود االتفاقية:
 )1تقع مسؤولية النظر يف طلب اللجوء املقدم من أحد الالجئني( ،من غري رعااي الدول املنضمة التفاقية دبلن) ،على أول
دولة عضو يصل حدودها أو يوجد على أراضيها وتؤخذ فيها بصمته.
 )2جيوز ألي دولة عضو النظر يف طلب جلوء مقدم إليها حىت ولو مل تكن هي الدولة املسؤولة عن ذلك حبسب هذه
االتفاقية ،وعندها تكون هي الدولة املسؤولة عن البت فيه بدال عن الدولة السابقة بعد إخطارها بذلك.
 )3حتتفظ أي دولة عضو -وفقا لقوانينها الوطنية -حبقها يف إرجاع طالب اللجوء إىل دولته إذا وجدت أنه ال يستحق منحه
إقامة جلوء ،وذلك طبقا ملا تضمنته اتفاقية .1951
 )4تبطل مسؤولية "دولة البصمة( "2أي أول دولة عضو يف االتفاقية دخلها الالجئ) عن النظر يف طلب اللجوء إذا غادر
طالب اللجوء -أثناء عملية حتديد الدولة املسؤولة عن البت يف طلبه -أراضي مجيع الدول األعضاء ابالتفاقية يف مدة ال
تقل عن ثالثة أشهر ،أو إذا حصل على إقامة من دولة أخرى عضو فيها.
 )5إذا كان طالب اللجوء قاصرا (حتت  18سنة) ومل يكن مصحواب أبحد أفراد أسرته البالغني ،وكان أحدهم موجودا
بشكل قانوين يف دولة عضو أخرى ،فإنه تكون تلك الدولة -اليت فيها أحد أفراد أسرته -هي املسؤولة عن البت يف طلب
جلوئه.
 )6إذا كان طالب اللجوء حيوز أكثر من إقامة أو أتشرية دخول لدول أعضاء يف االتفاقية ،فإن املسؤول عن البت يف طلب
جلوئه هو الدولة اليت منحته اإلقامة أو التأشرية األطول فرتة.
 )7إذا ثبت دخول طالب اللجوء دولة عضوا أخرى بصورة غري قانونية ،ومل يقدم فيها طلبا للجوء قبل دخوله الدولة العضو
اليت قدم فيها طلبه ،فإن الدولة األوىل تكون هي املسؤولة عن البت يف جلوئه ،لكن تلك املسؤولية تسقط بعد مرور 12
شهرا من اتريخ الدخول غري القانوين للدولة الثانية.
- Philippe WECKEL, la convention additionnelle a l’accord de Schengen, Revue Générale de Droit
International Public, Tome 95/1991/2, p. 410
 - 2تؤخذ بصمات أي طالب جلوء يف أول دولة يدخلها -من الدول املوقعة على االتفاقية -وتدرج يف قاعدة البياانت املشرتكة ،وابلتايل ميكن حتديد ما إن كان صاحبها تقدم
بطلب جلوء يف دولة أوروبية أخرى غري اليت يوجد فيها أم ال ،ويف حالة قيامه بذلك تعترب دولة االختصاص غري خمتصة بطلب جلوئه ،ويُعاد إىل الدولة األوىل اليت بصم فيها.
1
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 )8إذا طلب أفراد من أسرة واحدة اللجوء إىل دولة واحدة لكن بعضهم خيضع -وفقا ملعايري هذه االتفاقية -ملسؤولية دولة
أخرى ،فال ميكن تفريق أفراد األسرة بني الدولتني وتكون الدولة املختصة بلجوئهم هي تلك املسؤولة عن النظر يف جلوء
العدد األكرب منهم ،فإن تساوى العددان يكون االختصاص للدولة املسؤولة عن النظر يف جلوء أكربهم سنا.
 )9أي دولة عضو حيق هلا -حىت ولو مل تكن مسؤولة مبوجب هذه االتفاقية عن نظر طلب جلوء شخص ما -أن جتمع بني
أفراد األسرة املقيمني فيها وبعض أقارهبم الالجئني ألسباب إنسانية أو ثقافية أو صحية ،بشرط ثبوت صلة القرابة عند دولة
االختصاص ورغبة األشخاص املعنيني ،وكذلك هلا اجلمع بني قاصر وأحد أقاربه إذا كان هذا يف مصلحة القاصر.
 )10حيق للشخص تقدمي طلب جلوء اثن يف أي دولة عضو إذا كان قدم طلبا آخر يف دولة مماثلة ،لكن بشرط ثبوت
مغادرته دول "منطقة دبلن" مدة مخس سنوات وبصمه يف إحدى سفارات هذه الدول ،وعشر سنوات إذا كان ابصماً يف
إحدى دوائر اللجوء.1
لقد سعت اتفاقية دبلن إىل وضع هناية للممارسة اليت يتبعها ملتمسو اللجوء ابلتنقل ،و قد استهدف هذا اإلجراء منع ملتمسي
اللجوء من التجول يف خمتلف الدول األعضاء حبثا عن أفضل بلد ينصت إىل طلبهم ،أو البلد الذي يقدم مساعدة أو امتيازات
أفضل لالجئني.
اثنيا  :اتفاقية شنغن
ُوقعت اتفاقية شنغن يف يونيو سنة  1985بني مخس دول أوروبية ،و هي :أملانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورغ ،ومبوجب

يتم إلغاء عمليات املراقبة املفروضة على احلدود بني هذه الدول ،لتحقق حلما طاملا تطلع إليه األوربيني ،2كما جاءت
االتفاقية ّ
هذه االتفاقية بعدد من األحكام ذات العالقة بسياسة الدول املشرتكة تتعلّق مبسألة الدخول املؤقت لألشخاص إىل الدول ،ورغم
أن االتفاقية أبرمت سنة  1985إال ّأهنا مل تدخل حيز التنفيذ إال عام .1995
و هتدف هذه االتفاقية إىل تدعيم ضوابط احلدود اخلارجية لضمان حرية التنقل داخل الدول املشاركة فيها ،وتتضمن أحكاما لتعزيز
التعاون بني الشرطة و القضاء ،خاصة من أجل متييز الالجئني عن املهاجرين االقتصاديني ،وكذلك تطبيق سياسات مشرتكة يف
جمال التأشريات  ،وفرض اجلزاءات على اجلهات الناقلة من خالل فرض غرامات على شركات النقل بسبب جلبها ركاب بدون
واثئق سليمة.3

- The Dublin Convention on asylum applications: What it means and how it’s supposed to work , Refugee
Council , August 2002 p 2.
 عبد القادر رزيق املخادمي  ،اهلجرة السرية واللجوء السياسي ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ، 2012ص .573
- Philippe BERNARD, l’immigration, le monde Éditions, Marabout, Bruxelles, 1993, p 156.
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ومل تدخل اتفاقية شينغن يف اإلطار املؤسسي لالحتاد األورويب إال مع دخول اتفاقية أمسرتدام حيز النفاذ يف عام  ، 1999وهي
تبّن الدول األعضاء ما ُعرف بربانمج
السنة ذاهتا اليت انطلق فيها التعاون األورويب يف جمال اهلجرة واللجوء انطالقة أعمق وأكرب مع ّ

اتمرب ( ،1)Tampereوكان هذا الربانمج حمدد املدة  -مخس سنوات  -وهدف ابألساس إىل تطوير السياسات الداخلية للدول
األوروبية و تطوير سياسات أوروبية مشرتكة فيما يتعلق بقضااي اللجوء واهلجرة غري الشرعية.2

و مشل هذا التعاون األورويب املشرتك فيما خيص مسألة اللجوء بصفة أولية على  :حتديد واضح و عملي للدولة املسؤولة عن
فحص طلبات اللجوء  ،و الشروط الدنيا املشرتكة الستقبال طاليب اللجوء  ،واالتفاق على التدابري اخلاصة أبشكال احلماية الثانوية
اليت توفر وضعا مناسبا ألي شخص يف حاجة إىل مثل هذه احلماية.3
غري أن ترمجة هذه الضماانت إىل واقع والوفاء اباللتزامات يبقى هو التحدي الذي يواجه أعضاء االحتاد األورويب ،و هي مهمة
صعبة ابلنظر إىل سلسلة التدابري اليت أدخلتها احلكومات األوربية ذاهتا ،من أجل منع طاليب اللجوء من فرص الوصول إىل أراضيه.4
ويف سياق حتول اهلجرة إىل قضية أمنية يف أورواب ،قررت الدول األوروبية األعضاء أتسيس وكالة أوروبية للتعاون وإدارة احلدود
اخلارجية لدول االحتاد األورويب اليت أصبحت تُعرف ابسم (فرونتكس) (( )FRONTEXالوكالة األوروبية ملراقبة احلدود)،
وكان قد مت أتسيس هذه الوكالة يف  26أكتوبر  2004هبدف رئيسي ،هو دعم التعاون من الناحية العملية بني الدول األوروبية
فيما يتعلق ابحلدود اخلارجية األوروبية ،وذلك يف ضوء تزايد معدالت تدفق املهاجرين غري الشرعيني ،وقد توسع االحتاد األورويب يف
الربط بني املهاجرين واإلرهاب يف أعقاب هجمات احلادي عشر من سبتمرب .2001
وبدأت هذه الوكالة العمل ابلفعل يف أكتوبر  ، 2005وأسست مركزها الرئيس يف (وارسو) ،ومتثلت مهمتها األساسية يف حراسة
احلدود السيما ساحل البحر املتوسط ،وتطوير نظام احلراسة على احلدود اخلارجية من خالل تنسيق عمليات مشرتكة لدوهلا
األعضاء.5
وعلى الرغم من أن فرونتكس ( Frontexالوكالة األوروبية إلدارة حدود االحتاد األورويب) شهدت مزيداً من االهتمام اإلعالمي،
بسبب تدخلها يف منطقة البحر املتوسط يف أعقاب األزمة الليبية ،ولنشرها ألول مرة فريق تدخل سريع على احلدود الرتكية -
اليواننية ،إال أهنا تعرضت النتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق اإلنسان األوروبية.1
 - 1يف أكتوبر  1999أكد رؤساء دول و حكومات اإلحتاد األورويب اجملتمعون يف مدينة اتمبري يف فنلندا  ،جمددا " احرتامهم املطلق للحق يف التماس اللجوء "  ،و اتفقوا على
العمل من أجل إنشاء نظام جلوء أورويب مشرتك  ،يستند إىل التطبيق الكامل و الشامل التفاقية  . 1951و بذلك يضمنون عدم إعادة أي فرد للتعرض لالضطهاد  ،أي احلفاظ
على مبدأ عدم اإلعادة القسرية.
- Sarah Leonard, «EU Border Security and Migration into the European Union: FRONTEX and Securitization
Through Practices,» European Security, vol. 19, no. 2 (2010), pp. 233-234.
 - 3لوبرس لرود  ،حق اللجوء  :على أورواب فعل األفضل  ،جملة الوسيط يف الدراسات اجلامعية  ،دار هومة للنشر والتوزيع  ،اجلزائر ،اجلزء العاشر ، 2005 ،ص .157
 - 4لوبرس لرود  ،املرجع نفسه  ،ص .157
 - 5حممد مطاوع  ،االحتاد األورويب وقضااي اهلجرة :اإلشكاليات الكربى واالسرتاتيجيات واملستجدات  ،جملة "املستقبل العريب"  ،العدد  ، 431يناير  ، 2015ص .30
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ابإلضافة إىل ذلك ،علق العديد من احملللني على حمدودية أتثري (فرونتكس  )Frontexيف احلد من اهلجرة غري الشرعية بسبب
ضعف ميزانيتها ،حيث وصل حجم ميزانيتها  46مليون يورو فقط يف عام  ،2013عالوة على ذلك ،تعتمد الوكالة على
مسامهات ودعم الدول األوروبية األعضاء فيها ،وهو ما يعّن أهنا ال متتلك أ دواهتا الفنية ،ولكنها تستعري فقط ما تقدمه هلا الدول
األعضاء يف االحتاد األورويب.2
اثلثا  :معاهدة أمسرتدام 1997
ابلرغم من اجلهود و املوارد اليت ُخصصت لتدابري مراقبة احلدود  ،مل جتد مشكلة األعداد الكبرية من املهاجرين الذين يدخلون أورواب

بطريقة غري قانونية حالً هلا  ،و أكثر من ذلك  ،فقد دفعت تلك التدابري ابملهاجرين و طاليب اللجوء إىل أيدي املهربني القائمني

ابلنقل بصورة غري مشروعة  ،3مما زاد من تعقيد التحدايت ابلنسبة للحكومات األوروبية يف مواجهة اهلجرة غري الشرعية ،و ابملقابل
تعرض املهاجرون وطاليب اللجوء ملخاطر كبرية.4
ويف سبيل سيطرة االحتاد األورويب على هذه املسألة ،اختذت احلكومات األوروبية إجراءات من أجل تعزيز اجلهود الرامية إىل حتقيق
تناغم على صعيد اإلحتاد األورويب ،و متثّل معاهدة أمسرتدام املوقعة يف  ، 1997و اليت دخلت حيز النفاذ يف  1ماي 1999
معلما هاما يف ت طور سياسة اإلحتاد األورويب اخلاصة ابللجوء  ،فهي حتدد برانجما من أجل نقل املسائل املتعلقة ابللجوء على مدى
فرتة مخس سنوات  ،من جمال ختضع فيه لالتفاق املشرتك بني حكومات الدول األعضاء  ،إىل جمال يقع فيه وضع السياسات و
اختاذ القرار بوضوح يف إطار اختصاص مؤسسات اإلحتاد األورويب.
لقد كان إقرار معاهدة أمسرتدام من جانب أعضاء االحتاد األورويب مبثابة بداية عهد جديد لوضع سياسات اللجوء يف أورواب،
وتشري املادة ( 63الفصل الرابع) ،من معاهدة أمسرتدام إىل إقرار املعايري الدنيا بشأن اإلجراءات املتبعة يف الدول األعضاء ملنح و
سح ب وضع اللجوء ،وإرساء قواعد ملزمة على مستوى االحتاد األورويب بشأن اللجوء واهلجرة ،ويف العام ذاته أوضحت اتفاقية
دبلن أن األفراد الذين يلتمسون اللجوء عليهم أن يقدموا طلباهتم يف أول بلد عضو يف االحتاد األورويب.5
رابعا  :االتفاق األورويب الرتكي

- Helena Ekelund, «The Establishment of FRONTEX: A New Insititutional Approach,» Journal of European
Integration/Revue d’Integration Europeenne, vol. 36, no. 12, Routledge (2014), p. 100.
 حممد مطاوع  ،االحتاد األورويب وقضااي اهلجرة :اإلشكاليات الكربى واالسرتاتيجيات واملستجدات  ،جملة "املستقبل العريب"  ،العدد  ، 431يناير  ، 2015ص .36 انصر حامد  ،إشكاليات اهلجرة إىل اإلحتاد األورويب  ،جملة السياسة الدولية  ،اجمللد  ، 40العدد  - ، 159مؤسسة األهرام يناير  ، 2005ص .189 لوبرس لرود  ،حق اللجوء  :على أوروبا فعل األفضل  ،مرجع سابق  ، 2005 ،ص .157 -تيم موريس  ،تقدم متفاوت جتاه إقرار سياسة جلوء مشرتكة لالحتاد األورويب  ،اهلجرة القسرية  -مركز دراسات الالجئني العدد  ،23أكتوبر  ، 2005ص .17
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متثل منظومة اللج وء املشرتكة أكرب حتدي يف اتريخ و مسرية االحتاد األورويب ،فالتدفقات اجلماعية اليت شهدهتا أورواب منذ 2013
تعترب أعلى موجة جلوء حنو أورواب على اإلطالق ،وألن أكرب نسبة من هؤالء املهاجرين انطلقوا من احلدود الرتكية ،جاءت
الطموحات األوروبية لتجنب عبء املهاجرين من خالل إبرام االتفاق األورويب الرتكي.
فقد كانت الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ،حتاول جاهدة االتفاق على أفضل استجابة ألزمة الالجئني ،ورأت منذ فرتة طويلة
أن اخلطة البديلة هي التطلع إىل بلدان اثلثة حلل هذه املشكلة نيابة عنها ،الشيء الذي دفع القادة األوربيون إىل عقد اتفاق مع
نص على آلية مشرتكة للحد من تدفق الالجئني إىل
تركيا للحد من التدفقات اجلماعية حنو أورواب يف  18مارس  ،2016والذي ّ

فضال عن اآلالف من املهاجرين "غري الشرعيني"
أورواب عرب تركيا ،واليت يوجد على أراضيها أكثر من  3مليون الجئ سوريً ، ،

القادمني من إيران وأفغانستان وأفريقيا.
ومبوجب االتفاق  ،ستستعيد تركيا مجيع الالجئني واملهاجرين الذين عربوا إىل اليوانن بطريقة غري شرعية بينهم الجئون سوريون،
إبتداءا من  20مارس  ،2016ويف املقابل تستقبل أورواب بعض الالجئني السوريني من تركيا ،حيث أن مقابل كل سور ٍي يعاد من
اجلزر اليواننية إىل تركيا ،يستقبل سوري آخر من تركيا إىل االحتاد األورويب ،وتعطى األولوية للمهاجرين الذين مل حياولوا الوصول
بصورة غري شرعية إىل االحتاد األورويب ،وحدد االتفاق سق ًفا يصل إىل  72ألف الجئ ميكن قبوهلم.1
ومنح االحتاد األورويب تركيا مزااي مالية ،وإعفاء املواطنني األتراك من أتشرية الدخول لدول التكتل وتسريع حماداثت عضويتها يف
االحتاد األورويب  ،كما منح مبلغ ثالثة مليارات يورو إىل تركيا وتوفري ثالثة مليارات أخرى حبلول عام .2018
كما هتدف خطة العمل إىل حل أزمة الالجئني بطريقتني :أوالا ،عن طريق حتسني حياة الالجئني املوجودين يف تركيا على أمل أن
يظلوا هناك بدالً من االنتقال إىل أورواب؛ واثني ا ،من خالل زايدة كبرية يف الدور الرتكي يف وقف اهلجرة غري الشرعية عن طريق الرب
والبحر من ساحلها إىل اجلزر اليواننية على حد سواء ،وانشدت يف هذا الصدد املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
أطراف االتفاق بني االحتاد األورويب وتركيا ،احلرص على إجياد كافة "الضماانت" قبل عودة أي الجئ من اليوانن إىل تركيا.
وتعرض هذا االتفاق النتقادات كبرية من الناشطني يف جمال اهلجرة واللجوء ومنظمات حقوق اإلنسان ،بسبب تعارض االتفاق مع
منظومة القوانني الناظمة ملسألة اهلجرة وحق اللجوء يف دول االحتاد واملعايري والقيم اليت تتبناها أورواب يف جمال حقوق اإلنسان،
فالتضييق على وصول الالجئني إىل مناطق آمنة قد يدفع كثريين منهم للبحث عن ٍ
طرق أخرى للوصول إىل أورواب (عرب البحر
انطالقا من ليبيا مثال) ،وما قد يشكله ذلك من خماطر كبرية .كما أن معظم خميمات الالجئني السوريني يف تركيا ترتكز يف مناطق

 - 1تركيا واالحتاد األورويب :عودة التعاون من بوابة مكافحة اهلجرة غري الشرعية ،سلسلة :تقدير موقف ـ وحدة حتليل السياسات يف املركز العريب  ،املركز العريب لألحباث ودراسة
السياسات ،أبريل  ، 2016ص .2
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فقرية تعاين مشاكل اقتصادية وأمنية وتعليمية ،مما حيول دون اندماجهم يف تركيا وحيرمهم من مستقبل أفضل مقارنة مبزااي اللجوء يف
أورواب.
ومل يكن هذا االتفاق بني اجلانبني هو األول يف جمال اهلجرة و اللجوء ،بل سبقته اتفاقية (إعادة القبول) ،1اليت وقعت يف ديسمرب
سنة  ، 2013ونصت على إعادة قبول تركيا للمهاجرين غري الشرعيني الذين دخلوا أراضيها ليعربوا منها إىل أورواب ،فاالتفاقية تلزم
السلطات الرتكية ليس على اسرتداد من حيملون اجلنسية الرتكية فحسب ،بل حىت املهاجرين األجانب غري الشرعيني أيضاً ،الذين
عربوا من خالل أراضيها إىل االحتاد األورويب ،ومبوجب االتفاق سريحل هؤالء األجانب إىل بلداهنم األصلية.2
وقد أاثر استخدام اتفاقيات إعادة القبول نقاشاً بشأن مدى امتثاهلا للقانون الدويل ،السيما فيما خيص األحكام املتعلقة حبماية
الالجئني وطاليب اللجوء ،كاحرتامها ملبدأ عدم اإلعادة القسرية  ،حيث أن أغلب األجانب الذين عربوا تركيا هم من طاليب اللجوء
األفغان أو السوريني أو العراقيني الفارين من االضطهاد ،وابلتايل مثة خطراً أبن تشكل اتفاقيات إعادة القبول هتديداً مباشرا أو غري
مباشر على حقوق اإلنسان لطاليب اللجوء.3
أما ابلنسبة للحكومات األوروبية ،فهي تدافع عن اتفاقية إعادة القبول كوهنا تستمد شرعيتها من حقيقة أهنا مصممة خصيصاً
لتسهيل عودة األجانب غري املرغوب فيهم إىل دوهلم األصلية ،و مبا يتوافق مع مبدأ سيادة الدولة.4
و مع َّ
أن االحتاد األورويب بذل جهوداً كبرية يف االستجابة للوضع القائم بفعالية ،لكن ما زالت لديه إمكانية ممارسة قدرة أكرب على
إدارة أزمة اللجوء بطريقة فعَّالة حتمي أمن وسالمة الفارين من النِّّزاع واالضطهاد وتدعم كرامتهم اإلنسانية ،شريطة تعامله مع الوضع
شارك املسؤولية اجلماعية عرب الدول األعضاء يف االحتاد األورويب.5
بطريقة استباقية ،ووضع اآلليات الالزمة لتَ ُ
احملور الثاين  :وضع الالجئني السوريني يف أورواب

مع زايدة الضغط على قدرة البلدان اجملاورة لسوراي على ا ستقبال الالجئني وتدهور أوضاع الالجئني فيها ،ارتفع عدد األشخاص
الذين وصلوا إىل أورواب سعيا وراء األمان وبدء حياة جديدة ،وطمحا يف احلصول على امتيازات أفضل من تلك املتوفرة يف األماكن
اليت كانوا يتواجدون هبا.

 - 1جتيز اتفاقيات االحتاد األورويب بشأن إعادة القبول أبن تسمح الدولة العضو بدخول مواطنيها أو أجانب ،ممن يُعثر عليهم يف دولة أخرى يف مرحلة العبور أو يف وضع إقامة غري
شرعي .وسرعان ما أخذت هذه االتفاقيات حيزاً كبرياً يف عالقات االحتاد األوريب مع البلدان اجملاورة.
2
- Mehdi Rais, Les accords de réadmission de l’Union européenne, Destination : Europe , RMF 51 Janvier
2016 P 46.
3
- - Mehdi Rais, Les accords communautaires de réadmission des migrants en situation irrégulière (Aspects
juridiques et dilemmes politiques) , Konard-Adenauer-Stiftung, maroc 2018, P 96.
 - 4مهدي ريس ،اتفاقيات االحتاد األورويب إلعادة القبول  ،وجهة الوصول :أورواب  ،نشرة اهلجرة القسرية  -مركز دراسات الالجئني العدد  51يناير  ، 2016ص .45
 - 5احلسن بن طالل .أورواب ومستقبل سياسة الالجئني الدولية .نشرة اهلجرة القسرية  -مركز دراسات الالجئني  ،العدد  .51يناير .2016
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وعرفت سنة  2013املؤشرات األوىل لقضية اللجوء يف أورواب  ،حيث حاول  55ألف شخص من سوراي اللجوء مباشرة إىل
اإلحتاد األورويب ،1بينما وصل سنة  2015ما يربو على  381ألف شخص عرب اجلزر اليواننية ،وللوصول إىل اإلحتاد األورويب،
جيب على الالجئني من سوراي ختطي جمموعة من اإلجراءات واملمارسات اليت يستخدمها اإلحتاد األورويب والدول األعضاء إلبقاء
طاليب اللجوء واملهاجرين غري النظاميني خارج أراضيه.2
و بسبب الصعوابت اليت واجهها الالجئني أو طاليب اللجوء يف سبيل دخول االحتاد أورواب ابلطرق القانونية ،اضطر العديد منهم
إىل خوض رحالت شكلت خطرا على حياهتم حبثًا عن األمان واحلما ية يف أورواب ،على منت قوارب من ليبيا أو مصر وصوال إىل
إيطاليا ،أو من تركيا عرب حبر (إجييه) وصوالً إىل اليوانن ،يف حني حاول البعض اآلخر عبور احلدود الربية من تركيا إىل منطقة
(إفروس) يف اليوانن ،أو السفر من تركيا إىل بلغاراي أو اليوانن ًبرا ،قاصدين أملانيا اليت رحبت ابستقبال الالجئني ،أو الدول اليت
توفر احلماية الكافية  ،وذلك بسبب االختالف يف تقدمي الدعم لالجئني بني أعضاء االحتاد.
وترجع أسباب ذلك ابألساس إىل اختالف القوانني والتصنيفات املعتمدة يف كل دولة من دول االحتاد األورويب فيما خيص التعامل
مع طلبات اللجوء ،وهذا ما جعل املفوضية األوربية تنتقد معاهدة دبلن ،بعد أن أعلنت أملانيا جتميدها ألشهر ،لدخول آالف
الالجئني إىل أراضيها ،واعتربت أن هذه املعاهدة أثبتت فشال ذريعا يف احتواء أزمة اللجوء  ،لكوهنا تفتقر لبنود بشـأن توزيع عادل
لالجئني بني الدول األعضاء ،وهذه ال نقطة ابلذات هي اإلشكالية اليت أفرزت صراعات قوية وأبرزت هشاشة التكتل األورويب،
وطرحت املفوضية األوربية بذلك مبادرة لتوحيد اآلليات اخلاصة ابللجوء.
وتعود مسألة توحيد قانون جلوء أورويب منذ معاهدة فيالندا عام  ، 1999واليت ألزمت الدول األعضاء ابلعمل على توحيد
القوانني ،وبعد جهود استغرقت  17عاما ،مت التوصل ابلفعل إىل ما ابت يعرف بـ"القانون األورويب للجوء" ،لكن العمل به مل
يشمل بعد مجيع الدول األعضاء.3
ويقضي هذا القانون أبن ال تتجاوز دراسة طلبات اللجوء مدة ستة أشهر ،وتعد معايري القبول والرفض هي املعايري ذاهتا اليت ّمت
إقرارها من قبل مكتب االحتاد األورويب لدعم حق اللجوء ،ويقع مقره يف جزيرة مالطا ،ومنذ اتفاقية  1999كانت الكلمة الفصل

1
مردها إىل ارتفاع
 تقدم حنو  563ألف شخص بطلبات للجوء يف االحتاد األورويب يف عام  . 2014وقد تضاعف هذا الرقم تقريباً إىل  1.26مليون يف عام  ، 2015بزايدة ّعدد املتقدمني الواصلني إىل أورواب قادمني من سوراي ،وأفغانستان ،والعراق( .إحصائيات طاليب اللجوء حسب مكتب اإلحصائيات التابع لالحتاد األورويب،
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics.
اتريخ الزايرة .2016/02/12 :
 - 2فابيوال دينا  ،فشل دويل :أﺯمة ﺍلالجئني السوريني ،الالجئني وﺍألشخاﺹ ﺍلناﺯحني ﺩﺍخليا بني حقوق اإلنسان والواقع  ،جملة موارد  ،العدد  ، 21منظمة العفو الدﻭلية ،2014
ص .28
 - 3بريند ريغرت  ،أزمة الالجئني ..مقرتح بتوحيد إجراءات اللجوء داخل أورواب  / http://dw.com ،اتريخ الزايرة .2017/04/28 :
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للدول األعضاء حول أعداد الوافدين إليها ،وهو ما أدى إىل تباين كبري يف دول أورواب خبصوص نسبة الالجئني املعرتف هبم من
جنسية واحدة.1
وابلرغم من أن دول االحتاد األورويب توافقت يف سبتمرب سنة  2015على خريطة لتقاسم  160ألف طالب للجوء بني دول
االحتاد ،إال أن إصرار الدول األعضاء يف االحتاد على مبدأ السيادة الوطنية حال دون ذلك ،و مل يتم استيعاب سوى ألف ومائة
منهم.
لقد تباين تعامل دول االحتاد األورويب حول استقباهلا ملوجة اللجوء اجلماع ي للسوريني ،بني داعم حملنة الالجئني كما فعلت أملانيا
حني قررت تعليق العمل ابتفاقية دبلن ،وبني رافض هلذا التدفق الكبري بسبب اإلمكانيات احملدود أو التخوفات األمنية ،أو لتجنب
االلتزامات الدولية املتعلقة بتوفري اخلدمات األساسية لالجئني ،وهو ما حصل يف دول العبور األوروبية .فبعد أن كانت أورواب يف
السابق ترى يف اللجوء أداة قـانونية حلماية املضطهدين يف العامل ،أصبحت تنظر إليه كـواجب إنساين ليس إال  ،تقوم به قدر
املستطاع جتاه األفراد الذين وصلوا إىل أقال ــيمها.
أوال  :وضعية الالجئني يف دول العبور
واجهت الالجئني الس وريني عقبات شديدة أثناء رحلة النزوح حنو أورواب ،جعلت عبورهم حمفوفا ابملخاطر والالمباالة من قبل
السلطات املتواجدة يف بعض تلك دول العبور األوروبية بدءا من اليوانن.
 – 1اليوانن :
تعد اليوانن مدخال رئيسيا للمهاجرين ،وصوال للقارة األوروبية ،ومل تشكل يف العموم حمطة هنائية وال مطمحا لالجئني لإلقامة فيها.
و هي حمطة املهاجرين السوريني الثانية بعد تركيا ،2وحبلول سنة ،بلغ عدد الالجئني ،وطاليب اللجوء ،واملهاجرين الذين وصلوا إىل
اليوانن عن طريق البحر  173.450شخصاً ،وتويف ما يزيد على  434شخصاً ،أو اعتُِّ ُربوا يف عداد املفقودين أثناء حماولة عبور

حبر إجية .وكان يوجد حوايل  47.400الجئ وطالب جلوء ومهاجر يف أراضي اليوانن الرئيسية و  15.384ويف اجلُزر.3

وبعد وصول السوريني إىل اليوانن  ،يتم وضعهم يف خميم خاص ابملهاجرين وأخذ بصماهتم ،ومن مث ميُنحون ما تسمى (اخلارطية) ،

وهي ورقة قانونية متنع السلطات التعرض حلاملها ،ومبا أن اليوانن ليست هي البلد الذي يطمح إليه الالجئني لإلقامة ،تستمر رحلة
البحث عن مهربني لينقلوهنم خارج اليوانن.

 - 1بريند ريغرت  ،املرجع نفسه.
غالبا) بواسطة قوارب وزوارق صغرية
 - 2ھانك عدة طرق للوصول إىل اليوانن ،أھمھا واألكثر رواجا بني املھاجرين ھ و السفر عن طريق البحر من السواحل الرتكية (مدينة إزمري ً
كما أن ھ انك طريق بري من احلدود الرتكية اليواننية ،وحتديدا من املناطق القريبة من مدينة أدرنة الواقعة على حدود تركيا واليوانن.
 - 3تقرير منظمة العفو الدولية لعام  - ، 2016 / 2017حالة حقوق اإلنسان يف العامل  ،الطبعة األوىل  ، 2017ص .350
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وقد اختذت اليوانن مجلة من التدابري األمنية على حدودها مع تركيا ،ومنها بناء سياج شائك على طول حدودها مع تركيا ،كما قام
االحتاد األورويب من خالل وكالته ألمن احلدود اخلارجية بزايدة عمليات املراقبة احلدودية.1
وقد زاد االتفاق الذي أبرم بني االحتاد األورويب و تركيا سنة  ،2016املشار إليه ،من الصعوابت اليت واجهها الالجئني السوريني،
فباالستناد إىل االتفاق قامت اليوانن إبعادة من يصلون إىل اجلزر اليواننية عن طريق تركيا إىل تركيا دون فحص موضوعي لطلبات
جلوئهم ،ابعتبار أن تركيا "دولة اثلثة آمنة" ،أو احتجاز من يصلون إىل اجلزر اليواننية خاصة جزيريت (ليسبوس وخيوس) ،حيث مت
وضع حوايل  4آالف شخص سنة  2016رهن االحتجاز ،ما تسبب يف صعوابت كبرية خاصة للمجموعات الضعيفة ،مثل
األطفال والنساء احلوامل وذوي االحتياجات اخلاصة.
ومن صور احتجاز الالجئني ،وضعهم يف أماكن ضيقة تكون فيها حركتهم مقيدة  ،أو وضعهم يف خميمات مغلقة يصعب خروجهم
منها ،أو زجهم داخل السجون ،فهذه بعض الصور اليت ُمتثل االحتجاز التعسفي لالجئني اليت مبوجبها يصعب على الالجئني
اخلروج واحلركة إال يف حالة واحدة ،وهي مغادرهتم البلد الذي جلئوا إليه ،2وهذا ما قام به معظم السوريني الذين دخلوا اليوانن.
ونظراً ملا يرتتب على االحتجاز من خطورة وما ينطوي عليه من معاانة ومشقة ،فالبد من جتنبه إىل أبعد مدى ،واالستعاضة عنه
ببدائل أخرى مثل ،إعمال فكرة املراكز املفتوحة ،واليت يسمح فيها لالجئني ابخلروج والعودة يف أوقات حمددة إىل حني البت
أبمرهم ،ويف حال كانت هنالك حاجة ملِّحة لالحتجاز فيجب أن يكون االحتجاز مبوجب معايري قانونية معينة حترتم حقوق
اإلنسان.3
كما ساهم إغالق احلدود على امتداد البلقان مع مقدونيا إىل تقطع السبل آبالف الالجئني ،وطاليب اللجوء واملهاجرين يف
األراضي اليواننية  ،ومكث العديد منهم يف خميمات غري الرُسية يف (إيدومّن) و(برييه) يف ظروف صعبة ،ووجد آخرون املأوى يف
خميمات الالجئني الرُسية.
 – 2مقدونيا :
تقع مقدونيا يف وسط شبه جزيرة البلقان ، ،حتدها كل من صربيا يف الشمال ،ومن الشرق بلغاراي ،واليوانن يف اجلنوب وألبانيا من
الغرب ،واعتربت مقدونيا واحدة من أصعب نقاط العبور ابلنسبة لالجئني حيث أثبتت شهادات كثرية عدة وجود انتهاكات

 - 1اللجوء السوري ألورواب وملف االنتهاكات يف دول العبور  ،مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان ،سبتمرب  ، 2015ص  www.dchrs.org .5اتريخ الزايرة :
.2017/04/28
 - 2املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .محاية الالجئني :دليل القانون الدويل لالجئني  ،االحتاد الربملاين الدويل ومكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
 ، 2001ص .81
 - 3حممود شريف بسيوين  ،والدقاق حممد ،حقوق اإلنسان:دراسات حول الواثئق العاملية واإلقليمية  ،دار العلم للمالين ،بريوت  ،1998ص.183
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تع رض هلا الالجئون السوريون ،وغريهم من املهاجرين وطاليب اللجوء الذين ميثلون دول أخرى ،يف مقدونيا ،سواء من طرف املهربني
املنتشرين على احلدود أو من الشرطة املقدونية ذاهتا.1
ويف أوائل مارس سنة  ،2016أعلنت مقدونيا عن إغالق حدودها اجلنوبية مع اليوانن ،مانعة بذلك وصول الجئني أو مهاجرين
إىل البالد ،كما واصلت إعادة الجئني ومهاجرين إىل اليوانن ، 2ومل تسجل املفوضية السامية لشؤون الالجئني حاالت دخول رُسية
جديدة إىل البالد عقب إغالق احلدود ،حيث جرى صد الالجئني واملهاجرين املمنوعني من دخول البالد وإبعادهم عن املناطق
احلدودية ،لكن رغم ذلك واصل العديد من الالجئني رحالهتم إىل داخل مقدونيا بصورة سرية. 3
 – 3اجملر :
إن فشل نظام االستقبال يف اليوانن أدى إىل مغادرة مئات اآلالف من الالجئني وطاليب اللجوء البالد ،يف اجتاه دول البلقان مشياً
على األقدام  ،وتعد اجملر (أو هنغاراي) ابلن سبة لالجئني السوريني وغريهم ،معرب هام ورئيسي ،ونقطة تتفرع منها طرقاهتم إىل الدول
األوروبية املختلفة ،وهي يف الغالب (أملانيا – السويد – الدمنارك – النرويج – هولندا – النمسا).
ومتثلت الصعوابت اليت واجهت حركة اللجوء أساسا يف تناوب دول البلقان يف إغالق حدودها ،وكانت اجملر أيضا من الدول اليت
قامت إبغالق حدودها خاصة مع صربيا ،4كما كانت السباقة يف رفض التعامل مع احللول األوروبية ألزمة الالجئني ،فبعد أن
شهدت زايدة كبرية يف أعداد الالجئني وطاليب اللجوء  ،أدارت اجملر ظهرها للجهود اجلماعية ،وقررت وضع سياج على طول
 200كلم من حدودها مع صربيا وكرواتيا ،واعتمدت قوانني جتعل من شبه املستحيل على الالجئني وطاليب اللجوء الذين يدخلون
عرب صربيا أن يطلبوا اللجوء فيها.5
وقد واصلت اجملر فرض قيود مشددة على دخول الالجئني وطاليب اللجوء البالد ،وقامت بتجرمي آالف األشخاص الجتيازهم
السياج احلدودي ،ومددت احلكومة اجملرية على حنو متكرر "حالة الطوارئ النامجة عن اهلجرة اجلماعية" ،وعلى الرغم من الرتاجع
اهلائل ألعداد القادمني اجلدد إىل اجملر ،إال أهنا قامت بنشر ما يزيد على  10,000من العاملني يف الشرطة واجليش على طول
احلدود ،وطرد أي شخص يدخل اجملر بذريعة الدخول غري النظامي ،دون إجراء أي تفحص مناسب حلاجتهم إىل احلماية.
كما أقرت اجملر أيضا جمموعة من التعديالت اليت ضيقت بصورة كبرية من فرص احلصول على السكن والرعاية الصحية،
واالستفادة من برامج اإلدماج ابلنسبة لألشخاص الذين يتمتعون بوضع األشخاص احملميني ،وعلّقت تعاوهنا مع الدول األعضاء
 - 1اللجوء السوري ألورواب وملف االنتهاكات يف دول العبور  ،مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان ،سبتمرب  ، 2015ص .www.dchrs.org ، 7
 - 2دنكان برين  ،إساءات على حدود أورواب  ،وجهة الوصول  :أورواب  ،نشرة اهلجرة القسرية  -مركز دراسات الالجئني ،العدد  ، 2016 – 51ص .22
 - 3تقرير منظمة العفو الدولية لعام  ، 2016 / 2017مرجع سابق ،ص .303
 - 4ماراي ستافروبولو  ،محاية الالجئني يف أورواب :أحان الوقت إلجراء تعديل جذري؟  ،وجهة الوصول :أورواب  ،نشرة اهلجرة القسرية  -مركز دراسات الالجئني  ،العدد – 51
 2016ص 8
 - 5دنكان برين" ،إساءات على حدود أورواب"  ،مرجع سابق ص .22
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األخرى يف االحتاد األورويب ،ورفضت قبول طاليب جلوء من دول تشارك يف "نظام دبلن" ،وحاولت إعادة ما ال يقل عن 2,500
طال ب جلوء موجودين يف اجملر إىل اليوانن ،رغم افرتاض عدم جواز اإلعادة إىل اليوانن يف ضوء أوجه القصور اليت يعاين منها نظام
اللجوء يف اليوانن ،واليت أكدته "احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان".
ودفعت األوضاع السائدة يف نظام اللجوء اجملري عدداً من الدول األوروبية األخرى إىل أن تصدر أحكاماً ضد إعادة األشخاص
إىل اجملر ،وإىل التوصية أحياانً بوقف عمليات الرتحيل استناداً إىل "قواعد دبلن" ابلكامل.1
يتضح مما سبق أن املوقف األملاين ابستقبال الالجئني أدى إىل خلق مسارات حلركة الالجئني بدءا من اليوانن وإيطاليا ،مرورا بدول
مثل اليوانن ،بلغاراي واجملر ،وصوال إىل النمسا و منها إىل أملانيا ،وقد أحدثت هذه املسارات ضغوطا وإرابكا لدول العبور اليت ال
متلك اإلمكانيات املادية للتعامل مع هذا احلجم من التدفق البشري ،و اليت تتخوف من تداعياته األمنية واالقتصادية.
اثنيا  :وضعية الالجئني يف أملانيا
مل يكن السلوك األورويب جتاه أزمة الالجئني متماثال ،فإذا كانت دول العبور قد تذرعت مبخاوفها األمنية ،واختذت سياسات رافضة
لوجود الالجئني على أراضيها ،فإن هناك دول أعضاء يف االحتاد األوريب أبدت تساحما و تفهما هلذه األزمة ،و قدمت الدعم
واملساعدة لالجئني السوريني ،وشكلت أملانيا والسويد واململكة املتحدة أبرز وجهات اللجوء ابلنسبة لالجئني السوريني،2
والالجئني بشكل عام ،نظرا لالمتيازات القانونية واملادية اليت جيري تقدميها لالجئني ،خاصة أملانيا اليت أبقت حدودها مفتوحة ،
واختذت سياسة (الباب املفتوح) ( )Open door policyسنة  2015الستقبال الالجئني العالقني يف اجملر ،ونظرا هلذا املعطى
توافدت أعداد الكبرية من األشخاص على أملانيا ،واختار أغلب الالجئني السوريني الذهاب إليها.3
وللحصول على صفة اللجوء يف أملانيا ،وضعت السلطات املعنية بدراسة طلبات اللجوء تعليمات وإجراءات حمددة قبل اختاذ القرار
حول طلب اللجوء .ويعد املكتب االحتادي للهجرة والالجئني Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

( )BAMFالسلطة الرئيسية اليت تتوىل شؤون املهاجرين واالندماج يف أملانيا.4
ومن أبرز مهام هذا املكتب القيام إبجراءات تسجيلهم وتوزيعهم على الوالايت األملانية ،إضافة إىل إجراءات اندماجهم أو عودهتم
الطوعية ،ويتوىل املكتب االحتادي للهجرة والالجئني املسؤولية عن شؤون الالجئني ،مثل طلبات اللجوء واختاذ القرارات بشأهنا،

1
2

 تقرير منظمة العفو الدولية لعام  ، 2016 / 2017مرجع سابق ،ص .294 كولن بندي  ،املهاجرون والالجئون والتاريخ وسابقات األحداث  ،وجهة الوصول :أورواب ،نشرة اهلجرة القسرية  -مركز دراسات الالجئني  ،العدد ، 2016 – 51ص.63
- Marcus Engler , Germany in the refugee crisis – background, reactions and challenges, The Institute for
Western Affairs, 2016 – p 3.
4
- Migration, Integration, Asylum, Political Developments in Germany 2016 , Annual Policy Report by the
German National Contact Point for the European Migration Network (EMN) , Federal Office for Migration and
Refugees 2017 , P 35.
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ومن مهام املكتب أيض ا تقدمي دورات االندماج فضال عن تقدمي اخلدمات االستشارية األولية للمهاجرين ،كما يقوم بتقدمي
معلومات من أجل العودة الطوعية ،ويتخذ املكتب من مدينة (نورنربغ) مقرا رئيسيا له.1
و يرتبط حصول الشخص على اإلقامة الدائمة أو املؤقتة يف أملانيا بنتيجة طلب اللجوء ،وفيما يلي اخلطوات اليت يتطلب على
مقدم الطلب إتباعها :2
 - 1جيب على طالب اللجوء أوال تقدمي طلب رُسي لدى السلطات املشرفة على أتمني احلدود األملانية ،أو عند الشرطة أو عند
عدد من اهليئات األملانية املختصة ،ويف حالة إن مل يسجل الشخص نفسه لدى إحدى اجلهات الرُسية ،فإنه يعترب مقيم بصفة غري
شرعية يف أملانيا ،ما سيعرضه خلطر الرتحيل ،وبعدها يتم إرسال الالجئ إىل مكان إقامة مؤقت مهيأ الستقبال الالجئني اجلدد.
 - 2يتم إنزال ملتمس اللجوء يف أقرب مرفق الستقبال الباحثني عن اللجوء ،و يـَُزود هناك ابحتياجاته وحيصل على معلومات
أولية بشأن وضعه ،كما يتم إصدار شهادة بشأن تسجيله كباحث على جلوء ،واليت تتطلب أن يذكر الالجئ بياانت حول هويته.
 - 3ليس إبمكان طالب اللجوء اختيار الوالية األملانية اليت يتم إنزاله فيها ،بل ختصص والية معينة أو مسكن معني له ،وتعترب
عملية التخصيص هذه ملزمة ،حيث أن عملية توزيع الباحثني عن اللجوء بشكل عادل على كافة الوالايت األملانية الست عشرة
ضرورية للغاية من أجل التمكن بسرعة من معاجلة طلب اللجوء ،و هلذا فإنه من املمكن أن يكون طالب اللجوء مضطر إىل
مواصلة السفر إىل والية أملانية أخرى ،وال جيب معارضة عملية التوزيع هذه ،وإال فلن يكون ابإلمكان معاجلة طلب اللجوء بصورة
سليمة ،ما يعرض بدوره إقامة طالب اللجوء الشرعية يف أملانيا للخطر.
 - 4جيب أن يسجل الشخص نفسه كطالب جلوء لدى أحد املراكز املخصصة لذلك بشكل شخصي  ،هذا الطلب يقدم
حصرا إىل فرع املكتب االحتادي للهجرة والالجئني ،ويتم التقاط الصور وأخذ البصمات( ،يستثىن من ذلك األطفال دون أل 14
من العمر)  ،ويعترب هذا شرطا أساسيا إلصدار إذن ابإلقامة (وثيقة إلثبات اهلوية) تثبت هذه الوثيقة هوية الشخص كباحث عن
جلوء أمام الدوائر الرُسية ،وتربهن أنه يقيم يف أملانيا بصفة شرعية.
 - 5يقوم املك تب االحتادي مبراجعة ما إذا كانت أملانيا أو دولة أخرى هي املسؤولة عن النظر يف طلب اللجوء ،ويتم ذلك وفقا
ألحكام ما يسمى ابتفاقية دبلن  ،ويتمثل غرض هذه املراجعة يف أن يتم النظر يف كل طلب للجوء داخل االحتاد األورويب يف دولة
واحدة فقط ،ومن أجل جتنب خضوع الطلب ملراجعة مزدوجة ،ويسمى هذا اإلجراء (إجراء دبلن).

 - 1املكتب االحتادي للهجرة والالجئني  http://www.bamf.de ،اتريخ الزايرة .2017/02/26 :
 - 2معلومات حول إجراءات اللجوء  :حقوقكم وواجباتكم ،املكتب االحتادي للهجرة والالجئني ،ص  http://www.bamf.de ، 10 -3اتريخ الزايرة :
.2017/02/26
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وهلذا فإن املكتب االحتادي يوضح مىت وأين دخل طالب اللجوء إىل االحتاد األورويب ،كما يقوم ابالستجواب بشأن األسباب اليت
تعرتض حتويله إىل الدولة العضو املسؤولة عن النظر بطلبه ،وعندما يقرر املكتب االحتادي أبن دولة أخرى هي املسؤولة ،جيب على
الشخص الرجوع لتلك الدولة لفحص طلب اللجوء.1
ويتم قبول طلب اللجوء يف أملانيا بصورة رُسية عرب رسالة مكتوبة توضح األسباب واخللفيات القانونية للقبول أو الرفض ،وترفق
معها نسخة مرتمجة ابللغة األم لطالب اللجوء ،ومن يقبل جلوئه حيصل على تصريح إقامة ملدة ثالث سنوات ،وميكنه االستفادة من
املعوانت االجتماعية ،وبعد انتهاء فرتة اإلقامة يتم حبث قضية اللجوء من جديد.
ومينح اللجوء أيضا لبعض احلاالت اخلاصة ،وذلك فيما يطلق عليها وضعيات "احلماية الثانوية" ،كاملالحقة أو اخلوف من التعذيب
أو حكم اإلعدام أو احلرب األهلية ،اليت قد تطارد طالب اللجوء يف بلده األصلي ،ومينح الالجئون وفقا هلذه احلاالت "محاية
قانونية دولية"  ،ومينحون تصريح إقامة ملدة عام ،ويتم النظر يف قضيتهم بعد مرور كل عام.2
ونظرا لألعداد الكبرية من ملتمسي اللجوء اليت استقبلتها أملانيا ،واليت وصلت مع هناية سنة  2016حسب إحصائيات املفوضية
السامية لشؤون الالجئني إىل مليون و  270ألف طالب جلوء ،3تعرض موقف احلكومة األملانية يف مساندهتا لقضية الالجئني
السوريني ،لتحدايت سياسية ،وانقسام كبري يف الداخل األملاين ،حيث واجهت املستشارة األملانية (مريكل) مطالب متزايدة من
احلزب املسيحي الدميقراطي الذي ترتأسه ،ومن احلزب املسيحي االجتماعي احلاكم بوالية ابفاراي اجلنوبية ،أبمهية تعديل سياستها
جتاه الالجئني ،ملواجهة التدفق اهلائل للمهاجرين والالجئني الفارين من شىت مناطق الصراع حنو أورواب.
و بذلك قررت أملانيا يف سبتمرب  2015الرجوع مؤقتا إىل تشديد املراقبة على حدودها ،بسبب عدم متكنها من السيطرة على
موجات املهاجرين حنو أملانيا خاصة بعدما أعلنت عن سياسة الباب املفتوح أمام الالجئني السوريني ،ومن الناحية القانونية ،فإنه
جيوز ألملانيا مراقبة حدودها ،ألن اتفاقية (شنغن) تسمح بذلك ،شريطة أن تكون بصفة مؤقتة من عشرة أايم إىل سنتني ،ويف
احلاالت االستثنائية ،لكن من انحية أخرى يعد هذا القرار مساس مببدأ (فضاء شنغن) ،حبيث يتعلق األمر أبحد ركائز املشروع
األورويب أال وهي ركيزة حرية التنقل بني أعضاء االحتاد األوريب ،4و أخذت احلكومة األملانية بعد ذلك تتأثر ابلضغط السياسي ،
يف ظل مطالب املعارضة ومتسكها إبلغاء حق الالجئني السوريني يف مجع الشمل.

1
2
3

 كيلي ستابلز  ،تبسيط عملية حتديد وضع الالَّجئني  ،وجهة الوصول :أورواب ،نشرة اهلجرة القسرية  -مركز دراسات الالجئني  ،العدد  ،2016 – 51ص .10 ألكساندر كاي شولتس إجراءات طلب اللجوء يف أملانيا  http://www.dw.com ،اتريخ الزايرة .2017/01/16 : -اإلحصاءات السكانية  ،املفوضية السامية لشؤون الالجئني  http://popstats.unhcr.org/en/overview 2017اتريخ الزايرة .2017/05/20 :

 - 4فاطمة أودينة  ،أزمة الالجئني السوريني :بني املأساة اإلنسانية وفشل احللول الدولية  ،أحباث املؤمتر الدويل الثاين :الالجئون يف الشرق األوسط األمن اإلنساين :التزامات اجملتمع
الدويل ودور اجملتمعات املضيفة  ،مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القسرية جامعة الريموك  ، 2017ص .124
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ويف هذا اإلطار وضعت أملانيا إجراءات جديدة للتعامل مع طاليب اللجوء ،وذلك مع بداية سنة  ، 2016وهتدف هذه التدابري
للتحضري خلفض تدفق املهاجرين ،ومن بني أهم هذه اإلجراءات :
▪ تعليق حق مل مشل العائالت ملدة عامني ابلنسبة لالجئني الذين يتمتعون ابحلماية احملدودة أو ما يطلق عليه ابحلماية
الثانوية ،ألن وضعهم ال يدخل ضمن إطار امتيازات اتفاقية  1951حول وضع الالجئني ،بيد أنه يتم أخذ مل الشمل
يف احلاالت الع سرية ،و متنح احلماية الثانوية ملن رفضت طلباهتم ،وال يتم طردهم بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب أو
اإلعدام يف بلداهنم ،كما مشل هذا اإلجراء عددا من السوريني ،حيث إنه منذ يناير  2016أدخلت أملانيا جمددا دراسة
ملفات كل فرد على حدة ،مبن يف ذلك السوريون ،أما قبل ذلك ،فإن السوريني كانوا حيصلون على احلماية أو اللجوء
بشكل شبه تلقائي.
▪ ختصيص مرافق الستقبال الالجئني ذوي الفرص الضئيلة للبقاء يف أملانيا ،وابخلصوص الذين ينحدرون من (بلدان
آمنة) ،وقد مت إعالن دول مشال إفريقيا "دول منشأ آمنة " مبوجب اتفاق اهلجرة اجلديد الذي توصلت إليه احلكومة
األملانية ،هذا التوصيف سيعّن أنه ميكن إعادة طاليب اللجوء من تلك البلدان إىل بلداهنم األصلية ،وهو ما يقضي على
فرصة حصول كل من ينتمي إىل تلك الدول على حق اللجوء.
▪ إمكانية اإلسراع برتحيل طاليب اللجوء ابلنسبة للمتورطني يف ارتكاب جرائم ،وقد مت التوصل إىل اتفاق لتسهيل ترحيل
من ارتكبوا جناايت يف أملانيا ،وتقرر هذا اإلجراء بعد االعتداءات اليت وقعت مع هناية سنة  2015يف (كولونيا)
غرب أملانيا.
▪ أما فيما يتعلق ابملساعدات املالية ،فقد سعت احلكومة األملانية إىل ختفيف األعباء امللقاة على الوالايت بتخصيص
أربعة مل يار يورو ،من أجل دفع املساعدات املالية املخصصة لطاليب اللجوء اعتبارا من األول من يناير  .2016وعلى
ضوء ذلك ستدفع احلكومة األملانية إعانة مالية حبدود  670يورو شهراي لطاليب اللجوء ،إضافة إىل ذلك ستحصل
الوالايت على  350مليون يورو كإعاانت مالية لتغطية النفقات اخلاصة بعناية بشؤون األطفال الالجئني ،الذي قدموا
إىل أملانيا دون أهل أو مرافق ،كما سيخصص مبلغ  500مليون يورو لبناء مساكن اجتماعية وذلك إىل غاية عام
 ، 2019كما ستتنازل الدولة عن بعض املنشآت العسكرية التابعة للجيش األملاين ومنشآت عقارية أخرى لصاحل
الوالايت قصد توفري مساكن لالجئني.1
وابملوازاة مع هذه اإلجراءات سعت أملانيا إىل دمج الالجئني السوريني ،حيث صادق جملس الوزراء األملاين يوم  25ماي 2016
على قانون دمج الالجئني ،الذي كانت احلكومة األملانية ختطط له منذ فرتة طويلة كرد فعل على التدفق الكبري لالجئني يف أملانيا.
 - 1دانييل هاينرش  ،إجراءات جديدة للتعامل مع أزمة الالجئني يف عام  www.dw.com ، 2016اتريخ الزايرة .2017/02/16 :
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و مبوجب هذا القانون خصصت احلكومة األملانية ميزانية خللق فرص عمل أكثر لالجئني ،كما مت تسهيل سبل التحاقهم بسوق
العمل ،عرب إزالة عقبات قانونية أمامهم ،كون أن قانون العمل األملاين يعطي أولوية إىل املواطنني األملان ومن دول اإلحتاد األورويب
عند التقدم لطلب وظ يفة ما ،أما قانون اإلدماج اجلديد فسيقوم ابلتخفيف من صرامة الشروط املتعلقة ابحلصول على عمل  ،إذ
يعطي نفس األولوية أيضا لالجئني ،و من املنتظر أن يتم خلق  100ألف فرصة عمل لالجئني بعد إقرار القانون حسب وزيرة
العمل األملانية.
كما أنه عند حصول طالب اللجوء على فرصة تدريب مهنية ،فإنه حيصل مبقتضاها على حق اإلقامة املؤقتة حسب مدة التدريب،
ما يعّن أن طالب اللجوء يكون غري مهدد ابلرتحيل خالل تلك الفرتة ،ويتم متديد اإلقامة لستة أشهر إضافية بعد االنتهاء من فرتة
التدريب املهّن إلعطاء طالب اللجوء فرصة البحث عن عمل يف أملانيا  ،ويف حالة عثوره على عمل حيصل طالب اللجوء على
إقامة ملدة سنتني ،كما مت إلغاء شرط السن األقصى للحصول على فرصة تدريب مهّن.1
ويف املقابل تقع على عاتق الالجئني واجبات ترتبط ابلتزام احلضور يف دورات اإلدماج املقدمة لالجئني ،فهي إجبارية لكل طالب
جلوء يتمتع خبدم ات ومساعدات مالية من الدولة ،وذلك حىت قبل انتهاء فرتة إجراءات احلصول على اللجوء ،هذا األمر ينطبق
أيضا على من يتقن اللغة األملانية من طاليب اللجوء ،ويف هذه الدورات يتعرف طالب اللجوء على اتريخ أملانيا وعلى القوانني
األملانية ،كما سعت احلكومة األملانية على الزايدة يف دعم مراكز اللغة لتمكني طالب اللجوء من تعلم اللغة فور وصوله إىل أملانيا.2

خامتة
يستخلص مما سبق ،أنه على الدول أن تضمن احلماية الكاملة لالجئني يف حاالت التدفق الواسع النطاق ،واختاذ كافة التدابري اليت
تضع اجملتمع الدويل ،مبا يف ذلك املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،أمام مسؤولياته يف تقدمي الدعم وتقاسم األعباء
ملساندة جهود الدول اليت تستقبل الالجئني يف استيعاهبم  ،وقد حددت األمم املتحدة ،ضمن تطوير مهامها للتعامل مع حاالت
التدفق القسري ،العديد من املتطلبات اليت تتمحور حول ضرورة قيام الدول اليت يضعها موقعها اجلغرايف أمام حركات اللجوء ،بقيام
تلك الدول بتوفري ملجئ مؤقت على األقل ،يف الوقت الذي اندت به بشكل واضح إىل أمهية توفري مساعدات فورية من دول
العامل األخرى بغية الوصول إىل تقسيم عادل لألعباء.
إن التصدي ملشكلة اللجوء ترتتب عنه أعباء كبرية ،السيما إذا كانت الدول املستضيفة لالجئني حمدودة املوارد ،كما هو احلال
ابلنسبة ألغلب دول اجلوار السوري ،لذلك يقع على عاتق اجملتمع الدويل أبن يقوم بواجبه اجتاه هذه الدول اليت تعرف تدفقات
1

 ُسيح عامري  ،حول القانون اجلديد لدمج الالجئني  www.dw.com ،اتريخ الزايرة .2016/11/26 :2
- Migration, Integration, Asylum, Political Developments in Germany 2016 , Annual Policy Report by the
German National Contact Point for the European Migration Network (EMN) , Federal Office for Migration and
Refugees 2017, P 52.
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واسعة من الالجئني ،وذلك بتغطية التكاليف واالحتياجات اليت توفر املساعدة ،كون أن مسألة اللجوء هي مسألة دولية ال ميكن
أن تتحمل أعبائها دولة مبفردها.
إن الوضع الذي تشهده معظم الدول األوربية بسبب تدفق املهاجرين و طاليب اللجوء ،يُلزم خلق مؤسسات أوروبية قادرة على
فرض قراراهتا على مجيع أعضاء االحتاد ،تضمن العدالة يف تقسيم املسؤوليات ضمن االحتاد األورويب ،فلكي تصبح منظومة اللجوء
على مستوى االحتاد األوريب فعالة حبق البد من أن يتضمن ذلك التنازل عن بعض السلطات السيادية ،والقصد من ذلك إنشاء
سلطة أوروبية للجوء متارس عملها يف مجيع أحناء االحتاد األورويب ،وجيب أن يتضمن ذلك أتسيس حمكمة مستقلة يف االحتاد
األورويب ،للنظر يف القضااي املتعلق بشأن اللجوء ،وال بد أيضاً من بناء قانون موحد للجوء يف االحتاد األورويب ،حبيث يغطي
املسائل املرتبطة ابحلقوق اجلوهرية واإلجرائية ومعايري املعاملة ،وسيتطلب ذلك أيضا نظاماً يضمن العدالة يف التوزيع والتعويض عرب
االحتاد األورويب  ،كما هو احلال يف بعض هذه الدول (أملانيا على سبيل املثال)  ،وذلك بشأن استقبال طاليب اللجوء وفقاً للقدرة
االستيعابية ومعايري احلماية.
قائمة املراجع :
 املراجع ابللغة العربية : – 1الكتب :
-

عبد القادر رزيق املخادمي  ،اهلجرة السرية واللجوء السياسي ،ديوان املطبوعات اجلامعية . 2012

-

لوبرس لرود حق اللجوء  :على أورواب فعل األفضل  ،جملة الوسيط يف الدراسات اجلامعية  ،دار هومة للنشر والتوزيع  ،اجلزائر ،اجلزء
العاشر. 2005 ،

-

حممد طلعت الغنيمي  ،األحكام العامة يف قانون األمم  :دراسة يف كل من الفكر املعاصر و الفكر اإلسالمي  ،منشأة املعارف ،
اإلسكندرية . 2005 ،

-

حممود شريف بسيوين  ،والدقاق حممد ،حقوق اإلنسان:دراسات حول الواثئق العاملية واإلقليمية  ،دار العلم للمالين ،بريوت .1998

 – 3األطاريح :
-

أمين أديب سالمة ،مسؤولية الدولة جتاه طالب اللجوء ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة القاهرة. 2004 ،

 – 2املقاالت :
أ -تركيا واالحتاد األورويب :عودة التعاون من بوابة مكافحة اهلجرة غري الشرعية ،سلسلة :تقدير موقف ـ وحدة حتليل السياسات يف املركز العريب ،
املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،أبريل . 2016
ب -تيم م وريس  ،تقدم متفاوت جتاه إقرار سياسة جلوء مشرتكة لالحتاد األورويب  ،اهلجرة القسرية  -مركز دراسات الالجئني العدد  ،23أكتوبر
.2005
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ج -احلسن بن طالل .أورواب ومستقبل سياسة الالجئني الدولية .نشرة اهلجرة القسرية  -مركز دراسات الالجئني  ،العدد  .51يناير .2016
د -دنكان ب رين  ،إساءات على حدود أورواب  ،وجهة الوصول  :أورواب  ،نشرة اهلجرة القسرية  -مركز دراسات الالجئني ،العدد – 51
. 2016
ه -فابيوال دينا  ،فشل د;يل :أﺯمة ﺍلالجئني السوريني ،الالجئني وﺍألشخاﺹ ﺍلناﺯحني ﺩﺍخليا بني حقوق اإلنسان والواقع  ،جملة موارد  ،العدد
 ، 21منظمة العفو الدﻭلية .2014
و -فاطمة أودينة  ،أزمة الالجئني السوريني :بني املأساة اإلنسانية وفشل احللول الدولية  ،أحباث املؤمتر الدويل الثاين :الالجئون يف الشرق
األوسط األمن اإلنساين :التزامات اجملتمع الدويل ودور اجملتمعات املضيفة  ،مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القسرية جامعة الريموك
. 2017
ز -كولن بندي  ،املهاجرون والالجئون والتاريخ وسابقات األحداث  ،وجهة الوصول :أورواب ،نشرة اهلجرة القسرية  -مركز دراسات الالجئني ،
العدد .2016 – 51
ح -كيلي ستابلز  ،تبسيط عملية حتديد وضع الالَّجئني  ،وجهة الوصول :أورواب ،نشرة اهلجرة القسرية  -مركز دراسات الالجئني  ،العدد 51
– .2016
ط -ماراي ستافروبولو  ،محاية الالجئني يف أورواب :أحان الوقت إلجراء تعديل جذري؟  ،وجهة الوصول :أورواب  ،نشرة اهلجرة القسرية  -مركز
دراسات الالجئني  ،العدد . 2016 – 51
ي -حممد مطاوع  ،االحتاد األورويب وقضااي اهلجرة :اإلشكاليات الكربى واالسرتاتيجيات واملستجدات  ،جملة "املستقبل العريب"  ،العدد ، 431
يناير .2015
ك -انصر حامد  ،إشكاليات اهلجرة إىل اإلحتاد األورويب  ،جملة السياسة الدولية  ،اجمللد  ، 40العدد  - ، 159مؤسسة األهرام يناير .2005
 – 3منشورات املنظمات الدولية :
أ -تقرير منظمة العفو الدولية لعام  - ، 2016 / 2017حالة حقوق اإلنسان يف العامل  ،الطبعة األوىل .2017
ب -مدخل إىل احلماية الدولية لالجئني  ،محاية األشخاص الذين هم موضع اهتمام املفوضية  ،برانمج التعليم الذايت  ،1مطبوعات مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني .2005 ،
ج -املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .محاية الالجئني :دليل القانون الدويل لالجئني  .االحتاد  .الربملاين الدويل ومكتب املفوض
السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .2001
 - 4مقاالت من االنرتنيت :
أ -بريند ريغرت  ،أزمة الالجئني ..مقرتح بتوحيد إجراءات اللجوء داخل أورواب  / http://dw.com ،اتريخ الزايرة .2017/04/28 :
ب -دانييل هاينرش  ،إجراءات جديدة للتعامل مع أزمة الالجئني يف عام  www.dw.com ، 2016اتريخ الزايرة .2017/02/16 :
جُ -سيح عامري  ،حول القانون اجلديد لدمج الالجئني  www.dw.com ،اتريخ الزايرة .2016/11/26 :
د -اللجوء السوري ألورواب وملف االنتهاكات

يف دول العبور  ،مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان ،سبتمرب ، 2015

 www.dchrs.orgاتريخ الزايرة .2017/04/28 :
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:  مراجع باللغة األجنبية1 - Books :
a. Mehdi Rais, Les accords communautaires de réadmission des migrants en situation
irrégulière (Aspects juridiques et dilemmes politiques) , Konard-Adenauer-Stiftung,
maroc 2018, P 96.
b. Marcus Engler , Germany in the refugee crisis – background, reactions and challenges,
The Institute for Western Affairs, 2016 .
c. Philippe BERNARD, l’immigration, le monde Éditions, Marabout, Bruxelles, 1993.
d. Sarah Leonard, «EU Border Security and Migration into the European Union:
FRONTEX and Securitization Through Practices,» European Security, vol. 19, no. 2
(2010).
e. SORINAS, Matéo, Rôle du Conseil de l’Europe dans la défense du droit d’asile, Revue
Belge de droit international, La Société Belge de Droit International, Bruylant,
Bruxelles, Vol XXII, 1989.
2 - Documents :
a. Migration, Integration, Asylum, Political Developments in Germany 2016 , Annual
Policy Report by the German National Contact Point for the European Migration
Network (EMN) , Federal Office for Migration and Refugees 2017 .
b. The Dublin Convention on asylum applications: What it means and how it’s supposed
to work , Refugee Council , August 2002.
www.refugeecouncil.org.uk/assets/0001/5851/dublin_aug2002.pdf.
3 - Articles :
a. Helena Ekelund, «The Establishment of FRONTEX: A New Insititutional Approach,»
Journal of European Integration/Revue d’Integration Europeenne, vol. 36, no. 12,
Routledge (2014).
b. Mehdi Rais, Les accords de réadmission de l’Union européenne, Destination : Europe
, RMF 51 Janvier 2016 .
c. The Dublin Convention on asylum applications: What it means and how it’s supposed
to work , Refugee Council , August 2002.
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النــجــاعـة الطــاقــيـة ونـظــم التــهجـيــن أســـلــوب لـــصـنـاعـة
الســالم الــبــيـئـي واألمـن المنـاخي

د .جمــــيلة مرابــــط

الن ـجــاعـة الطــاق ـيـة ونـظــم التــهجـيــن أسـ ـلــوب لـ ـصـنـاعـة
الســالم ال ـب ـيـئـي واألمـن املنـاخي

Energy efficiency and hybridization systems are a technique for
manufacturing
Environmental peace and climate security
د .مجـ ــيلة مرابـ ــط
جامعة سيدي حممد بن عبد هللا-كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية-فاس-املغرب
الـ ـم ـل ـخــص :
إن التوسع يف الوصول للطاقة احلديثة هو شرط مهم للتنمية البشرية على األصعدة االقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية .إال أن
االستهالك املفرط هلا يف تطبيقات خمتلفة مثل توليد الكهرابء أو استخدام أنواع الوقود املختلفة يف تسيري وسائل النقل ساهم ابجلزء
األكرب يف ظهور قضااي أاثرت مشاكل دولية ومن أمهها أزمة املناخ واستنزاف املوارد مما أصبحت معه النظم األخرى الداعمة للحياة
االقتصادية واالجتماعية تفتقر إىل عدم االستقرار ،وإىل تقويض تنفيذ اخلطط اإلمنائية وتعريض األمن البشري وسبل العيش
للخطر.
ويؤدي انعدام بيئة يسود فيها السالم واألمن إىل عرقلة اإلدارة املستدامة والفعالة للموارد املشرتكة وللنظم البيئية؛ األمر الذي
أصبحت معه مجيع الدول مقتنعة متام االقتناع أبمهية إطالق سياسات ختلق توازن بني احلفاظ على البيئة والتنمية معاً ،وتعزز عنصر
األمن الطاقي لتفادي اإلكراهات اليت تؤدي يف بعض األحيان إىل تضرر اقتصاد اجملتمع ابلكل وذلك ابعتماد أساليب أكثر كفاءة
وفعالية يف استخدام الطاقة.
كـ ـلـمات امل ـفـاتــيح :التنمية – قضااي الطاقة -السالم – الكفاءة والنجاعة الطاقية – النظم اهلجينة

résume
Élargir l'accès à l'énergie moderne est une condition importante du développement humain
aux niveaux économique, social et environnemental. Mais la consommation excessive dans
différentes applications telles que la production d'électricité ou l'utilisation de différents
carburants dans la gestion des transports a contribué à l'émergence de problèmes
internationaux, dont le plus important est la crise climatique et l'épuisement des ressources.
Affaiblir la mise en œuvre des plans de développement et mettre en péril la sécurité humaine
et les moyens de subsistance.
L'absence d'un environnement de paix et de sécurité entrave la gestion durable et efficace
des ressources partagées et des écosystèmes, tous les États sont fermement convaincus de
l'importance de politiques équilibrées entre préservation de l'environnement et
développement, et renforcement de la sécurité énergétique pour éviter les obstacles
L'économie de la société a été sévèrement affectée par l'adoption de méthodes plus efficaces
d'utilisation de l'énergie.
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م ـ ـقـ ــدم ــة:
أدت الطاقة ومازالت تؤدي دوراً حيوايً ومهماً يف عجلة تطور االقتصادي واالجتماعي؛ ابعتبارها أحد أهم مستلزمات
القطاعات االقتصادية املختلفة ،وركيزة أساسية من ركائز التطور االجتماعي وارتقاء مستوى احلياة .إن عالقة الطاقة ابلقطاعات
االقتصادية املختلفة وابحلياة العامة هي عالقة تكاملية مرتابطة ،فهي تتأثر مبستوايت التطور يف جماالت خمتلفة وتؤثر يف تلك
املستوايت إجيابياً يف حال وفرهتا وسلبياً يف حال نقصاهنا أو تدين مواصفاهتا.
والتوسع يف الوصول للطاقة هو شرط مهم للتنمية البشرية على مجيع األصعدة ،وهذا ما أكده مشروع األلفية 1اخلاص ابألمم
املتحدة على وجود روابط وثيقة بني استخدام الطاقة واألهداف التنموية لأللفية؛ إذ من غري املمكن أن يدار مصنع ،أو أن يدار
حمل ،أو أن تزرع حماصيل ،أو أن توصل بضاعة للعمالء وذلك بدون استخدام بعض األشكال من الطاقة .لذا حتتاج كل
اجملتمعات خلدمات الطاقة لتلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية ،وخلدمة عمليات إنتاجية ،ملواكبة التنمية االجتماعية واالقتصادية
وحتسني رفاهية الناس.
غري أن هذا التطور والنمو املنشود ،ال يتأتى إال يف ظل بيئة يسودها السالم واألمن واالستقرار .بصفة عامة عندما ال يوجد سالم
يكون التقدم صعبا ،ويؤدي انعدامه إىل عرقلة إدارة مستدامة وفعالة للموارد املشرتكة وللنظم البيئية؛ وإىل اخنفاض الثقة يف االنتعاش
االقتصادي ،وإىل عرقلة التجارة واالستثمار ،وخاصة االستثمار األجنيب املباشر .دون أن ننسى أن للنزاعات عدة آاثر سلبية على
البيئة مثل تلوث الرتبة والبيئة البحرية بسبب تدمري آابر ومرافق ختزين النفط  ،واملصايف ،وحمطات توليد الطاقة الكهرابئية والتبعية
الطاقية الشديدة ،وتعدد أشكال التلوث وعلى رأسها التغريات املناخية الناجتة عن كثرة التصنيع واالستهالك املفرط لبعض أنواع
الطاقة مما زاد يف حدة التهديدات اليت أصبحت تفرض على االستقرار العاملي والسياسي.
إن قضااي الطاقة والتلوث واستنزاف املصادر واالحتباس احلراري والنفاايت النووية ،نقلت احلوار من املفاضلة بني االقتصاد والبيئة؛
وأصبح التحدي األكرب يكمن يف إجياد منوذج يربط بني االقتصاد واجملتمع والبيئة ،ويعزز عنصر األمن وحتقيق درجة عالية من
 1مشروع األلفية أو إعالن األمم املتحدة لأللفية ( ) Millennium Development Goalsيعرف ابختصار MDGsالذي مت إرساؤه رمسيا يف قمة األلفية لعام .2000
توحدت حكومات العامل يف تقدمي وعد مرموق لضحااي الفقر الكوين ،بتوقيع إعالن األلفية ،الذي يوفر رؤية جسورة تتجذر يف التزام مشرتك حبقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية على
حنو شامل ،ويتألف من مثانية أهداف و 21غاية و 60مؤشرا لقياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف ،واتفقت الدول األعضاء على جعل سنة  2015موعدا أقصى إلجناز هذه
األهداف ...وبصدور تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية برسم عام  2015الذي سهر على إعداده فريق من اخلرباء حتت إشراف مديرية الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة
مر التاريخ ،ومكنت من حتسني حياة الناس إال أن
العامة ملنظمة األمم املتحدة ،أشار أنه رغم التعبئة العاملية خلف األهداف اإلمنائية لأللفية واليت أنتجت حركة يف مكافحة الفقر على ّ
اإلجنازات اليت حتققت والتقدم الذي أحرز على مستوى بلوغ األهداف اتسمت ابلتباين من بلد إىل آخر ...إضافة إىل بروز قضااي جديدة فرضت على اجملتمع الدويل إطالق خطة
تنمية انشئة ملا بعد عام  2015تضم مقرتح قائمة حتتوي على 17هدف رئيسي( أي أكثر من ضعف عدد األهداف اإلمنائية لأللفية و169هدف فرعي) .ويشتمل املقرتح على
األهداف الرئيسية والفرعية لألمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة واملياه والطاقة واحمليطات والبحار واملوارد البحرية والنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي والغاابت وتدهور األراضي
وأوجه انعدام املساواة والنمو االقتصادي املستدام وتعزيز اجملتمعات السلمية ...للمزيد عن إعالن األلفية وخطة التنمية ملا بعد عام  2015املعروفة ب ـ  -حتويل عاملنا :خطة التنمية
املستدامة لعام  -2030أنظر الروابط التالية:
http://www.un.org/ar/development/desa/area-of-work/post2015.shtm
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/news/detail-news/ar/c/271911/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&referer=http://www.fao.org/post-2015mdg/home/en/&Lang=A
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السالم والتوافق اب ختيار أسلوب انجع وكفؤ .وبناءا على ذلك ،اعتمدت اجلمعية العامة موضوع "االقتصاد األخضر يف سياق
التنمية املستدامة والقضاء على الفقر" ،1كخطة لتنمية شاملة من أجل أهداف األلفية ملا بعد عام  ،2015وعلى رأسها توفري
الطاقة للجميع ،2كعربة لتطوير أهداف دولية وتعزيز سلم وأمن العامليني يف مواجهة أمن اإلمداد ومحاية تغري املناخ ونشر التقنية
الالزمة....3
ومنذ بدء هذه املبادرات ،إىل اآلن ال توجد منهجية تربط بوضوح بني الكفاءة الطاقية والسياسات النجاعة يف تلبية الطلب العاملي
على خدمات الطاقة ،وتفادي خماطر تغيريات مناخ(خاصة قضية اثين أكسيد الكربون) واستقرار األسعار ،وزايدة فرص العمل،
وحتقيق العديد من املنافع االقتصادية األخرى .فغالبية احللول املقرتحة يف مواجهة هذه املشاكل تكمن يف هجران املصادر
اهليدروكربونية حنو مصادر طبيعية
متجددة عرب سياسات االنتقال التدرجيي ،ابإلضافة إىل خيارات قُدمت بعضها يف التقرير الرابع للهيئة احلكومية لتغريات املناخ
.IPCC

4

ورغم ما تتميز به مصادر الطاقات املتجدد من خصائص املختلفة ،إال أن مثل هذه اخلصائص تعرتيها معوقات من الصعب مبكان
جتاوزها؛ فاألمر مل يعد مرتبط ابلصعوابت مالية أو تقنية ،بل جتاوزته إىل معوقات مرتبطة ابلتغريات املناخية كالغبار والغيوم ومشاكل
املياه والرايح مما له أتثري على اإلمكانية الفنية املستقبلية هلذه الطاقات وعن مدى جناعتها يف تلبية الطلب املتزايد للطاقة.
إذن املسألة هنا هلا ارتباط بتطبيق األسلوب األجنع والتقنية الكفؤة ،اليت ومن خالهلا يتم إستعاب هذه املتطلبات ،وترتكز على
ختفيض االنبعااثت من الغازات الدفيئة كمحرك للسياسة املناخية ،وإيقاف ما يدفع ابلنظام البيئي إىل نقطة الالعودة ،مع احلصول
على خدمات الطاقة يف مستوايهتا األساسية والسيما يف املناطق البعيدة واملناطق الريفية الفقرية اليت تفتقر فيها اإلمدادات املركزية
ابلطاقة البالغ عددهم  1.4مليار نسمة الذين يعيشون بدون لكهرابء ،ابإلضافة إىل  1.3مليار نسمة يستخدمون الكتلة
اإلحيائية التقليدية.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو :كيف ميكن للطاقة (بغض النظر عن نوعها أو مصدرها) أن تكون عامل للتعايش ولصناعة
السالم البيئي وعربة لتنمية األهداف االقتصادية واالجتماعية؟
 1وهو من اإلسهامات الرئيسية اليت قدمها برانمج األمم املتحدة للبيئة يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة(تقرير حنو اقتصاد أخضر :مسارات إىل التنمية املستدامة والقضاء على
الفقر) ،الذي أُطلق يف بيجني يف نوفمرب  .2011وقد اشرتك يف وضع هذا التقرير ما مجلته  195مؤلفاً ،و 800مساهم وُ 500مستع ِرض ،عالوة على  80من موظفي برانمج

األمم املتحدة للبيئة ساندوا عملية إعداد التقرير ...ويغطي التقرير عشر قطاعات ،ويستعني إبطار قائم على رسم النماذج يعرض من خالله بعض نتائج التحول العاملي صوب
االقتصاد األخضر ،ابلقياس إىل ما يسفر عنه ترك األمور على حاهلا .ويبني أن استثمار اثنان يف املائة ،من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي سنوايً على امتداد الفرتة () 2010-2050
ميكن أن حيقق نتائج تفوق ما حيققه تصور متفائل لألمور إن هي تركت على حاهلا ...للمزيد أنظر:خبابه عبد هللا وخبابه صهيب وكعرار أمحد :تطوير الطاقات املتجددة بني األهداف
الطموحة وحتدايت التنفيذ -دراسة حالة برانمج التحول الطاقوي ألملانيا .جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية .العدد .2013/10ص ،45وأيضا التقرير الصادر عن
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا (االسكوا) ،تقرير " 2011االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر ،"...األمم املتحدة ،نيويورك ،ص.20
 2برانمج األمم املتحدة اإلمنائي"الدليل اإلرشادي للربملانيني من أجل الطاقة املتجددة" ،مكتب السياسات اإلمنائية ،برملان املناخ نيويورك www.undp.org .2013-
 3توفري الطاقة املستدامة للجميع ) (SE4ALLهي مبادرة األمني العام لألمم املتحدة للمزيد عن املبادرة أنظر املوقع التايل:
www.sustainableenenergyforall.org
 4يف هذا اإلطار أجري استعراض ل  164سيناريو عاملياً من  16منوذجاً خمتلفاً من النماذج املتكاملة على نطاق واسع ،ميكن اإلطالع عليها يف التقرير الصادر عن اهليئة املعنية بتغري
املناخ ( :) IPCCمصادر الطاقة املتجددة والتخفيف من آاثر تغري املناخ ،الفريق الثالث ،دار النشر  ،2011،combridge university prissص .20
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قضــااي إنسانــية :أمــن الطاقة وسياسة املناخ ضمن أخالقيات السالم:

بداية جيب أن نتجاوز النطاق التقين ا لبحت ،ألن قضااي الطاقة وسياستها مسألة اجتماعية وفلسفية .فخالل عملية حتول
اجملتمعات إىل جمتمعات صناعية كان الوقود األحفوري موضوع جدل شديد وطويل ،حول من يتحكم هبذه املوارد ومن يستفيد من
استغالهلا وعن النتائج البيئية هلذا االستغالل ،وهذه القضااي مازالت إىل يومنا هذا ،بل وأصبحت جزءا من نسيجنا التارخيي.
ومعظم الطلب يصب على النقط ومنتجاته وعلى الغاز الطبيعي ،لذا أصبح اهلم األول للعديد من رجال االقتصاد والسياسة أتمني
ما يلزم من هذه مصادر ،ألن احلصول على الطاقة مكون أساسي من مكوانت التنمية االقتصادية واالستقرار السياسي.
ويعد تشرشل أول من طرح تعريفا ألمن الطاقة ،حيث أشار إىل أن "أمن الطاقة يكمن يف التنوع والتنوع فقط" 1،ومنذ ذلك
الوقت حىت اآلن فمازال التنوع هو املبدأ احلاكم لقضية أمن الطاقة؛ فالتعريف التقليدي ألمن الطاقة ،ارتكز على جتنب أزمات
الطاقة 2.ويف وقتنا احل ايل أصبح مفهوم األمن الطاقي يشمل احلصول على اإلمدادات الطاقية أبسعار معقولة ،ابإلضافة إىل توفري
بنية حتتية وهياكل اقتصادية تسمح بتنظيم أتمني حصص مباشرة يف مرافق اإلنتاج وسالسل التوريد 3.ويف هذا الصدد ،بدأت تطرح
الكتاابت األكادميية جمموعة جديدة من املفاهيم األمنية يف حماولة لتوسيع وتعميق مفهوم األمن ،ومنها مفهوم األمن البيئي ،واألمن
اإلنساين ،واألمن اجملتمعي ،واألمن الغذائي ،األمن الطاقي… وقد أكدت دراسة(ما هو أمن الطاقة :التعريفات واملفاهيم) ،4على
أن مفهوم أمن الطاقة ،هو مفهوم حمري خاصة يف ظل صعوبة االتفاق على تعريف حمدد له ،كما ركزت الدراسة على مناقشة موقف
األدبيات املختلفة من قضية أمن الطاقة ،واليت انقسمت إىل فريقني :األول تعامل مع أمن الطاقة كقضية حقيقية ،بينما تعاملت
اجملموعة الثانية مع أمن الطاقة كمفهوم ومهي ال يرتبط بواقع حمدد.
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وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار ،إىل دراسة للبنك الدويل بعنوان قضااي أمن الطاقة ،واليت ركزت على أن مفهوم أمن الطاقة له معان
متباينة للدول خمتلفة ،حيث عرفت الدراسة املفهوم أبنه" :التأكد من أن الدولة ميكنها أن تنتج وتستخدم الطاقة ابستدامة وبسعر
مناسب؛ مبا يسهم يف حتقيق النمو االقتصادي من خالل تقليل الفقر ،وحتسني مستوى معيشة األفراد ،من خالل تسهيل الدخول
اخلدمات الطاقة احلديثة" ، 6وحىت إذا ما وفران احلل لسد النقص وأبسعار معقولة تبقى مع ذلك مشكلة النتائج غري محيدة هلذا
االستهالك ،فقد أفاد تقرير التقييم الرابع للهيئة ( )IPCCأن معظم الزايدة امللحوظة يف متوسط درجة احلرارة عاملياً منذ منتصف
القرن العشرين من املرجح ،جداً أهنا ترجع إىل الزايدة امللحوظة يف تركيزات غازات الدفيئة الناجتة عن النشاط البشري وتؤكد
البياانت احلديثة أن استهالك الوقود األحفوري ميثل غالبية انبعااثت غازات الدفيئة الناجتة عن النشاط البشري عاملياً تتواصل
 1خدجية عرفة حممد :أمن الطاقة وآاثره اإلسرتاتيجية.جامعة انيف للعلوم األمنية ،الرايض الطبعة األوىل  ،2014ص .52
 2مجيلة م رابط :مفهوم األمن الطاقي أبعاده وجتلياته واسرتاتيجيات تعزيزه ،جملة القانون واألعمال ،الصادرة عن خمترب البحث واألعمال جامعة احلسن األول-سطات -املغرب ،العدد ،16
مارس .2018
 3تقرير مركز بروكنجز :مبادرة أمن الطاقة موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز  2012فرباير  ،2012-13/12ص .9
A.f.alhajji: what’s energy security? definition and concept. middle east economic digest survey, vol 1, n45.5
november2007.
 5مجيلة مرابط :مفهوم األمن الطاقي أبعاده وجتلياته واسرتاتيجيات تعزيزه ،جملة القانون األعمال ،الصادرة عن خمترب البحث واألعمال جامعة احلسن األول-سطات -املغرب مرجع
سابق.
6
the world bank, energy security issues, Moscow - washington.dc, December, 2005.
4
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االنبعااثت يف الزايدة وزادت تركيزات اثين أكسيد الكربون ملا يزيد على  390جزء يف املليون ،أو بنسبة  ٪39عن املستوايت قبل
الصناعية ،بنهاية .2010

1

هذا ما يدفعنا للتساؤل :إىل أي مدى تشكل اآلاثر الناجتة عن االستهالك املفرط للموارد اهليدروكربونية ،هتديدا ومتارس عنفا على
األحياء البيئية وعلى الصحة اإلنسانية؟
 .1التغريات املنـ ـ ــاخية وأثـ ـ ــارها على احلياة :
إن قضية اثين أكسيد الكربون من القضااي األكثر اهتماما علميا وأخالقيا واليت جيري التعبري عنها كقضااي تعىن حبماية اإلنسان،
ومحاية اإلنسان من أخطار تلوث املاء أو اهلواء والرتبة يدخل ضمن منظومة متناغمة مع املنظومة اإليكولوجية؛ يقول " leopold
ال يعترب تلويث اجلو وزايدة مستوايت اثين أكسيد الكربون والتعدين يف املناجم مفتوحة ببساطة فعاليات خطرية على االنسان
وحتتاج إىل نوع من السيطرة وحسب ،بل إهنا أخالقيا خطأ ألهنا حتدث عنفا إليكولوجية العامل".

2

فكوكب األرض بيئة حمدودة قائمة على توازانت بني العناصر اليت يتشكل منها احمليط احليوي ،الذي حيتضن احلياة مبختلف أنواع
الكائنات من أحادايت اخللية صعودا إىل مستوى اإلنسان .وهذا احمليط احليوي ميتاز مبجموعة من اخلاصيات الوظيفية جعلت
العديد من العلماء يقارنون بينه وبني جسم حي ،تعمل أعضاؤه يف تكامل وتفاعل مستمر فيما بينها ،ومن أحدث النظرايت
العلمية يف هذا اإلطار ما قال به (مجس لفلوك) " :حيث يقول أبن األرض{جااي 3هي اسم إهلة األرض عند اإلغريق}هي نظام
متفاعل داخليا ككائن حي له طاقة حاملة حتدث التوازن التلقائي يف الكون رغم بعض الظواهر الطبيعية كالرباكني والزالزل
والعواصف....وابعتبار األ رض جسما حيا فإن هلا طاقة حاملة حمددة واضحة .فاحمليط احليوي يتألف من وحدة كاملة لنظم حية
لالضطالع بوظائف ضرورية خاصة ابلتحكم والبقاء ،فاملادة احلية واهلواء واحمليطات وسطح األرض هي أجزاء من نظام عمالق
قادر على التحكم يف احلرارة ويف تكوين اهلواء...من أجل الوصول إىل الوضع األمثل لبقاء احمليط احليوي. 4"...
إال أن النظرة السطحية اليت تعترب مكوانت البيئة وحدات منعزلة غري مرتابطة ترابطا حقيقيا ،هي اليت حالت دون رؤية التفاعالت
العميقة املتكاملة والدائمة بني الغالف املائي واجلوي واليابسة واحليوان واإلنسان ،ومرد ذلك إىل االجتاهات الثقافية اليت سادت
واليت تعتقد أن اإلنسان إبمكانه عن طريق العلم أن يهيمن على الكون وأن يشكله وفقا لغاايته وأن الطبيعة مراح مستباح لإلنسان
دون ضوابط5ومن هنا نشأ املأزق الذي تواجهه البشرية اليوم.

 1التقرير الصادر عن اهليئة املعنية بتغري املناخ (" :)IPCCتغري املناخ  :2014التأثريات والتكيف وسرعة التأثر" ،يف مدينة يوكوهاما الياابنية ،يف  30مارس  ،2014اجلزء الثاين من
التقرير الدوري اخلامس  ،دار النشر .combridge university priss
2

Leopold, A. A Sand County Almanac. Oxford: Oxford University Press, 1949
3غااي :يف األسطورة اليواننية هي األرض اليت تزوجت أورانوس,وهي أيضا اإلهلة اليت جلبت النظام من الفوضى ...هذا الكتاب صادر عن سلسلة عامل املعرفة الكويتية يف شهر مايو
 2012برتمجة الدكتور سعد الدين خرفان،العدد.388
 4عبد اجمليد الطريبق :كتاب منظور اإلسالم إىل احملافظة على البيئة ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،اململكة املغربية ، 2017ص.78-77

 5مجيلة مرابط :العدالة املناخية...بني قرين املأزق و اإلذعان حللول الوسط ،جملة آفاق البيئة والتنمية الصادرة عن مركز العمل التنموي العريب ،القدس-فلسطني،-العدد  91فرباير
http://www.maan-ctr.org/magazine/author/36/ .2017مجيلة-مرابط--املغرب
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وميكن حصر قضية تلوث املناخ يف إطارين :تلوث ميك ن التخلص منه عند املصدر ولو أن ذلك مكلف ،وتلوث آخر ال ميكن
التخلص منه عند املصدر بل يتطلب معاجلات خمتلفة.
التلوث األول :أبكاسيد الكربيت الذي يوجد وبنسب خمتلفة يف كافة أنواع النفط ويف بعض أنواع الغاز ،وقد سعى العامل إىل
التخلص من أكرب كم منه عند املصدر ويف وحدات خاصة تعاجل النفط اخلام قبل تكريره يف املصايف .وما زالت املواصفات
الدولية تضيق جمال السماح حول وجود الكربيت يف املنتوج املعد للتسويق ،وقد نتج من هذا التضييق على كميات الكربيت إنتاج
وقود ديزل شبه خال من امللواثت الكربيتية وهو ما مسح ابستخدامه يف السيارات الشخصية  ،ووصلت نسبة مبيعاهتا يف الدول
األوروبية إىل حنو ثلثي السيارات اليت تباع حديثا ،ألن الوقود الذي يستهلكه احملرك الديزل يقل حنو  30يف املائة عن احملرك العامل
ابلبنزين.
النوع الثاين من التلوث :فهو انجم عن اثين أكسيد الكربون ،وهو النتيجة الطبيعية إلحرتاق الكربون يف الوقود اهليدروكربوين
أكان نفطا خاما أو بنزينا أم وقود ديزل؛ وأيضا أكسيد النيرتوجني وهي انتج عرضي لعملية االحرتاق تتولد من احلرارة العالية هلذه
العملية ومن أتكسد النيرتوجني يف اهلواء ،وأكاسيد النيرتوجني عوامل غري صحية ،كما أن بعضها يساهم يف توليد األمطار
احلمضية 1،أما اثين أكسيد الكربون فيقول املختصون إنه واحد من الغازات اليت تسبب االحتباس احلراري يف اجلو ابالرتفاع معدل
درجة حرارة األرض بصورة عامة 2،مما أدى إىل آاثر مدمرة على التنوع احليوي وعلى املناخ وزايدة التصحر ونقص املساحات
املزروعة وقلة غذاء االنسان  ...وهذا ما أكد عليه تقرير اجلزء الثاين من التقرير الدوري اخلامس للهيئة احلكومية املعنية بتغري املناخ
 IPCCبعنوان "تغري املناخ  : 2014التأثريات والتكيف وسرعة التأثر"؛ أنه خالل هذا القرن سنرى زايدة يف األعاصري ،وزايدة
األايم والليايل احلارة والباردة ،وكل املظاهر الشاذة يف اجلو سوف تزداد حدهتا ويزداد تكرار حدوثها؛ إذ ال يوجد بلد يف العامل ميكن
أن ينجو من هذا الوضع ،وسوف تدفع الدول تكاليف ابهظة ملواجهة أخطار هذه الظواهر.3

 1فقد جاء ذكر هذه األمطار يف تقرير كتبه كيميائي بريطاين عام  1872يدعى (روبرت مسث  .)Robert Smithويقع ذلك التقرير يف حوايل ستمائة صفحة ،وربط فيه
الباحث بني الدخان والرماد املتصاعد يف اهلواء من مداخن املصانع يف مدينة مانشسرت ابجنلرتا ،وحتدث يف تقريره عن احلموضة اليت لوحظت يف مياه األمطار املتساقطة على املناطق
احمليطة بتلك املدينة ،ومل يهتم أحد بذلك التقرير إىل بعد تسارع ا لثورة الصناعية يف الفرتة اليت تلت احلرب العاملية األوىل ،واليت تزايد فيها استخدام عدد من أنواع الوقود مثل الفحم
والنفط للحصول على الطاقة احلرارية(حممد حممود علي عبد اخلالق وعبد اخلالق فؤاد عبد اخلالق :التلوث البيئي ،مكتبة املتنيب الطبعة األوىل  ،2007ص 23و  ...).30وتزايد
االنتباه خلطورة األمطار احلمضية بعد عام  1967عندما الحظ عامل سويدي يدعى (سفانت أودين  )Svante odenوهو من علماء الرتبة ،أن األمطار اليت تتساقط فوق بعض
مناطق السويد تزيد نسبة محوضتها مع الزمن ،وقد بني ذلك العامل أن األمطار احلمضية تنتج من ذواب ن الغازات احلمضية اليت تتصاعد من مداخن املصانع يف خبار املاء املوجود يف
اجلو(عبد الرزاق بن محود الزهراين :البيئة و التغريات االجتماعية ،مؤسسة االنتشار العريب ،الطبعة األوى ،2013ص.)219
 2إدوارد .س .كاسيدي :مدخل إىل الطاقة (ترمجة صباح صديق الدملوجي) ،توزيع مركز دراسات الوحدة العربية ،مدينة امللك عبد العزيز للعلوم وتقنية ،2007 ،ص.16
 3يشكل هذا التقرير هناية جهد جمموعة العمل الثانية يف اهليئة ،وقد ساهم يف إعداده حنو  300كاتب رئيسي ومشارك ومراجع ،واعتمد على  12ألف مرجع من الدراسات العلمية
احملكمة ،ونشر يف  2600صفحة قسمت إىل  32فصال؛ حيث اعتمد كمرجع رئيسي لدراسة أتثريات تغري املناخ ،على األنظمة الطبيعية والبشرية واالقتصادية خالل السنوات السبع
املقبلة على األقل ،فقد رسم مالمح مستقبل حمفوف مبختلف أنواع املخاطر على كل األنظمة الطبيعية والبشرية معا ،وهذا اإلنذار الذي أطلقه أهم علماء العامل مل يعد قابال للتشكيك
أو التعطيل.
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1

املصدرJohnnie Mercer's Pier at Wrightsville Beach :1

وأصعب املظاهر وأكثرها حدة على اإلنسانية ،جزر ختتفي وحتول سكاهنا إىل الجئي املناخ .هناك  32دولة جزيرية صغرية يبلغ
جمموع سكتنها  63مليون نسمة وتواجه أقسى مآسي تغري املناخ والكوارث الطبيعية .فاجلزر الصغرية واألراضي املنخفضة
والشواطئ هي املناطق األكثر هشاشة أ مام البحار واحمليطات اليت يرتفع مستواها مع اإلحرتار العاملي وتغري املناخ .وإذ تتقهقر
األراضي أمام هجمة املياه ،حيث تواجه احلكومات وطأة تكاليف إضافية لبناء سدود حبرية وتدبري مساكن بديلة ،بل رمبا أوطان
بديلة هلؤالء السكان.

1

2

املصدرJohnnie Mercer's Pier at Wrightsville Beach :22

 1جملة البيئة والتنمية ،العدد  ،195-194ماي  ،2014ص .43
https://www.google.com/url?s.myreporter.com% - 1494692294734627 2
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اترخييا ،تعترب املنطقة العربية هي من أصغر املسامهني يف انبعااثت غازات الدفيئة اليت تؤدي إىل ارتفاع احلرارة ،ومقارنة مبجموع
ً

عرضة آلاثر تغري املناخ يف العامل خاصة مشكلة ندرة املياه
االنبعااثت العاملية .ومن املتوقع أن تصبح املنطقة العربية من أكثر املناطق ً

 ،وتغري أمناط تساقط األمطار من حيث توزيعها الزمين واملكاين ،وتقلُّص الغطاء الثلجي يف املرتفعات واجلبال مثال يف اجلمهورية

كبريا للدلتا
العربية السورية ،ولبنان ،وبنسبة أقل يف العراق ،كما يشكل ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب االحرتار العاملي ً
هتديدا ً

أيضا أن يؤثر تغري املناخ على
املنخفضة اخلصبة ،ولنوعية طبقات املياه اجلوفية الساحلية بسبب تسرب املياه املاحلة ،ومن املتوقع ً

النواحي االجتماعية واالقتصادية ...1ولألسف الشديد انعكست هذه اآلاثر بدورها على الطاقات الطبيعية اليت اعتربت البديل
األمثل للوقود األحفوري ،ألن مصادر الطاقة املتجددة تعتمد يف حاالت عديدة على املناخ ،وسيكون لتغريه آاثرا على خصائصها
ابلرغم من أن الطبيعة الدقيقة وحجم هذه اآلاثر غري مؤكدة ،ألن البحوث يف مدى هذه اآلاثر املمكنة مازالت يف بدايتها.2
لذلك فقضية املناخ أصبحت ذات أبعاد إنسانية أخالقية ابلدرجة األوىل ،ألهنا نتاج للعنف الذي مارسه سلوك اإلنساين جتاه
املوارد ،بسبب غطرسته متركزه يف الطبيعة .فمتطلبات اجملتمع الذي ال تكف عن النمو ،واحلاجة إىل تلبية الرغبات وكذا الوصول إىل
نتائج ابهرة أبقل وقت وإنتاجية عالية بتكلفة مناسبة كلها عوامل وأسباب سامهت بشكل أو آبخر يف استنزاف الطبيعة ومواردها.
ومن هنا جاءت فكرة السالم مع البيئة خللق توافق بني البيئة واإلنسان بوصفه نوعا بيولوجيا؛ فسيادة ثقافة السالم كما هو
منصوص عليها يف اإلعالن الدويل للسالم 3واليت هتدف إيل حتقيق مبدأ حسن التعايش ،واإلحساس القوي أبننا جزء من الكل
بيننا أتثري وأتثر سيكون خطوة حنو تبين طريقة فعالة لنجاعة السياسات واإلجراءات الواجب اختاذها لقضية املناخ.
 .2سيادة ثقافة السالم يف نبد العنف مع البيئة
يرتبط مفهوم السالم بشكل كبري ابلسياسات واالجتاهات اليت تتخذها احلكومات ،سواء تلك املتعلقة إبدارة االقتصاد أو
السياسة أو الثقافة ،لذا فإن إجراء إصالحات على طرق استهالك الطاقة مبختلف أنواعها بغرض حتقيق درجة عالية من السالم
والتوافق هي إجراءات سياسية ابلدرجة األوىل ،لكن من اخلطورة مبكان أن جتري هذه اإلصالحات على املستوى السياسي
البحت ،ألن ذلك ميكن أن ّيولد املزيد من التوثر والعنف بدال من حتقيق االستقرار والسالم.

ومن األمهية مبكان أن نؤكد أن الفكر العاملي حول السالم يعكس إمجاع حول موضوعني :أوهلما ،املراحل املختلفة اليت مرت هبا

الت صياغة مفهوم السالم ،والثاين ،اإلمجاع العاملي حول مناذج السالم الرئيسية .وفيما يتعلق ابملراحل املختلفة اليت مرت هبا
حماو ُ
1

التقرير الصادر عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا (االسكوا) ،تقرير " 2011االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر ،"...األمم املتحدة،

نيويورك

 2للمزيد يف هذا اإلطار أنظر تقرير الصادر عن التقرير الصادر عن اهليئة املعنية بتغري املناخ (" :)IPCCتغري املناخ  :2014التأثريات والتكيف وسرعة التأثر".
 3تطورت أدبيات مفهوم السالم مع األمم املتحدة منذ أتسيسها يف عام  1945ولعبت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو ) دوراً مهماً يف تبين موضوعات
السالم وثقافة السالم يف مؤمتراهتا العامة ويف براجمها وأنشطتها الدورية ،وكان البداية مع املؤمتر الدويل الذي عقد يف ساحل العاج يف يوليوز  1989حتت عنوان" السالم يف عقول
البشر" وانعكس أتثري املؤمتر يف تزايد ثقافة السالم ابعتبارها هدفا يسعى إليه اجملتمع الدويل ويف عام  1997صدر أول قرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقمA/RES 52/15
خيص ثقافة السالم ،وكان ينص على أن سنة  2000هي السنة الدولية لثقافة السالم ،مث يف  10نوفمرب  1998صدر قرار رقم  ، A/RES/ 03/25مث يف  13سبتمرب 1999
مت اعتماد إعالن وبرانمج العمل اخلاص ابلعقد والسنة الدولية لثقافة السالم بقرار من اجلمعية العامة رقم( A/RES /5 /243واهلدف من برانمج السالم أن يعيش العامل مبختلف
ثقافاته يف جو من التسامح والوحدة ،وابلرغم من شعارات العوملة والوحدة الدولية ،وعرفت األمم املتحدة ثقافة السالم أبهنا جمموعة القيم واملواقف والتقاليد وأمناط السلوك وأساليب
احلياة....للمزيد أنظر امليثاق التأسيس ملنظمة األمم املتحدة والعلوم والثقافة/اليونسكو على املوقع التايلhttp:/www_bnessco.org/iycep :
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عمليةُ صياغة مفه وم السالم ،يرى بعض أن هناك إمجاع على ست مراحل مرت هبا الصياغات املتعددة ملفهوم السالم وخاصة يف
البحوث السالم الغربية.
وجتسد املرحلة اخلامسة فكرة السالم مع البيئة ابعتبار أن املمارسات الرأمسالية قد اعتدت وحشيا على البيئة واإلنسانية،
كما جند جمموعة من املبا دئ اليت تقوم عليها ثقافة السالم مع البيئة ،وذلك يف قرار اجلمعية العامة رقم /A /56/349بتاريخ
 /13سبتمرب  ، 2001جند مبدأ نبد العنف االقتصادي وأيضا صون كوكبنا( الدعوة إىل هنج سوك استهالكي يصون توازن املوارد
الطبيعية للكوكب) .1وإدراكا من األمم املتحدة أبن إنقاذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب والعنف الذي ميارس على عناصر
الطبيعة ،دعت إىل ضرورة التحول حنو ثقافة السالم والالعنف ،اليت تقوم على أساس املبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة
وبذل اجلهود الرامية إىل هتيئة ظروف السالم وتوطيده 2،الذي يتأتى من خالل القيم واملواقف وأمناط السلوك وأساليب احلياة إذا ما
أراد أن يستمر هذا الكوكب مبوارده لألجيال القادمة ،لذا علنيا أن نصبح انجعني أكثر يف طريقة استغاللنا للموارد الطبيعية خاصة
الطاقة ،ألنه ال يوجد لدينا طاقة زائدة.

3

ِ
ِ
كميّة اثين أوكسيد الكربون،
امللوثة ،وسنقلّل ّ
إذا أصبحنا انجعني من حيث الطاقة ،فسنوفّر يف الطاقة وسنقلّل من إطالق املو ّاد ّ
صحتنا ،وسنتم ّكن من مواصلة
وسنمنع ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضيّة ،وسنحافظ على املناخ ،استطعنا مواصلة احملافظة على ّ

احلياة مع احملافظة على جودهتا على وجه الكرة األرضيّة ،ورسخنا هبذا األسلوب ثقافة السالم والعنف مع البيئة واحمليط احليوي.

.II

التنـجـيع الطـاقــي والنظـم اهلجينة احلــل األمثــل للتعايش السلمي

يقصد ابلنجاعة أو الفعالية بوجه عام ،القدرة على إحداث أتثري أبسلوب يتضمن قصدية منظمة متكن من حتقيق هدف نفعي.
وحتدد أيضا كإسرتاتيجية لتنظيم طريقة العمل واليت تتطلب توفري جمموعة من املستلزمات ،و مجلة من الوسائل وكذلك التحكم يف
اجملهودات .وال بدمن اإلشارة هنا ،إىل عدم اخللط بينها وبني الكفاءة وال أن يستخدما ابلتبادل.
فقد تكون اسرتاتيجية ما فعالة ولكنها ليست كفؤ أي أهنا حتقق أهداف ولكن خبسارة ،وعدم كفاءهتا تؤثر سلبا على فاعليتها،
ومن هنا ميكن اعتبار الكفاءة على أهنا " إجناز العمل بشكل صحيح"( كيفية إجناز) بينما الفاعلية هي "إجناز العمل الصحيح "(
كيفية أداء) و هكذا املفهومان يكمل كل منهما اآلخر.
كميّة أقل من الطاقة من أجل تلّقي اخلدمة نفسها أي أن حنصل على الكثري من القليل ،فهي
أما النجاعة الطاقيّة ،تعين استخدام ّ

تقودان إىل فكرة ادخار الطاقة ،والرتشيد يف استخدامها والتعامل معها على حنو عقالين وذكي 4.فقد حظي موضوع استخدام
الطاقة بكفاءة أعلى ابهتمام عريض ،حيث ابتدأت إجراءات حتسني كفاءة الطاقة ،واحلد من اهلذر يف استهالكها يف منتصف
 1تقرير ثقافة السالم يف العامل ،تقرير اجملتمع املدين يف منتصف عقد ثقافة السالم ،مؤسسة ثقافة السالم ،ترمجة وحترير حمسن يوسف منتدى اإلصالح العريب – مكتبة اإلسكندرية
،2005ص .69
 2تقرير اجملتمع املدين يف منتصف عقد ثقافة السالم ،مرجع سابق،ص.64
 3إىل قوانني الثريموديناميكا ،فقانون الثريموديناميكا األول ينص على أن الطاقة ال تفىن وال تستحدث وإبمكاهنا فقط أن تغري شكلها أو أن ختزن وقتيا ـومتيل الطاقة تبعا للقانون الثاين
للتريموديناميكا إ ىل التحويل من أشكال متاحة ألداء عمل مفيد وانتقاهلا إىل أشكال أقل توافرا ألداء عمل آخر
 4مجيلة مرابط :الطاقات املتجددة وغري املتجددة وتداعيات التحول ،أطروحة دكتورة يف القانون العام .جامعة سيدي حممد بن عبد هللا-كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية-فاس.2018،ص130
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السبعينيات .وكان الدافع حني ذلك ارتفاع أسعار الوقود من جهة ،واخلشية من نضوب مصادر الطاقة غري املتجددة من جهة
أخرى ،إال أنه يف منتصف الثمانينيات ،أصبحت اآلاثر البيئية الضارة ابملناخ والناجتة عن استهالك الوقود األحفوري ،هي اهلاجس
الرئيسي.
ويهدف ترشيد استهالك الطاقة يف ظل معايري التنمية املستدامة ،إىل تقليل كمية الطاقة األولية املطلوبة لكل وحدة انتج قومي
إمجايل ،أي ما يسمى بكثافة استهالك الطاقة .وذلك يتطلب التخطيط املتكامل والرتشيد لقطاع الطاقة مع حتقيق أقصى كفاءة،
بتطوير أنظمة الدمج بني أكثر من مصدر طاقة أو ما يعرف بنظام اهلجني ،كأسلوب أتمني للطاقة وخدماهتا ومتديدها عرب
الشبكات الالمركزية حىت للمناطق النائية.

1

ولقد قامت الكثري من الدول إىل يف سن التشريعات وبرامج التوعية ،بتبين سياسات وبرامج لرتشيد االستهالك القطاعي للطاقة
تضمنت اآليت:
• تنفيذ برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة على جانيب العرض والطلب.
• خفض معدل منو الطلب على الطاقة الكهرابئية .
• تبين برامج إدارة الطلب على الطاقة ،متضمنة سياسات التسعرية وإعادة توزيع األعمال.
 .1االقتص ـ ــاد ف ـ ــي است ــخدام الط ـ ــاقة:
يعترب العامل الفيزايء األمريكي أموري لوفينز) (Amory Lovinsأول من استعمل مصطلح نيكاواط ( ،)Negawattالذي
يرمز إىل تلك الكمية من الطاقة ،اليت ميكن لإلنسان التخلي عن استهالكها ،أي اليت يتم توفريها .2ومنذ ذلك الوقت عمدت
عدة مؤسسات إىل دراسة العالقة القائمة بني االستهالك والطاقة والبيئة 3.ووضع سيناريوهات شىت للطاقة العاملية وذلك إلاتحة
فهم أفضل ملستقبل هذه الطاقة ،على األمد البعيد ويف ظل الشروط بديلة.
ويشري السيناريو اإليكولوجي ،إىل الكيفية اليت ميكن أن يتطور هبا االقتصاد العاملي للطاقة على مدى فرتة ،2100- 1990
وكان هذا السيناريو قد وضع يف تقرير مشرتك بني اجمللس العاملي للطاقة ،4واملعهد الدويل للتحليل املتطور للنظم ،وابالستعانة
Kohler: L’imposture verte, Paris, Albin Michel. (2007). p378. Pierre1
 2جاء ملخص هذه الدراسة يف مقالة نشرهتا جملة فورين أفريز( )Foreign Affairsسنة  1976ما يلي ":أن الكميات املمكن التخلي عن استهالكها عظيمة ،وأن املرء قادر
على التخلي عن استهالك هذه الكميات العظيمة من دون أن يكون جمربا على التضحية ابملنافع اليت جينيها من الطاقة .إذ ميكن تزويد املساكن والعمارات مبولدات الكهرابء الصغرية،
كبديل عن توليد الكهرابء واحلرارة بكلفة ابهظة يف املعامل املركزية ،ألنه من العبث إنتاج طاقة بكلفة ابهظة وتبديد حوايل ثلثي الطاقة املستخدمة يف توليد قوة الكهرابء ال لشيء إال
من أجل تزويد مسكن يقع يف مكان بعيد من املعمل أو عن الشبكات العامة ... .أي أن يتم جتهيز العمارة أو املنزل مبحرك يعمل أبحد مصادر الطاقة املتعارف عليها ،وأن يستغل
املرء احلرارة املنبعثة يف سياق توليد احملرك للتيار الكهرابئي لتسخني املياه سواء ألغراض التدفئة أو ألغراض منزلية أخرى"...للمزيد يف هذا اإلطار أنظر حبيب احلضري :الطاقات
املتجددة وعالقاهتا ابلتنمية املستدامة ،مركز النشر اجلامعي2009 ،ص .17
 3أوهلا أتسيس معهد البيئة يف مدينة فرايبورغ األملانية سنة  ،1977فقد أكدت أحباثه أن النمو االقتصادي وارتفاع املستوى املعيشي ،ال حيتمان ابلضرورة ارتفاعا مماثال يف استهالك
الطاقة .ويف عام  ،1991مت إنشاء معهد فوبراتل للمناخ والبيئة والطاقة من طرف األستاذ أرنست أولريش فايتسزيكر ( ،)Ernst- Ulrich Weirzsackerلتحليل العالقة
القائمة بني املدخالت من الطاقة من انحية ،واملدخالت من املواد األخرى من انحية أخرى ،املرتبطة ابلبضائع املختلفة منذ إنتاجها وحىت انداثرها .فمن خالل املعطيات والنتائج
اتضحت على حنو جلي ،العالقة املختلفة القائمة بني استهالك السلع واستهالك ال بيئة والطاقة ،أن ابإلمكان خفض استهالك املوارد االقتصادية إىل النصف حىت وإن ارتفع املستوى
املعيشي إىل ضعف املستوى احلايل ،أو بتعبري آخر ،أن ابإلمكان مضاعفة الرفاهية بنصف ما يستهلك حاليا من الطاقة ...أنظر :كولن كامبيل وآخرون :هناية عصر البرتول جملة عامل
املعرفة العدد  307سبتمرب  ،2004ص 262-261
https://www.worldenergy.org/about-wec/brochure/ar/
 4اجمللس العاملي للطاقة ،املوقع الرمسي
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بسيناريو متغريات كفاءة الطاقة لنظم الطاقة ذات االنبعااثت املنخفضة من اثين أكسيد الكربون ،الوارد يف التقرير اإلقليمي الثاين
لفريق العمل املنبثق عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغريات املناخ  .1لقد استند السيناريو اإليكولوجي على فرضيات تتعلق
تكازا على التوجهات اليت ميكن أن تسلكها التكنولوجيا مستقبال،
ابإلنتاج واالستهالك والنمو السكاين وأمناط االستهالك ،ار ً
وخيارات الطاقة املساندة ألهداف التنمية املستدامة .وتشمل هذه اخليارات االستخدام األجنع للطاقة والتكنولوجيات االبتكارية،
لتخفيف األثر البيئي الناتج عن حرق الوقود األحفوري ،وكذلك مصادر الطاقات املتجددة.

2

أما من الناحية اإلقليمية ،فتعمد الكثري من الدول إىل وضع سيناريوهات اخلاصة هبا ،خالل فرتات زمنية طويلة األمد (-20
30سنة) ،وحتت أتثري خمتلف املتغريات الدميوغرافية واالقتصادية واملوارد الطبيعية والظروف البيئية .فقد لقي استخدام مناذج الطاقة
–بيئة ( ،)Energy -Environment modelsجناح منذ سنوات عديدة يف العديد من البلدان؛ كما اعتربت هذه
النماذج مبنزلة مادة علمية خالل املناقشات الدولية حول ختفيض االنبعااثت .وقد طورت يف الدول الصناعية املتقدمة ،مناذج
وبرجميات تقنية -اقتصادية وطاقوية-بيئية ،من أجل التخطيط االقتصادي الفعال -حتقيق كفاءة تكلفة ))Cost – Efficient
 ملنظومة الطاقة يف البلد املعين ،وعلى أساس هذه األدوات مت تطوير اسرتاتيجيات التزويد األمثل ابلطاقة ،وختفيض االنبعااثت،مما يسهم يف دعم متخذي القرار يف السياسة والصناعة.

3

 .2املزج الطاقي  -نظم اهلجني -تقنية منوذجية ألمن الطاقة واملناخ:
تعرف نظم التوليد اهلجينة عموماً أبهنا مشاركة مصدرين خمتلفني أو أكثر من مصادر توليد أو ختزين الطاقة الكهرابئية لتأمني
التغذية الكهرابئية للحمل  .وميكن أن تكون املصادر تقليدية أو تقليدية ومتجددة أو متجددة فقط  ،هلذا جند غالبية العلماء
يدعون إىل التنوع يف توزيع مصادر الطاقة يف الشبكة حيث إذا اهنارت إحدى الشبكات املزودة فسوف تؤثر أتثريا يسريا على
األخرى أو على شبكة الطاقة ككل ،ولن يؤدي إىل اهنيار شبكات الطاقة وابلتايل تضرر اقتصاد اجملتمع ابلكل.4
وبناءا على هذا التعريف ،فإنه ميكن تكوين تشكيالت عديدة من النظم اهلجينة ،وأكثر النظم اهلجينة انتشاراً هي تلك اليت حتتوي
على مصدر توليد رحيي ومصدر توليد مشسي وبطارايت ختزين فضالً عن جمموعة توليد احتياطية إذا كان احلمل حرجاً.
وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار ،أن الدمج بني مصادر الطاقات املتجددة أصبحت له معوقات تعود إىل تغريات املناخية وأيضا
املوقع اجلغرايف ،وبعض مصادر الطاقة املتجددة متغرية وال ميكن التنبؤ هبا إال بشكل حمدود؛ وبعضها له كثافة طاقة مادية منخفضة
ومواصفات فنية خمتلفة عن الوقود األحفوري ،لذا فغالبية الدول تفضل ذلك املزج الذي يضم تركيبة من املصادر األحفورية( النفط
والغاز والفحم) وتدعمه ابملصادر املتجددة(الطاقة الشمسية والرحيية واملائية ،)...لتفاذي هتديدات االنقطاع يستوجب وجود مورد

 1إبراهيم جاويش :ترشيد استهالك الطاقة حنو اقتصاد أفضل و بيئة آمنة،جملة جامعة دمشق ،اجمللد السادس عشر،العدد األول  ،2000ص.122
 2يف هذا اإلطار أجري استعراض ل  164سيناريو عاملياً من  16منوذجاً خمتلفاً من النماذج املتكاملة على نطاق واسع ،ميكن اإلطالع عليها يف التقرير الصادر عن اهليئة املعنية بتغري
املناخ ( :) IPCCمصادر الطاقة املتجددة والتخفيف من آاثر تغري املناخ ،الفريق الثالث ،دار النشر  ،2011،combridge university prissص .20
Optimizing Energy Supply Using Energy Emission Models, D. Lueth and Others Institute for 3

Industrial

.Karlsuhe , Germany (as in 5) Production (IIP), University Of
 4للمزيد عن هذه التقنية خاصة يف جمال الطاقات املتجددة ،أنظر :مجيلة مرابط :الطاقات املتجددة وغري املتجددة وتداعيات التحول ،مرجع سابق ،ص.170
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احتياطي أو ما يعرف ابلطاقة االحتياطية ،هذا النوع من الطاقة تكون غالبا خمزنة يف بطارايت كمصدر موثوق حىت يتيح التغطية
الكاملة  ،وختدم أكثر املناطق النائية.
فنجد للصناعات الغاز والبرتول الكثري من التطبيقات احلتمية واملتنوعة صغرية األمحال ،اليت تعتمد على إمدادات طاقة موثوق فيها
بصورة كبرية يف املناطق ال تتوافر فيها طاقة االستخدام أو تكون غري عملية أو مكلفة .من بني تطبيقات الغاز والبرتول املثالية
"بطارايت محض الرصاص" ذات صمامات منظمة ،تتوفر على أنظمة الرقابة والتحكم ،التدفق وقياس الضغط ،ونظم إدارة
العمليات ،واحلصول على البياانت ،وأنظمة األمن واإلنذارات االتصال الالسلكي من نقطة إىل أخرى.1
ومن األمثلة البارزة و املثرية يف جمال األنظمة اهلجينة ،جند الوسائل النقل اهلجني اليت مجع بني البنزين أو الديزل والطاقة
الكهرابئية ،يف احلقيقة هذا النوع من وسائل النقل حتيط بنا من كل جانب ،ومنها على سبيل املثال احملركات اليت تسحب
القاطرات ،اليت جتمع بني طاقة الديزل والطاقة الكهرابئية ،ومنها كذلك بعض أنواع احلافالت اليت جندها يف بعض املدن ،ونعين
بذلك اليت جتمع بني طاقة الديزل والطاقة الكهرابئية اليت تستمدها من أسالك علوية  ،والغواصات أيضا انقالت هجينة جتمع بني
الطاقتني النووية والكهرابئية حينا وطاقيت الديزل والكهرابء أحياان أخرى.
وجاءت فكرة النقل اهلجني يف إطار تدارك األخطاء وحماولة املزاوجة بني التطور واحلفاظ على البيئة ،لذلك حاول أصحاب جمال
النقل بصفة عامة وصانعوا السيارات بصفة خاصة استقاء إهلامهم من األرض و تصميم سيارات تكون هي الرتايق للتنفيس عما
يعانيه ويالقيه كوكب األرض من زخم وسائل النقل ،وجند أكثر وسائل النقل انتشارا ما تعرف ابلسيارات اهلجينة(سيارة املستقبل
من أجل مستقبل أفضل).

الشكل :21مبدأ عمل السيارة اهلجينة.

2

 1دليل حلول ختزين الطاقة الصادر عن شركة تروجان األمريكية أنظر املوقع التايل www.trojanbattery.com :
www.toyota global.com2
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ولكي تكتمل معرفتنا هبذا النوع من السيارات اهلجينة ،ال بد يف البداية أن نوضح الفرق بني سيارات البنزين والسيارات الكهرابئية.
سيارات البنزين مزودة خبزان وقود يزود احملرك ابلبنزين ،ومن مث يشغل احملرك انقل احلركة ،الذي ينقل احلركة إىل العجالت .أما
السيارات الكهرابئية فمزودة بعدد من البطارايت اليت متد احملرك ابلكهرابء ،ومن مث يشغل احملرك انقل احلركة ،ومنه تنقل احلركة إىل
العجالت .وتتألف السيارة اهلجينة من هذين النوعني ،واهلدف من هذا التهجني هو حماولة التغلب على عيوب كال النوعني،
واألهم من ذلك محاية طبقة األوزون من انبعااثت غاز  CO2الضار وابلتايل تصبح هذه السيارات صديقة للبيئة.

1

عموما ما ميكن أتكيده ،أن األمر يف هناية املطاف ال يتعلق بنوع الطاقة أو املصدر املستعمل سواء إن كان أحفوراي أو متجددا أو
مها معا ،بقدر ما يهم األسلوب والكيفية والنجاعة املعتمدة يف االستفادة من هذه املصادر بطريقة آمنة ختدم اإلنسانية واجملتمع
والبيئة.
خ ـ ـ ـ ـ ــالصـ ـ ـ ــة:
إن الزايدة يف استهالك الطاقة عامليا تضع عبئا ثقيال على شبكات الطاقة القائمة ابلفعل يف وقتنا احلايل .كما أن العديد من
الشبكات الكهربية تتصف بسوء كفاءهتا وعدم قدرهتا على الوفاء ابحتياجات سكان احلضر املتزايدين بشكل مستمر.
وأصبح اغتصاب الطاقة أمرا شائعا ،واحلاجة إىل نظم هجني واالحتياطية لتوفري طاقة اثبتة جزءا هاما من إمجايل مزيج الطاقة؛ هذا
ما تفرضه إسرتاتيجية النجاعة الطاقيّة ،إذ جيب أن تطبق يف مجيع جماالت احلياة ،يف الصناعة ،النقل واملواصالت ويف البيت.

توفريا من حيث االستهالك ،وذلك مع
 يف الصناعة :من الواجب علينا أن خنتار مصادر الطاقة املالئمة واألكثر ً
متطورة ،االستعمال املعاد للنفاايت الصناعيّة وابلنواتج املرافقة ،جيب التطلُّع إىل إجراء عمليّات
استخدام تكنولوجيات ّ
ُ
كميّة الطاقة اليت تُستخدم يف
إنتاج مع استهالك احلد األدىن من الطاقة .وهكذا نصبح قادرين على التقليل من ّ
الصناعة.
 يف النقل واملواصالت  :جيب أن يكون هناك جناعة طاقيّة يف مجيع فروع النقل واملواصالت .كيف ميكن القيام بذلك؟
املرجوة  -االنتقال من مكان
احملركات وتقليل استهالكها دون فقدان النتيجة ّ
جيب حتسني طريقة احرتاق مو ّاد الوقود يف ّ

أخف َوْزًان.
صنع وسائل مواصالت من مو ّاد ّ
إىل آخر بنفس النجاعةُ .
 يف البيوت  :إذا قُمنا بِ َع ْزل بيوتنا بشكل أفضلُ ،مي ِكنُنا أن حن ّقق نفس النتيجة من حيث تربيد أو تدفئة البيت  -وذلك
كميّة الطاقة اليت تُ ْستَ ْخدم للتدفئة أو
اري أفضل للبيت ،فإن ّ
كميّة أقل من الطاقة .إذا اهتممنا بعزل حر ّ
ابستخدام ّ
أقل.
التربيد اليت
ّ
ستتسرب إىل البيئة ستكون ّ

1

نبيلة بروال :النقل والبيئة -السيارات اهلجينة -حبث لنيل شهادة املاسرت ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة احلاج خلضر،2011 ،ص.41
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نظرية اإلخالل المسبق للعقد
 -دراسة مقارنة بين اتفاقية فيينا لعقود البيع الدولية  GISGواألنظمة القانونية للبلدان اإلسالمية-

د .قاسم محمدي
ط.د.محمود البازي

نظرية اإلخالل املسبق للعقد
دراسة مقارنة بني اتفاقية فيينا لعقود البيع الدولية  GISGواألنظمة القانونية للبلدان اإلسالمية
The theory of Anticipatory Breach of Contract
The contrastive analysis of Convention on Contracts for the International
Sale of Goods and Legal Systems of Islamic Countries
د .قاسم حممدي ،كلية احلقوق جبامعة الشهيد هبشيت) إيران) وانئب مدير كرسي حقوق اإلنسان (اليونسكو)
حممود البازي،ابحث دكتوراة ،كلية احلقوق جبامعة الشهيد هبشيت (إيران) وعضو بكرسي حقوق اإلنسان (اليونسكو)

امللخص:
إن الوسائل اليت يُلتجأ إليها لضمان تنفيذ العقود ،ال تكون متاحة للمتعهد له إال عندما يكون أجل تنفيذ العقد حاالً والطرف
اآلخر للعالقة التعاقدية مل يقم ابلوفاء ابلتزاماته .ولكن يف بعض احلاالت وبناءً على تصريح أو تصرفات املتعهد وقبل حلول أجل

الوفاء اباللتزام ،يصل املتعهد له "الدائن" إىل نتيجة مفادها أ ّن املتعهد "املدين" لن يقوم بتنفيذ التزاماته يف املوعد املقرر .يف مثل
هذه احلاالت تُطرح مسألة اإلخالل املسبق للعقد.
اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع لعام 1980م ،ذكرت صراحةً مسألة اإلخالل املسبق للقعد .وعلى رغم
األمهية البالغة هلذه املسألة والنتائج املرتتبة عليها ،إال َّ
أن قوانني الدول اإلسالمية مل تتطرق صراحةً هلذه املسألة وإن كان من املمكن
القول إن مسألة اإلخالل املسبق للعقد ميكن استخالصها ضمنياً من القواعد العامة هلذه القوانني.
الكلمات املفتاحية :اإلخالل املسبق للعقد ،فسخ العقد ،اتفاقية البيع الدويل للبضائع ،موعد تنفيذ االلتزام.
Abstract:
Resorting to remedies of contract usually propound when the due date arrives and promisor
does not perform his obligations and the actual breach of contract occurs. It is also possible,
prior to the date for performance of obligation, one of the parties by his statements, actions or
circumstances leads another party to reasonably conclude that the promisor can’t perform his
obligation in due time. In this case, “that is named anticipatory breach of contract.
Although the doctrine of anticipatory breach of contract is of great importance and is a wellestablished theory in Convention on Contracts for the International Sale of Goods, this theory
is not considered in legal system of Islamic countries and there is not specific article allocated
to it. However, the provisions of this theory can be implicitly deduced from other articles of
the law.
Keywords: Anticipatory breach of contract, Termination of Contract, Convention on
Contracts for the International Sale of Goods, contract deadline.
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مقدمة:
تدور فكرة اإلخالل املسبق للعقد حول ما يصدر من املدين قبل حلول أجل تنفيذ التزامه ويُستنتج منه أن التنفيذ لن حيصل يف
ٍ
عندئذ يُطرح السؤال التايل ،ماذا يستطيع أن يفعل الدائن؟ وهل يُوفر له القانون من الوسائل ما يستطيع معها محاية حقه
موعده،
الزم وال يكون أمام الدائن أالّ انتظار جميء
امر ٌ
من اإلخالل الذي أصبح وقوعه حمتماً أو وشيكاً يف املستقبل ،أم أن احرتام األجل ٌ

الوقت احملدد للتنفيذ والتحرك عند ذلك بناءً على موقف املدين وما إذا كان سينفذ التزامه من عدمه .ال شك يف وجوب احرتام
اإلنسان للعالقة التعاقدية اليت يدخل إليها إبرادته .فإذا كان االلتزام الناشئ عن العقد مؤجالً وكان األجل طويالً نوعاً ما ،وجب

أن يبقى الدائن مطمئناً حلصول التنفيذ يف موعده احملدد طيلة املدة السابقة حللول األجل .وأي شيء يصدر من املدين يف هذه
مرفوض وينبغي مواجهته.
امر
ٌ
املدة ويكون من شأنه أن يعكر اطمئنان الدائن ،هو ٌ
وهذا ابلفعل ما فعلته اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع يف فيينا عام 1980م ( ،)1بوضعها مبدأً عاماً ينطبق
على هذه املسائل ،أُطلق عليها مبدأ اإلخالل املسبق للعقد" ."Anticipatory Breach Of Contractوتنسجم هذه
مقدم للعقد"(.)2
التسمية كثرياً مع ما أطلقه األستاذ السنهوري ،إذ وصف ما يصدر من قِبل املدين أبنه
ٌ
"إخالل ٌ
أما األنظمة القانونية للدول اإلسالمية فإهنا ختتلف يف مدى تبنيها لفكرة اإلخالل املسبق للعقد .فعلى الرغم من عدم تنظيمها
لفكرة اإلخالل املسبق للعقد كمبدأ عام ،إال أهنا تتضمن أحكاماً تنظم العديد من املسائل اليت تدخل يف مفهوم اإلخالل املسبق
للقعد وإن مل يُطلق عليها هذه التسمية.
أمهية البحث:
إن اعتبار نظرية اإلخالل املسبق للعقد مبدأً عاماً حيكم العقود يف كل من القانون األمريكي والقانون اإلنكليزي واتفاقية فيينا،
دفعنا لنبحث عن هذا املبدأ يف قوانني بلداننا العربية واإلسالمية ملا له من أمهية كبرية يف االقتصاد وسرعة التعامل .ومن هنا تكمن
تدلل على وجود مثل هذه النظرية يف القوانني املدنية لبلدان الشرق األوسط،
أمهية هذا البحث بوصفه من األحباث القليلة اليت ّ
ليس كنظرية مستقلة هلا وجود مستقل بل كمبدأ ميكن استخالصه من القواعد العامة .وتتعاظم وتزداد امهية املوضوع الرتباطه بعقود

-The UN convention on contracts for the international sale of Goods , 1980 (CISG).
 -2عبد الرزاق ،السنهوري ،الوسيط ،اجلزء  ،7االسكندرية ،منشأة املعارف ،2004 ،ص.80
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ونظرا حلداثة املوضوع فأنه مل حيظ يف بلداننا أبية دراسة قانونية ،معمقة ومتكاملة،
تتنامى وتزداد وتتنوع ابستمرار يف حياة الدولً .

كما مل يعطه فقه القانون اخلاص االمهية الالزمة.
أسئلة البحث:

 )1ما هي شروط نظرية اإلخالل املسبق للعقد يف اتفاقية فيينا للبيع الدويل؟
 )2هل يوجد مفاهيم مشاهبة لنظرية اإلخالل املسبق للعقد يف النظام القانوين للبلدان العربية واإلسالمية؟
 )3هل هناك مانع قانوين مينع من تطبيق هذه النظرية يف النظام القانوين لبلداننا اإلسالمية والعربية؟
فرضية البحث:
تقوم فكرة املقال على فرضية رئيسية هي مىت ما متّ التوصل بناءً على أدلة ملموسة وحمكمة من قبل املتعهد له يف العالقة العقدية،

أبن املتعهد ال يريد أو ال يستطيع تنفيذ التزامه ابلوقت احملدد للوفاء ،فإن األول يستطيع املطالبة بوقف تنفيذ التزاماته أو املطالبة

بفسخ ا لعقد كليا واملطالبة ابلتعويض وللقاضي السلطة التقديرية يف تقرير أي احلكمني السابقني واجب التطبيق من عدمه.
أهداف البحث:
(املشرع يتجنب املداخلة
للمشرع يف الدول اإلسالمية لتبين مثل هذه النظرية
بناء على ما سبق يرتك حبثنا هذا ،اجملال مفتوحاً
ّ
ّ
القانونية يف هذه الدول) ويؤصلها يف مواد قانونية الزمة االتباع إن أمكن.
املنهج املعتمد:
تقوم منهجية حبثنا على املقارنة واملوازنة بني أنظمة قانونية متعددة ،وبني اتفاقية فيينا للوصول إىل نتائج ميكن تلخيصها ٍ
بنص قانو ٍين
ِ
املشرع القانوين .وعليه سوف نعتمد املنهج املقارن مبا يتناسب مع موضوع الدراسة.
ُم ٍ
قرتح ميكن تبنيه من قبل ّ
خطة البحث:
بغية اعطاء البحث ابعاده الالزمة واالحاطة جبميع جوانبه القانونية النظرية منها والعملية والوقوف على معطياته املختلفة ومبا
ينسجم مع خصوصيته فقد ارأتينا تقسيمه اىل ثالثة مباحث .حاولنا من خالل االول الوقوف على مفهوم االخالل املسبق للعقد
من خالل التعريف به واستعراض كيفية نشؤه اترخيياً ،يف حني خصصنا املبحث الثاين للتعرف على صور االخالل املسبق للعقد يف
اتفاقية فيينا للبيع الدويل .اما املبحث الثالث فقد افردانه لدراسة اإلخالل املسبق للعقد يف بعض األنظمة القانونية املتنوعة يف كل
اضا سر ًيعا الهم ما مت التوصل اليه من نتائج.
من أوراب والبلدان العربية واإلسالمية ،وقد ختمنا البحث خبامتة تضمنت استعر ً
املبحث األول :التطّور التارخيي لنظرية اإلخالل املسبق للعقد وتعاريفها
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ٍ
إشكالية قانونية ينبغي الرجوع إىل التطور التارخيي لتلك املسألة .وكما ينبغي حتديد املفاهيم العامة لتلك املسألة،
صحيح أليّة
لفه ٍم
ٍ
وعليه سنقوم اوالً بتوضيح التطور التارخيي لنظرية اإلخالل املسبق للعقد ومن مث حتديد وتعريف دقيق ملفاهيم هذه النظرية.
املطلب األول :التطور التارخيي لنظرية اإلخالل املسبق للعقد
إن مبدأ اإلخالل املسبق للعقد نشأ وألول مرة ،يف القانون اإلنكليزي ومن خالل قضية "."Hochster V. De La Tour
وتتلخص وقائع القضية يف أن املدعي كان قد تعاقد مع املدعى عليه بتاريخ 1852/4/12م ،على أن يعمل لديه كدليل سياحي
ٍ
سياحية إىل اورواب وملدة ثالثة أشهر تبدأ من 1852/6/1م ولغاية 1852/9/1م .ولكن قبل الشروع بتنفيذ العقد
يف جو ٍلة
غري رأيه وقام إبلغاء اجلولة السياحية ،وابلتايل
وحتديداً يف 1852/5/11م ،أرسل املدعي عليه إِخطاراً إىل املدعي يبلغه فيه أنّه قد ّ

فهو ال حيتاج إىل خدماته كدليل سياحي .فبادر املدعي إىل إقامة دعواه أمام القضاء مطالباً ابلتعويض عن اإلخالل ابلعقد .إال أ ّن

املدعي دفع تلك الدعوى ابلقول أبنّه ال ميكن االستناد إىل أي إخالل ابلعقد ما مل حين املوعد احملدد للبدء ابلتنفيذ وهو
1852/6/1م.
وقد رفضت احملكمة الدفع املذكور ،وقررت حق املدعي يف إقامة دعواه ،واكدت على أنّه مل يكن عليه االنتظار حىت حلول موعد
التنفيذ ،بل يثبت له احلق يف إقامة دعواه يف احلال ،وأنّه من غري املمكن وضع قاعدة عامة مفادها عدم جواز إقامة الدعوى حول
اتفاق ينصب على تنفيذ عمل يف املستقبل ّإال عند حلول موعد التنفيذ (.)1
جتدر اإلشارة إىل أ ّن قانون البضائع اإلنكليزي الصادر 1979م قد تضمن حكماً يواجه به حالة اإلخالل ابلعقد ،إذ تقضي املادة
( )1/41منه على أنّه يف حالة اعسار املشرتي ،جيوز للبائع أن يقوم حببس البضاعة املبيعة اليت التزال بعد يف الطريق إىل املشرتي،
ويكون للبائع احلق يف أن يستعيد تلك البضا عة وإن كانت ملكيتها قد انتقلت إىل املشرتي ،وخبالفه يكون للبائع يف حالة اعسار
املشرتي أن ميتنع عن تسليم البضاعة املبيعة إليه (.)2
نستطيع أن نالحظ :أن نظرية اإلخالل املسبق للعقد قد ُعرفت يف قانون البضائع اإلنكليزي " ،"SGAولكن مل يعطى مبحثاً
مستقالً بذلك .وانتقلت بعد ذلك فكرة اإلخالل املسبق للعقد إىل اتفاقية فيينا عام 1980م ،لتتكامل وتصبح نظرية كاملة ،هلا
أمهية خاصة يف عقود البيع الدولية نظرا ملتطلبات السوق الدولية إلجياد حلول سريعة للمشاكل اليت قد تطرأ أثناء حياة هذه
العقود.
املطلب الثاين :تعاريف ومفاهيم

- William M.nollen(1960) ,The doctrine of anticipatory breach of contract , Louisiana law review, Vol.20,p.120.
انظر كذلك :العنبكي ،جميد محيد ،انقضاء العقد يف القانون االنكليزي ،جملة احلقوق ،كلية القانون -جامعة النهرين ،اجمللد الرابع ،العدد السادس ،بغداد ،٢٠٠٠ ،ص .٨

1

 - 2حممد كمال ،محدي ،القانون البحري ،االسكندرية ،منشأة املعارف2000 ،م ،ص.268
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د .قاسم محمدي
ط.د.محمود البازي

سنقوم بتعريف فكرة اإلخالل املسبق للعقد ومن مث نقوم ابلتمييز بني املخالفة اجلوهرية وغري اجلوهرية للعقود ،نظراً إلهنا إحدى
الشروط الرئيسية هلذه النظرية.
الفرع األول :تعريف اإلخالل املسبق للعقد
إن املصطلح اإلنكليزي " "Anticipatory Breach Of Contractمن الناحية اللغوية يعين "التوقع"" ،االحتمال"(.)1
ّأما من الناحية االصطالحية فإنه يُقصد ابإلخالل املسبق للعقد ،قيام أحد املتعاقدين ابلتأكيد على أنّه لن يقوم بتنفيذ التزامه
عندما حيل اجله ،حيث يعلن هذا املتعاقد على حن ٍو واضح وقبل حلول أجل التنفيذ ،عن نيته عدم تنفيذ التزامه عندما حيل أجل
()3
عرفه الدكتور حممد لبيب شنب بقوله :هو
التنفيذ( .)2وهذا التعريف
ٌ
مطابق تقريباً لتعريف األستاذ حممود مسري الشرقاوي  .كما ّ

كل مظهر أو مسلك خارجي يصدر عن املدين ويفصح عن نية عدم تنفيذ العقد عندما حيل أجله" ،و" هذا املظهر قد يكون

()4
عبارة عن تصريح شفوي أو فعل أيتيه املدين  .وحنن يف دراستنا هذه آثران أن نستخدم مصطلح (اإلخالل املسبق للعقد) خالفاً

ملا استخدمه الفقهاء العرب ملصطلح (اجلحود املبتسر للعقد) نظراً ألن هذا املصطلح أكثر متاشياً وتناسباً مع اللغة العربية من جهة
وأكثر تعبريا عن املفهوم احلقوقي والقانوين هلذه النظرية من جهة أخرى.
وبنفس هذا املفهوم أشار القانون التجاري األمريكي املوحد ،املع ّدل عام 2003م ،حيث تقضي املادة ( )2/610منه على أنه
أخل أحد املتعاقدين ابلتزامه الذي مل حيل بعد ،فإن املتعاقد اآلخر يستطيع مواجهة هذا اإلخالل بسبب اخلسارة اليت سوف
إذا ّ

حترمه بصفة أساسية من منفعة العقد ابلنسبة له(.)5
الفرع الثاين :املخالفة اجلوهرية وغري اجلوهرية

تعد فكرة املخالفة اجلوهرية من االفكار اجلديدة اليت مل تعرفها قوانني دول عديدة ،ومنها العراق .فاإلخالل املربر للفسخ يف
التشريعات الوطنية يتخذ مفهوماً حمدداً خيتلف اىل حد بعيد عن مفهوم فكرة املخالفة اجلوهرية واليت جتد اساسها يف اتفاقية الهاي
للبيع الدويل للمنقوالت املادية  .1964وقد استلهم واضعوا هذه االتفاقية الفكرة املذكورة من القانون االنكليزي حتديداً ومن
خالل التمييز بني ما يعرف ابلشرط  Conditionوالضمان Warrantyيف هذا القانون.

 - 1ابره راگراف ،جورج و ديگران ،تفسريی بر حقوق بني املللی ،ترمجه مهرب داراب پور ،جلد دوم ،چاپ اول ،انتشارات کتاخبانه گنج دانش ،هتران1374 ،ش ،ص.27
- Treitel, G.H, 1984, an outlin of the law of contract , butter worths , third edition , London, p.285.
 - 3محمود سمير ،الشرقاوي  ،العقود التجارية الدولية ،دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،٢٠٠١،ص .١٩٨
 - 4شنب ،محمد لبيب ،الجحود المبتسر للعقد ،دراسة في القانون االمريكي مقارنة بالقانونين الفرنسي والمصري ،مجلة العلوم القانونية واالقتصادية
القسم األول ،السنة الثانية ،يونيه  ، ١٩٦٠العدد الثاني ص .٢
5
- Revised Article 610 – 2 (2): Repudiation includes language that a reasonable person would interpret to mean
that the other party will not or cannot make a performance still due under the contract, or voluntary affirmative
conduct that would appear to a reasonable person to make a future performance by the other party impossible.
2

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 12تشرين الثاني/نوفمبر - 2018المجلد– 02المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين 220

نظرية اإلخالل المسبق للعقد
 -دراسة مقارنة بين اتفاقية فيينا لعقود البيع الدولية  GISGواألنظمة القانونية للبلدان اإلسالمية-

د .قاسم محمدي
ط.د.محمود البازي

اال ان التنظيم القانوين الواضح لفكرة املخالفة اجلوهرية جنده يف اتفاقية فينا  ،1980اذ تعرضت فكرة املخالفة اجلوهرية يف اتفاقية
الهاي لنقد شديد آاثر نقاشات طويلة استمر على مدى سنوات عديدة من االعمال التحضريية اليت سبقت اقرار اتفاقية فيينا عام
 ،1980مما متخض عنه تبين مفهوم جديد للمخالفة اجلوهرية من خالل نص املادة ( )25من اتفاقية فيينا(.)1
تبني بوضوح قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد أ ّن أحد الطرفني سوف
تنص الفقرة األوىل من املادة ( )72من اتفاقية فيينا على أنّه "إذا ّ

يرتكب خمالف ًة جوهري ًة للعقد ،جاز للطرف اآلخر أن يفسخ العقد" .من هذه املادة يُستنتج أنّه لكي يستطيع الدائن أن يفسخ
العقد حيتاج إىل خمالفة جوهرية من قِبل املدين.
ولذلك توضح املادة ( )25من اتفاقية فيينا املخالفة اجلوهرية وتقول أب ّهنا" :تكون خمالفة العقد من جانب أحد الطرفني خمالف ًة
جوهري ًة ،إذا تسببت يف إحلاق ضرر ابلطرف اآلخر من شأنه أن حيرمه بشكل أساسي مما كان يتوقع احلصول عليه مبوجب العقد،

ٍ
سوي اإلدراك من نفس الصلة يتوقع مثل هذه النتيجة
أي
شخص ّ
إالّ إذا مل يكن الطرف املخالف يتوقع مثل هذه النتيجة ومل يكن ّ

يف نفس الظروف"(.)2

بناءً على ما سبق فإ ّن هناك عنصرين لتشكيل املخالفة اجلوهرية للعقد:
املرجوة اليت كان يتوقعها وقت
جراء اإلخالل املسبق للعقد حبيث حيرم من النتائج ّ
-1وجود ضرر أساسي يلحق ابلدائن من ّ
عرف هذه الكلمة عمداً ،ليرتك جماالً
املشرع الدويل مل يُ ّ
عرف يف اتفاقية فيينا .من الواضح أن ّ
التعاقد .إن كلمة الضرر أو اخلسارة مل تُ ّ
للمراجع القضائية لتقوم بتفسري هذا الضرر .ولكن بكل األحوال عند احلديث عن الضرر ،ال جيب أن يقتصر احلديث الضرر

املادي والفعلي ،بل جيب أن يتخطاه إىل الضرر الغري املادي (املعنوي) .ومثال ذلك ضياع الفرصة ،إمكانية بيع البضاعة للمرة
الثانية ،سوء السمعة التجارية وسوء االسم التجاري .)3( ...
فإهنا مرتبطة
التوقع لآلاثر اليت ستنتج عن خمالفة العقد أو نقضه .وعند احلديث عن ّتوقع خمالفة العقد أو نقضه ّ
التوقع اي قابلية ّ
ّ -2
بكل األوضاع واألحوال املرتبطة مبوضوع العقد وأحوال املدين(.)4

املبحث الثاين :اإلخالل املسبق للعقد يف اتفاقية فيينا للبيع الدويل
 - 1جاسم ،أسيل باقر ،المخالفة الجوهرية للعقد وأثرها )دراسة في عقد البيع الدولي للبضائع) ،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ،مجلد
 ،2العدد األول ،2010 ،ص.164
قارن :عبيدات ،يوسف ،مبدأ اإلخالل المسبق )المبتسر (المعد للتنفيذ في المستقبل :دراسة مقارنة بين القانون اإلنجليزي والقانون المدني األردني،
للعقد أبحاث اليرموك ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مجلد  ،25العدد الثاني ،2009 ،ص.406
 -2وهبذا الصدد تنص املادة  77مدين /عراقي واملادة  157من القانون املدين املصري على انه " :يف العقود امللزمة للجانني اذا مل ِ
يوف احد العاقدين مبا وجب عليه ابلعقد جاز
للعاقد اآلخر بعد االعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى  .على انه جيوز للمحكمة ان متهل املدين اىل اجل كما جيوز هلا ان ترفض طلب الفسخ اذا كان مامل ِ
يوف
به املدين قليالً ابلنسبة لاللتزام جبملته".
3
-Lorenz,Alexander ,( June 1998 ), Fundamental Breach under the CISG , Available on lin at :// www.Cisg
.law.pace.edu, p.5. ./
 -4شفيق ،حمسن ،اتفاقية الهاي  1964بشأن البيع الدويل للمنقوالت املادية ،جملة القانون واإلقتصاد ،القاهرة ،1973 ،ص.120
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 -دراسة مقارنة بين اتفاقية فيينا لعقود البيع الدولية  GISGواألنظمة القانونية للبلدان اإلسالمية-

د .قاسم محمدي
ط.د.محمود البازي

لقد تبنت اتفاقية فيينا للبيع الدويل لعام 1980م ،نظرية اإلخالل املسبق للعقد صراح ًة .ولكنها وانطالقاً من مبدأ احملافظة على
العقد ،حددت وسيل ًة أُخرى ميكن للدائن االستناد إليها غري فسخ العقد ،وهي وقف تنفيذ االلتزامات من جانب الدائن حلني
تقدمي ضماانت كافية من قِبل املدين.
وعليه سنقوم بدراسة وقف تنفيذ االلتزامات وشروطه ،ومن مث سنبحث يف فسخ العقد وشروطه يف اتفاقية فيينا.
املطلب األول :وقف تنفيذ االلتزامات يف اتفاقية فيينا
تبني بعد انعقاد العقد أ ّن الطرف
تنص الفقرة األوىل من املادة ( )71على " :جيوز لكل من الطرفني أن يُوقف تنفيذ التزاماته ،إذا ّ

اآلخر لن يُنفذ جانباً هاماً من التزاماته:

عدها
(أ) بسبب وقوع عجز خطري يف قدرته على تنفيذ هذا اجلانب من التزاماته ،أو بسبب إعساره؛ (ب) بسبب الطريقة اليت يُ ّ
لتنفيذ العقد أو يتّبعها فعالً يف تنفيذه".

توفرها إليقاف تنفيذ االلتزامات من جانب الدائن وهي:
يتضح من النص السابق الشروط الواجب ّ
 −أن يتضح اإلخالل املسبق للعقد بعد انعقاد العقد
 −ظهور عدم قدرة املدين على الوفاء ابلتزاماته املستقبلية
 −أن يتعلق اإلخالل املسبق جبزء هام من التزام املدين
 −إخطار املدين
الفرع األول :أن يتضح اإلخالل املسبق للعقد بعد انعقاد العقد
يتبني سبب
لقد وردت يف الفقرة األوىل من املادة ( )71من اتفاقية فيينا ،عبارة "بعد انعقاد العقد" ،وعليه يشرتط أن يتضح أو ّ

()1
تبني سبب عدم التنفيذ قبل أن يتم ابرام العقد فال
عدم تنفيذ املدين اللتزامه بعد أن يتم انعقاد العقد أو ابرام العقد  ،وخبالفه إذا ّ

يتبني
خيول الدائن حق وقف التزاماته .وهذا مؤداه أنّه إذا كان سبب عدم مقدرة املدين على التنفيذ قائماً قبل انعقاده ،إالّ أنّه مل ّ
ّ
()2
ّإال بعد انعقاده ،حيق للدائن وقف تنفيذ التزاماته .

 - 1للمزيد حول ابرام عقد البيع الدويل للبضائع أنظر وفاء مصطفى حممد عثمان ،توازن املصاحل يف تكوين عقد البيع الدويل للبضائع وفقا التفاقية فيينا لعام  ، ١٩٨٠رسالة دكتوراة،
جامعة القاهرة. ٢٠٠٥ ،
2

 -دواس ،أمني ،احلق يف وقف تنفيذ االلتزام يف ظل اتفاقية فيينا للبيوع ،جملة احلقوق ،جامعة البحرين ،اجمللد اخلامس ،بدون اتريخ ،ص.175

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 12تشرين الثاني/نوفمبر - 2018المجلد– 02المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين 222

نظرية اإلخالل المسبق للعقد
 -دراسة مقارنة بين اتفاقية فيينا لعقود البيع الدولية  GISGواألنظمة القانونية للبلدان اإلسالمية-

د .قاسم محمدي
ط.د.محمود البازي

تبني له عدم قدرة الطرف اآلخر على تنفيذ التزاماته ،أال يربم العقد ابتداءً،
إ ّن العلة يف ذلك كله ،أ ّن إبمكان املتعاقد فيما لو ّ
خبالفه إذا اختار ابرام العقد على الرغم من علمه بوضع املدين او على الرغم من تبيّنه لعدم قدرة املدين على اإليفاء ابلتزاماته

البد من أن يتحمل تبعة ذلك بنفسه .ففي مثل هذه احلالة تنتفي احلكمة اصالً من محايته( .)1ولكن إذا كان وضع
املستقبلية ،فإنه ّ
املدين سيئاً وقت ابرام العقد ،واتضح أنّه بعد انعقاد العقد ،اصبحت أكثر سوءً ،حيق للدائن أن يوقف تنفيذ التزاماته حلني تقدمي
ضمان كايف من قِبل املدين(.)2
الفرع الثاين :ظهور عدم قدرة املدين على الوفاء ابلتزاماته املستقبلية
يف احلقيقة إن املراد من الوضوح والظهور ،هو بصورٍة نوعية .مبعىن إ ّن عدم قدرة املدين على أداء التزامه يف املوعد املقرر جيب أن
يستند إىل معيار موضوعي ،يتمثل يف الشخص املعتاد الذي يوجد بنفس ظروف املدين .أي أنّه ال يكفي جمرد الشك يف وقوع
تبني" تفيد كفاية وجود ادلّة وأمارات على وقوع
اإلخالل ،وذلك إلن اتفاقية فيينا ال تتطلب قدراً كبرياً من اليقني ،فعبارة "إذا ّ
اإلخالل املسبق للعقد(.)3
الفرع الثالث :أن يتعلق اإلخالل املسبق جبزء هام من التزام املدين
البد الستعمال وسيلة وقف التنفيذ ،أن يتعلق اإلخالل جبزء هام من التزام املدينّ ،إال أ ّن اتفاقية فيينا ،مل حتدد ما املقصود ابجلزء
اهلام من االلتزام ،وبذلك فإ ّن املعىن قد ينصرف إىل اجلزء "األساسي" أو "الكبري".
أمر يقتضيه التمييز بني شروط حتقق حالة وقف
وحنن نرى أن عدم املساواة بني معىن اإلخالل اجلوهري واإلخالل اهلام اباللتزامٌ ،

تنفيذ االلتزامات وبني شروط فسخ العقد .فمن شروط الفسخ ،أن يتيقن املتعاقد أبنه سوف يتحقق اإلخالل ابلتزام جوهري من

التزامات املدين .ولكن مع ذلك جيوز للدائن يف هذا النوع من اإلخالل أيضاً ،أن يُوقف تنفيذ التزاماته بدالً من الفسخّ .أما إذا

كان اإلخالل املتوقع للعقد يتعلق ابلتزام هام واساسي من التزامات املدين ،حينها ال يستطيع الدائن ّإال أن يسلك طريق وقف

االلتزامات .وملعرفة فيما إذا كان اإلخالل املسبق للعقد سيشكل إخالالً هاماً أم ال ،فإن الفيصل يف هذا املوضوع يكون ابلرجوع
إىل بنود العقد وما مت االتفاق عليه بني الطرفني( ،)4فعلى سبيل املثال ،لو متّ االتفاق على تسليم الثمن يف موعد حمدد بوضوح يف
العقد ،فذلك يعين أن هذا االلتزام أساسي ومهم .وعلى كل ٍ
يعد من
حال جيب أن يتفق هذا التوصيف مع مبدأ حسن النية الذي ُّ
ٌ
()5
املبادئ األساسية اليت تستند عليها اتفاقية فيينا .
 -1دواس ،أمني ،املصدر السابق ،ص.101
-Enderlein , Friz &Maskow, dietrich (1992) : International sale law , oceana puplication Available at :
http://cisg3. Law.pace.edu/cisg/biblio/enderlein-abb.html, p.2.
انظر كذلك :خالد أمحد ،عبد احلميد ،فسخ عقد البيع الدويل للبضائع،وفقا التفاقية فيينا لعام ، ١٩٨٠ط  ،2001 ،٢ص.87
3
- Schlechtriem, Peter: "Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the International Sale of
Goods"; Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem-72.html,p.96.
4
- Honnold,John ,O (1999) Uniform law for International Sales Under the 1980. United Nation Convention,
Available on line at : <http:www.Cisg.law.pace.edu/>2013/2/1, p.480.
 - 5مصطفى ،مسرية عبد هللا -جالل ،انصر خليل ،وقف تنفيذ االلتزام كجزاء على اإلخالل املبتسر للعقد ،اجمللة العلمية لكلية احلقوق ،جامعة النهرين ،اجمللد  ،13العدد ،2
2

2011م ،ص.79
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الفرع الرابع :إخطار املدين
تنص الفقرة الثالثة من املادة ( )71على" :جيب على الطرف الذي يُوقف تنفيذ التزاماته قبل إرسال البضائع أو بعد إرساهلا ،أن

قدم له هذا الطرف ضماانت كافية تؤكد عزمه على تنفيذ
يرسل إىل الطرف اآلخر إخطاراً بذلك وعليه أن يستأنف التنفيذ إذا َ
التزاماته" .إ ّن كلمة "مباشرًة" يف هذه الفقرة تُفيد عدم الرتاخي أو الرتيث يف حتديد اإلخطار .بل جيب إرسال اإلخطار مباشرًة
ودون أتخري منذ اللحظة اليت يقوم فيها املتعاقد بتعليق التزاماته املستقبلية( .)1ومن هذه الناحية ليس من املهم أن يتسلم املدين هذا
اإلخطار ،بل يكفي ارساله من قِبل الدائن(.)2
ّأما عن شكل اإلخطار فقد سكتت اتفاقية فيينا عن هذا املوضوع ،وعليه ابإلمكان أن يكون شفهياً أو حتريرايً ،وكذلك فإ ّن
الشي املهم يف كل ذلك هو أن تكون
اإلخطار ميكن أن يكون عن طريق الفاكس ،تلكس ،أو عن طريق الربيد اإللكرتوين ،و ْ
الوسيلة اليت اعتمدها الدائن يف توجيه اإلخطار ،تضمن وصول اإلخطار إىل املتعاقد اآلخر يف ٍ
ٍ
مناسب ،كي يتمكن من هتيئة
وقت
نفسه لتقدمي الضماانت الكافية لقدرته على تنفيذ التزاماته.
وجتدر اإلشارة إىل أ ّن اإلخطار ليس شرطاً ملمارسة الدائن حقه يف وقف تنفيذ االلتزامات ،نظراً لصراحة املادة ( )71هبذا
ُ
الشأن(.)3
ولكن السؤال املطروح هو ،عندما ال يقوم الطرف الذي أُرسل اإلخطار إليه ،بتقدمي ضماانت كافية أو قام بتقدمي ضماانت انقصة
ال تكفي حلصول اطمئنان لدى الدائن .ماذا سيحدث يف مثل هذه احلالة؟
يبدو أ ّن الطرف الذي قام بتعليق تنفيذ التزاماته ،يستطيع االستمرار هبذا التعليق ،ويستطيع كذلك أن يقوم ابالمتناع عن تنفيذ
األعمال التحضريية الالزمة لتنفيذ التزامه؛ كأن ميتنع عن انتاج البضاعة املقرر تسليمها إىل املشرتي يف موعد حمدد( .)4وعالوًة على
تضح أ ّن هذا الطرف ليس لديه النيّة بتنفيذ
ذلك عند امتناع الطرف الذي أُرسل اإلخطار إليه عن تقدمي الضماانت الكافية ،يَ ُ
التزاماته املستقبلية اصال .وبناءً عليه حيق للطرف الذي علّق التزاماته أن يطالب بفسخ العقد حمتجاً بعدم تنفيذ الطرف اآلخر
اللتزاماته التعاقدية(.)5

 - 1دواس ،أمني ،املصدر السابق ،ص.112
2
-Schlechtriem, Peter: "Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the International Sale of
Goods"; p.94.
 - 3مصطفى ،مسرية عبد هللا -جالل ،انصر خليل ،وقف تنفيذ االلتزام كجزاء على اإلخالل املبتسر للعقد ،املصدر السابق ،ص.85
4
- Honnold,John ,O (1999) Uniform law for International Sales Under the 1980. United Nation Convention,
p.490.
 - 5صفايی ،سيد حسني وديگران ،حقوق بني املللی اب مطالعه تطبيقی ،چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه هتران1387 ،ش ،ص.337
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وأخرياً جتدر اإلشارة إىل أنّه عند امتناع املدين عن تقدمي ضماانت كافية ،فإ ّن الطرف اآلخر يستطيع املطالبة ابلتعويض عن الضرر
سخ العقد أم مل يُفسخ ،استناداّ لنص املادة ( )74من اتفاقية فيينا(.)1
احلاصل ،سواءٌ فُ َ
املطلب الثاين :فسخ العقد بناءّ على اإلخالل املسبق للعقد
تبني بوضوح قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد ،أ ّن أحد الطرفني سوف يرتكب
تنص الفقرة األوىل من املادة ( )72على أنّه" :إذا ّ
خمالف ًة جوهري ًة للعقد ،للطرف اآلخر أن يفسخ العقد" .من هذه املادة نستطيع ذكر الشروط الالزمة لفسخ العقد يف اتفاقية فيينا
وهي:
 −عدم حلول أجل الوفاء
 −وضوح اإلخالل املستقبلي للعقد
 −املخالفة اجلوهرية للعقد
 −إخطار املدين ابلفسخ

ني ٍ
 −عدم تقدمي تضم ٍ
كاف
الفرع األول :عدم حلول أجل الوفاء
أ ّن املقصود بعدم حلول أجل الوفاء اباللتزام ،هو الفاصلة الزمانية املمتدة من وقت إبرام العقد حلني حلول أجل التنفيذ ،إلنّه يف
حالة حلول أجل التنفيذ ،وامتناع املدين أو املتعهد عن أداء التزامه أو تعهده ،يستطيع الطرف اآلخر أن يلجأ إىل الوسائل القانونية
املتاحة يف اتفاقية فيينا واليت تنظم حاالت التعويض الناجتة عن اإلخالل الفعلي للعقد ،وغري ذلك من احلاالت واخليارات املتاحة
للطرف املتضرر واملرتبطة كلٌّ منها ابلظروف واألحوال املوجودة يف العقود.
الفرع الثاين :وضوح اإلخالل املستقبلي للعقد
لعل من أهم الشروط لفسخ العقد هو شرط وضوح املخالفة املستقبلية ،فيُشرتط أن تصل حالة وضوح اإلخالل املستقبلي من قِبل
ّ

املدين درجة عالية من التوقع ،حبيث يكون لدى الطرف امللتزم ظروف وقرائن ووقائع صرحية كانت أم ضمنية ،توحي جبدية وقوع

خمالفات مستقبلية ،دون لزوم أن يصل األمر إىل مرحلة اليقني .وحيال بشأن هذا التوقع إىل الشخص العادي ،سوي اإلدراك،
كمعيار موضوعي يف نفس ظروف ومستوى املتعاقد املضرور) .(2ودليل املعيار املوضوعي ،هي األصول القانونية الكلية املندرجة يف

& - Chengwei,Liu(2003), Remedies for non – performance: perspectives from CISG,UNIDROIT principles
pecl, available on line at :<http:www.Cisg.law.pace.edu/>2012/8/1, p.903.
2
-Schlechtriem, Peter: "Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the International Sale of
Goods";p.96.
1
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هذه االتفاقية ،وابإلضافة إىل ذلك ميكن االستناد إىل املواد التالية (الفقرة  3من املادة ( ،)8الفقرة  1من املادة  )39و(الفقرة 1
موضوعي ،مناطه الشخص العادي.
معيار
من املادة  .)43حيث إن املعيار املُتبع يف مجيع النصوص السابقة هو ٌ
ٌ
الفرع الثالث :املخالفة اجلوهرية للعقد
إن املادة  72من اتفاقية فيينا ،اعتربت املخالفة اجلوهرية شرطاً الزماً لفسخ العقد .ولقد متّ تعريف املخالفة اجلوهرية للعقد يف نص

املادة ( )25واليت تنص على" :تكون خمالفة العقد من جانب أحد الطرفني خمالف ًة جوهري ًة ،إذا تسببت يف إحلاق ضرر ابلطرف
اآلخر ،من شأنه أن حيرمه بشكل أساسي مما كان حيق له أن يتوقع احلصول عليه مبوجب العقدّ ،إال إذا مل يكن الطرف املخالف

ٍ
ي اإلدراك من نفس الصلة يتوقع مثل هذه النتيجة يف نفس الظروف" .واألمثلة
أي
شخص َس ِو ّ
يتوقّع مثل هذه النتيجة ومل يكن ّ

ختول الطرف الدائن أن يفسخ العقد قبل حلول أجل تنفيذه كثريةٌ نذكر منها على سبيل املثال ال
على املخالفة اجلوهرية اليت ّ
احلصر؛
بضاعة ٍ
ٍ
معينة ،إىل مش ٍرت آخ ٍر(.)1
بيع نفس البضاعة إىل مش ٍرت آخر ،أو عندما يقوم البائع ،ببيع اآلالت املتعاقد عليها لتصنيع
ُ
موعد ٍ
معينة ويتفق على تسليمها يف ٍ
بضاعة ٍ
ٍ
حمدد ،ولكن ال يقوم الطرف املتعهد ابلتوليد ِّ
أبي
وكذلك عندما يُتفق على توليد
ُ
ٍ
أعمال حتضريية تدل على أنّه سيسلم البضاعة يف املوعد املقرر( .)2اعسار املدين أو افالس التاجر ،ميكن اعتبارمها من قبيل املخالفة
اجلوهرية للعقد أيضاّ(.)3
ستلزم توافر شرطني ومها
جتدر اإلشارة إىل أنّه لتحقق املخالفة اجلوهرية للعقد يف املادة ( )25يُ ُ
ٍ
بشكل اساس ٍي مما كان يتوقع احلصول عليه من العقد فيما لو نُِف َذ؛
أ) أن يكون من شأن املخالفة أن حترم املتعاقد
ب) قابلية توقع حدوث الضرر نتيجة اإلخالل ،من قِبل الناقض للعقد.

لوقوعّ ،إال إن
يُستخلص من املادة ( )25من اتفاقية فيينا ،أنّه عند إثبات الشرط األول من قِ ِبل امل ّدعي فإ ّن الشرط الثاين
مفروض ا ِ
ُ

قام املدعى عليه إبثبات عدم إمكانية توقع حدوث هذا الضرر من انحيته .لتبقى لدينا مسألةٌ غايةٌ يف األمهية وهي ،عندما قامت

ٍ
ٍ
مستقل عن القوانني الداخلية للبلدان املشاركة فيها آنذاك ،وعليه جيب
بشكل
فإهنا عرفتها
املادة ( )25بتعريف املخالفة اجلوهريةّ ،
كل ذلك بناءً على (الفقرة  1من املادة )7
التوجه واالنتباه إىل مسألة عقود البيع الدولية عند إحراز املخالفة اجلوهرية للعقود ،و ّ
اتفاقية فيينا.

1

- Honnold,John ,O (1999) Uniform law for International Sales Under the 1980. United Nation Convention,
p.438.
2
- Treitel, G.H, (1999),the law of contract , sweet & Maxwell , 10 th edition , London, p.773.
3
- Chengwei,Liu(2005) ,suspension or avoidance due to anticipatory breach , available,
<http:www.Cisg.law.pace.edu/>, p.32.
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الفرع الرابع :إخطار املدين ابلفسخ
إ ّن فسخ العقد ونتيجة ذلك عدم إجراء العقد بدون إخطار مسبق ،جيعل الطرف املقابل يف العالقة التعاقدية ينتظر إجراء العقد،
مقصراً ،ولذلك وبناءً على أحكام (الفقرة  2من املادة  )72اتفاقية فيينا ،جيب عند
وتنفيذه يف املدة املقررة حىت لو كان نفسه
ّ
توفر الوقت الكايف ،أن يقوم الدائن إبخطار املدين بفسخ العقد ،إلن من مقتضيات مبدأ حسن النيّة ،إرسال هذا اإلخطار
ّ

ابلفسخ(.)1

وكما أشارت املادة ( )72جيب أن يكون هذا اإلخطار معقوالً ،مبعىن أنّه جيب أن تتوافر لدى الطرف الذي أُرسل اإلخطار إليه
املدة الكافية لتقدمي ضماانت كافية .ومع قولية هذا اإلخطار تستند إىل املعيار املوضوعي مع مالحظة شروط العقد ،وأحوال
وأوضاع املدين.
جيب القول أ ّن (الفقرة  2من املادة  ) 72أعفت الطرف املتضرر من اإلخالل املستقبلي من إرسال اإلخطار إىل الطرف اآلخر يف
حالتني مها:
أ) فقدان الوقت الكايف إلرسال اإلخطار؛
ب) إعالن وتصريح املدين ،أنّه عند حلول أجل التنفيذ ،لن يقوم بتنفيذ التزاماته.
ني ٍ
الفرع اخلامس :عدم تقدمي تضم ٍ
كاف
إ ّن معىن التضمينات الكافية واملناسبة تعين ،إعطاء تضمينات كافية تؤدي إىل حصول اطمئنان وارتياح لدى الدائن ،أب ّن املدين
سيقوم بتنفيذ التزاماته يف املوعد املقرر ،أو كحد أقل يكون كافياً جلربان الضرر يف حال مل يُنفذ العقد يف موعده.
وال يُشرتط أن تكون الضماانت املقدمة كافيةً إلجراء كامل العقد ،ولكن ميكن أن تكون تلك الضماانت والتأمينات تبعث
ُ
()2
االطمئنان على تنفيذ العقد ولو بتأخر بسيط عن املوعد املقرر يف مثل هذه احلالة إ ّن إجراء العقد مع التأخري ال يعترب خمالف ًة
جوهريةً للعقد ،وابلتايل ال حيق للطرف املقابل فسخ العقد .وخالصة القول يف ذلك ،جيب أن تنال هذه التضمينات رضاء الطرف
املقابل.
املبحث الثالث :نظرية اإلخالل املسبق للعقد يف النظام القانوين لبعض الدول
سنقسم هذا الفصل إىل قسمني ،نبحث يف األول موقع هذه النظرية يف ٍ
كل من فرنسا وأملانيا ،ونبحث يف القسم الثاين أبعاد
ومصاديق هذه النظرية يف النظام القانوين للبلدان اإلسالمية.

1

- Honnold,John ,O (1999) Uniform law for International Sales Under the 1980. United Nation Convention,
p.44.2
- Honnold,John ,O (1999) Uniform law for International Sales Under the 1980. United Nation Convention,
p.392.
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املطلب األول :موقِع نظرية اإلخالل املسبق للعقد يف فرنسا وأملانيا
لقد ت ّكونت نظرية االخالل املسبق ابلعقد يف قوانني "كامن لو" واكتملت أسسها وركائزها يف هذه القوانني ولكنها مل حتظى مبكان
مستقل يف قوانني البلدان اليت تعتمد على القوانني املكتوبة ومنها فرنسا .وبرغم ذلك يوجد يف قوانني هذه البلدان العديد من
املواضع واملفاهيم اليت تشابه هذه النظرية ،وابلتايل ميكن ملئ الفراغ احلاصل عن فقدان هذه النظرية ،ابالستفادة من هذه املواضع
واملفاهيم املشاهبة( )1وبعبارٍة أخرى ميكن القول أنّه يف هذه األنظمة القانونية يُستفاد من هذه النظرية ولكن بطريقة غري مباشرة ،عن
طريق طرح العديد من القواعد واملفاهيم املشاهبة هلذه النظرية(.)2

الفرع األول :يف فرنسا
يف القانون املدين الفرنسي ،األصل هو الفورية يف تنفيذ التعهدات ،إّال إن كانت طبيعة هذه التعهدات تستلزم مد ًة معين ًة متعارف

أجل يتفقان عليه مسبقاً .إ ّن اآلاثر املرتتبة على تعيني ٍ
عليها ،أو أن يتفق الطرفني على أتجيل الوفاء ابلتعهدات إىل ٍ
أجل للوفاء

اباللتزامات يف القانون الفرنسي هي:
أ) بدون تعليق التعهدات من قِبَ ِل الطرفني ،يقوم الطرفان بتأجيل موعد الوفاء هبذه التعهدات ،املادة ( )1185من القانون املدين
الفرنسي.

ب) إ ّن الدائن يف مثل هذه احلاالت ال يستطيع أن يُطالب املدين بتنفيذ التزاماته ،قبل حلول أجل الوفاء املتفق عليه فيما بينهما
املادة ( )1186من القانون املدين الفرنسي .وعلى الرغم من وجود األثر الثاين ّإال أنه ت ِرد عليه استثناءات وهذه االستثناءات هي،
يصرح املدين قبل حلول أجل الوفاء أبنّه لن ينفذ
قبل حلول أجل الوفاء ،يفقد املدين القدرة على الوفاء هبذه التعهدات ،أو كأن ّ
التزامه يف املوعد احملدد .يف الواقع إن هذين االستثناءين مها من األمثلة البارزة لنظرية اإلخالل املسبق للعقد املوجودة يف قانون

"كامن لو".
بصرف النظر عن هذه االستثناءات ،جيب التسليم ابلقاعدة العامة املوجودة يف القانون املدين الفرنسي ،وهي أنّه قبل حلول أجل
التنفيذ ال ميكن للدائن أن يطالب أبيّة دعوى ،سواء كانت مطالبته تنفيذ االلتزامات أو ابطال العقد أو حىت املطالبة ابلتعويض.
كل هذا إلنه قبل انقضاء املهلة احملددة لتنفيذ االلتزامات ال يُتصور اإلخالل اباللتزام اصالً .إ ّن وجود مثل هذه القاعدة يرجع إىل
و ّ

ثالثة ٍ
اساب هي:

- Seliazniova,Tatsiana (fall 2004 )” prospective non- performance or anticipatory breach of contract
(comparison of the Belarusian approcg to CISGapplication and foreing experience )” journal of law and
commerce , Available at : http://cisg3. Law.pace.edu/cisg/biblio/ Seliazniova.html.
2
- Chengwei,Liu(2005) ,suspension or avoidance due to anticipatory breach , available,
<http:www.Cisg.law.pace.edu/>.
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أ) من الناحية التارخيية للنظام القانوين الفرنسي ،حيث كان الفرنسيون مييزون بني االلتزام وتنفيذ االلتزام ،وهذا األمر ترجع جذوره
موجود ابلفعل ولكن ال ميكن املطالبة به قبل
إىل النظام القانوين الروماين .وبناءً على ذلك إ ّن االلتزام املؤجل هو التزام أو دين
ٌ
حلول أجله .وبناء على ذلك إذا قام املتعهد بتنفيذ التزامه طوعاّ وصرف نظره عن املدة املقررة ملصلحته يف العقد ،فإنّه ال يستطيع
أي شيء قام بتسليمه إىل الطرف اآلخر وكل ذلك استناداً إىل املادة ( 1185و.)1186
اسرتداد ّ
املنطقي القول أنّه،
ب) مثلما قلنا سابقاً أنّه ال ميكن للدائن أن يُثبت عدم تنفيذ املدين اللتزامه قبل حلول أجل التنفيذ ،لذلك من
ّ
أي دعوى ،حبجة عدم تنفيذ االلتزام.
خالل فرتة العقد ومع عدم نقض هذا العقد ال ميكن االستناد إىل ّ

ج) إ ّن فقهاء القانون الفرنسي يسعون دائماً إىل حفظ العقد وعدم ابطاله ،ولذلك ليس من التعجب مبكان ،أ ّهنم ال يقبلون أن
يقوم أحد أطراف العقد ،وقبل انقضاء املهلة احملددة للوفاء ،إببطال العقد ابالستناد إىل عدم إجراء العقد يف املستقبل( .)1يف الواقع
إ ّن التساهل مع الطرف الناقض للعقد تعترب خصيصة من خصوصيات األنظمة القانونية املكتوبة وخباصة عند الفرنسيني ،الذين
مييلون إىل إعطاء املدين فرصة إلصالح أخطائه ،أو إصالح نقضه للعقد(.)2
مع كل ما قلناه عن النظام القانوين الفرنسي ومع عدم وجود قاعدة اإلخالل املسبق للعقد ،ال ميكن االفرتاض أ ّن النظام القانوين
الفرنسي ال يدافع عن الطرف املتضرر يف العقد .إن األحوال والظروف اليت أدت إىل نشأة نظرية اإلخالل املسبق للعقد يف النظام
القانوين "كامن لو" ،هي نفسها تلك الظروف اليت حذت ابملشرع الفرنسي إىل اعتماد الوسائل القانونية املتاحة لتعويض الطرف
املتضرر يف العالقة التعاقدية ،وتلك الظروف هلا أثرها الواضح يف ذلك .ولذلك فإننا نشاهد يف القانون املدين الفرنسي ،إن التعمد
عرفوه "ابخلطأ العمدي"( )3ومثل هذا اخلطأ العمدي يكون مؤثراً بطريقة ومقدار التعويض .وتوضيح ذلك إ ّن
يف عدم تنفيذ التعهدّ ،
التعمد يف عدم تنفيذ العقد يقود إىل احدى احلاالت التالية :أ) التنفيذ العيين؛ ب) اإلبطال القضائي حبجة عدم التنفيذ؛ ج)

التعويض.
إن احلكم ابلتنفيذ العيين للعقد من اختصاص احملكمة املختصة ابلنظر يف موضوع العقد ،املادة ( )1184من القانون املدين
صرح املدين أبنّه لن
الفرنسي .برأينا إن إحدى الصور الواضحة لنظرية اإلخالل املسبق للعقد هي التقصري العمدي ،وصورته أن يُ ّ
يقوم بتنفيذ التزاماته يف الزمن احملدد هلا ،يف مثل هذه احلالة ميكن للمحكمة إجابة طلب الدائن ،بفسخ العقد حبجة التقصري

العمدي القائم على اإلخالل املسبق للعقد.

-Whittaker,Simon (jul , 1996 ), “ How does French law deal with anticipatory breach of contract “ the
international and comparative law Quarterly, Vol.45,No.3, p.663.
2
- Strub, M. Gilbey (jul, 1989 )” the convention on the international sale of goods anticipatory repudiation
provision and developing countries “ , “ the international and comparative law quarterly, Vol.38,No.3, p.487.
3
-J.ceddras, le dol. Eventual: aux.limites de l’intentuin dollaz 1995,p18
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وخالصة القول يف كل ذلك هي :إ ّن القاعدة العامة يف القانون الفرنسي وعلى خالف قانون "كامن لو" هي إ ّن اإلخالل املسبق
ابلعقد ،ال مينح الطرف املتضرر أي وسائل للحماية .وال حيق له أيضاً االستناد إىل هذا اإلخالل للمطالبة ابلتعويض ّإال يف حالة
استثنائية أشران إليها وهي اخلطأ العمدي .نستطيع القول إ ّن حالة اخلطأ العمدي ميكن أن تكون ِمالكا إلقرار نظرية اإلخالل
املسبق للعقد يف القانون املدين الفرنسي( .)1أضف على ذلك أ ّن فرنسا انضمت إىل معاهدة فيينا وصادقت عليها ،وابلتايل إن
نظرية اإلخالل املسبق للعقد جيب تطبيقها على كل العقود الداخلة يف اختصاص معاهدة فييناٍ ،
كحد أقل.
الفرع الثاين :يف أملانيا
املشرع الفرنسي ،فإ ّن نظرية اإلخالل املسبق للعقد ،قد ُعّرفت يف القانون املدين األملاين مبوجب تعديالت اليت
على النقيض من ّ
أُدخلت على القانون املدين األملاين بتاريخ كانون الثاين لعام 2002م.
صرح فيها املدين بشكل جدي وقاطع أنّه لن ينفذ التزاماته
تُفيد املادة ( )281من القانون املدين األملاين أبنّه ،يف احلاالت اليت يُ ّ
املستقبلية ،يستطيع الدائن أن يعطي مهلة إضافية حمددة للمتعهد ،ويف حالة انتهاء هذه املدة دون تنفيذ االلتزامات يستطيع الدائن

أن يطالب ابلتعويض أو يقوم إبهناء العقد املادة (.)323
(الفقرة  4من املادة  )323تنص صراح ًة على أنّه" :يُعمل أبحكام هذه املادة حىت يف احلاالت اليت يكون نقض تنفيذ العقد ،قبل

حلول أجله املقرر ،عند تصريح املدين بعدم تنفيذ التزاماته يف املوعد املقرر" .وبنفس هذا املعىن أشارت املادة ( )281واملادة

جدير ابلذكر أنّه قبل تعديالت 2002م ،كان معموالً بنظرية اإلخالل املسبق للعقد يف
( )321كذلك تشري إىل ذات املعىنٌ .
الرويّة القضائية ،وكانت مورد إشارة وحبث الفقهاء األملان(.)2
املطلب الثاين :نظرية اإلخالل املسبق للعقد يف البلدان اإلسالمية

سنحاول يف هذا القسم من حبثنا أن جند أساساً قانونياً لنظرية اإلخالل املسبق للعقد يف بلدان العامل اإلسالمي ،وسيكون حبثنا
مرتكزاً على بعض البلدان العربية يف ٍ
حبث خمتص ٍر ،مث سنقوم بتسليط الضوء على موقع نظرية اإلخالل املسبق للعقد يف اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،نظراً للعدد القليل من األحباث واملقاال ت والذي يصل لدرجة االنعدام يف مقارنة النظام القانوين للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية والبالد العربية.
الفرع األول :نظرية اإلخالل املسبق للعقد يف البلدان العربية
نظراً للتشابه الكبري بني القوانني العربية ،والذي يصل يف بعض األحيان حد التطابق ،قرران أن ندرس موقع هذه النظرية يف القانون
املصري ،ومن مثّ نشري إىل املواد القانونية املشاهبة يف أغلب البلدان العربية ومنها (اإلمارات العربية املتحدة ،قطر ،العراق ،اجلزائر،
األردن ،سوراي) وعند االختالف سنشري إىل ذلك.

-Whittaker,Simon (jul , 1996 ), “ How does French law deal with anticipatory breach of contract, p.666.
-Zimmermann,Reinhard (2002) , Brach of contract and remedies under the new German law of Obligations,
Roma, p.46-47.1
2
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األصل يف القانون املدين املصري كغريه من التقنينات العربية ،احرتام القوة امللزمة للعقد ،مبا اشتمل عليه من أحكام وشروط
تعاقدية ،ومنها انتظار حلول أجل التنفيذ( .)1ومن مجلة ما يقرر هذا األصل املادة ( )157من القانون املدين املصري ،املماثلة ملا
ورد يف معظم القوانني املدنية العربية املتأثرة ابلقانون الالتيين( ،)2أو حىت الفقه اإلسالمي .فعند حلول األجل دون تنفيذ ،أو أ ّن
التنفيذ حصل ولكن بشكل معيب أو جزئي أو متأخر ،ومل َير القضاء مناسب ًة ملنح املدين مهلة للتنفيذ ،عندها تسمح القوانني
املدنية العربية ،ومنها املصري ،للدائن امللتزم الذي مل يصدر منه إخالل تعاقدي ،أن ميارس حقه يف طلب الفسخ قضاءً ،والتعويض
إن كان له حمل ،ليبقى قرار الفسخ مرتوًكا للقاضي مبا ميلكه من ٍ
سلطة تقديري ٍة يف ضوء ظروف ومالبسات كل نزاع على حده،
ومقدار عدم التنفيذ ،أو رداءته ابلنظر إىل جممل التزامات املدين من جهة ،وحاجات الدائن وبواعثه على التعاقد من جهة اثنية.
بناءً عليه ،يعد اإلخالل احلقيقي والفعلي لاللتزام هو مناط تقرير حق الفسخ للدائن من عدمه .فقد خال القانون املدين املصري،
تبني احتمالية حتقق خمالفة جوهرية اللتزام تعاقدي
وغريه من القوانني املدنية العربية ،من رسم قاعدة عامة جتيز فسخ العقد حال ُّ

مؤجل االستحقاق .هلذا ،ال متنح القوانني املذكورة  -من حيث املبدأ  -املتعاقد يف العقود امللزمة جلانبني حق الدفع بعدم التنفيذ
وحق احلبسّ ،إال عندما تكون االلتزامات املتقابلة مستحقة الوفاء ،وثبوت امتناع املتعاقد اآلخر عن تنفيذ ما التزم به أوالً ،ما مل
يُتفق أو يُتعارف على خالف ذلك ،حيث ال ختلّف عن تنفيذ االلتزام ،كونه غري حال.
وملا كانت القواعد العامة للفسخ يف القانون املدين املصري تتوافق  -إىل حد معترب  -مع شروط
فسخ العقد يف الواثئق املوحدة للبيوع الدولية من حيث لزوم حصول اإلعذار وعدم حدوث إخالل من الطرف اآلخر طالب
اجعا لسبب أجنيب ال يد له فيه ،فإ ّن متطلبات نظرية
الفسخ ،ببقائه
ً
وقادرا عليه ،و ّأال يكون إخالل املدين ر ً
مستعدا للتنفيذ ً
اإلخالل املسبق للعقد تكون متوفرة يف القانون املدين املصري و كذلك قوانني البدان العربية السابقة الذكر .ولذلك ميكن ّرد
األساس القانوين لنظرية اإلخالل املسبق للعقد يف البلدان العربية إىل أحد املبدأين التاليني:
أوالً :مبدأ حسن النيّة
مفرتض يف مراحل التعاقد كافة ،بدءًا من مرحلة
من املعلوم أن مبدأ حسن النية يف التعاقد يقوم مقام الروح يف اجلسد ،فوجوده
ٌ

املفاوضات ،مروراً مبرحلة تكوين العقد وتنفيذه ،وانتهاءً ابحنالله .فطاملا اجتهت اإلرادة املشرتكة للمتعاقدين على إبرام عقد بشروط
ٍ
تصرف من
وأحوال معينة ،فينبغي على كل منهما احلرص على تنفيذه وف ًقا ملا مت االتفاق عليه ،وأن ميتنعا عن ولوج أي سلوك أو

 - 1تنص (الفقرة  1من املادة  )274على ما يلي" :إذا كان االلتزام مقرتانً أبجل و ٍ
اقف ،فإنّه ال يكون انفذاً ّإال يف الوقت الذي ينقضي فيه األجل  ،"...ويقابل هذا النص (الفقرة
 1من املادة  )292ق.م القطري و (الفقرة  1من املادة  )274ق.م السوري.
 - 2تنص هذه املادة على أنه -1“:يف العقود امللزمة للجانبني ،إذا مل يوف أحد املتعاقدين ابلتزامه ،جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له
مقتضىً -2وجيوز للقاضي أن ي ِ
نظر املدين إىل ٍ
أجل حيدده إذا اقتضت الظروف ذلك ،كما جيوز له أن يرفض الفسخ ،إذا كان ما مل يوف به املدين قليل األمهية ابلنسبة إىل التزاماته
ُ
يف مجلتها" .ومثال ذلك أيضاً املادة ( )183ق.م قطري ،املادة ( )246ق.م أردين ،املادة ( )177ق.م عراقي واملادة ( )158ق.م سوري.
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شأنه املساس مبا تقتضيه أمانة ونزاهة التعامل بطريقة ال تنسجم ومقتضيات هذا املبدأ .ومن مجلة ذلك ،سبق إعالن أو أتكيد
املدين اباللتزام ،عزمه عدم التنفيذ حني حلول األجل ،على الرغم من مقدرته عليه .فهل جيرب الدائن على التمسك ٍ
بعقد ال ميكن
حتقيق مقصوده؟ وماذا لو مت إشهار إفالس املدين أو ثبوت إعساره ،وأشارت ظروف احلال إىل استحالة التنفيذ يف املوعد املتفق
عليه ،أجيرب الدائن على انتظار حلول األجل؟ وماذا لو كانت نتيجة عدم الوفاء يف هذا املوعد ستلحق ابلدائن خسارة فاحشة؟
وماذا لو طلب الدائن من املدين تقدمي ضماانت تكفل وفائه يف األجل احملدد ،ورفض املدين ذلك؟ أال يعترب هذا املوقف يف حد
كدا للعقد؟
ذاته إخالالً مؤ ً
يف هذا السياق ،تقضي املادة ( )172من القانون املدين املصري بوجوب تنفيذ العقد طب ًقا ملا اُشتمل عليه وبطر ٍ
يقة تتفق مع ما
يوجبه مبدأ حسن النيّة ويف هذا السياق قضت حمكمة التمييز يف ديب يف الطعن رقم " 2013/200طعن عقاري" ،مبشروعية قيام
املشرتي بوقف تنفيذ التزامه بدفع الثمن عندما يكون هناك أسباب جدية تدفع املشرتي إىل االعتقاد بفشل املطور يف تنفيذ التزامه

 املستقبلي يف املوعد احملدد .واستندت احملكمة يف ذلك على (الفقرة  1من املادة  )246من قانون املعامالت املدنية .من قانوناملعامالت املدنية ،واليت تنص على" :جيب تنفيذ العقد طب ًقا ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية" .ومن مجلة ما
جاء يف حيثيات احلكم ،أن تنفيذ العقد حبسن نية يتطلب امتناع املطور عن بيع وحدات يف مشروعه قبل أتمني األرض اليت سيقام
عليها املشروع ،واحلصول على مجيع املوافقات الالزمة للمشروع وتنفيذه .ورفضت احملكمة الدفع املثار أمامها من أولوية تطبيق نص
املادة ( ) 247من القانون ذاته ،املكرسة لفكرة اإلخالل الفعلي للعقد .وتنص هذه املادة على" :يف العقود امللزمة للجانبني إذا
كانت االلتزامات املتقابلة مستحقة الوفاء ،جاز لكل من املتعاقدين أن ميتنع عن تنفيذ التزامه إذا مل يقم املتعاقد اآلخر بتنفيذ ما
التزم به"(.)1
كما ُجتيز املادة ( )274من القانون املدين املصري للدائن – عندما يكون التزام املدين مؤجالً – أن يتخذ ،حىت قبل انقضاء
األجل  ،من اإلجراءات ما حيافظ به على حقه ،وله بوجه خاص أن يطلب تقدمي أتمينات إذا خشي إعسار املدين أو إفالسه،
واستند يف ذلك إىل سبب معقول(.)2
وميكن كذلك محل املادة ( ) 220من القانون املدين املصري اليت نصت على حاالت اإلعفاء من توجيه اإلعذار الالزم للفسخ أو
()3
ٍ
صرح املدين كتابة
التعويض  ،واليت تنص على-2 " :إذا أصبح تنفيذ االلتزام عيناً غري ممكن ،أو غري جمد بفعل املدين-5 ...إذا ّ

 - 1للمزيد ،انظر الرابط التايل:
does-anticipatory-breach-exist-under-/6-february/8-http://www.tamimi.com/en/magazine/law-update/section
/uae-law.html.
 - 2املادة ( )292ق.م قطري ،املادة ( )212ق.م جزائري واملادة ( )274ق.م سوري.
 - 3املادة ( )362ق.م أردين ،املادة ( )262ق.م قطري ،املادة ( )181ق.م جزائري واملادة ( )221ق.م سوري.
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ٍ
بتصرف أو ٍ
سلوك جيعل تنفيذ
أنّه لن ينفذ التزامه" ،على املعىن املقصود بنظرية اإلخالل املسبق للعقد .مبعىن ،لو ثبت قيام املدين
بشكل ٍ
التزامه يف الوقت احملدد -وإن كان مؤجالً  -غري ٍ
ٍ
جازم ،فإ ّن ذلك يُعد من شاكلة اإلخالل املؤكد والواقع للعقد(.)1
جمد
بوسيلة ٍ
ٍ
كتابية ،قبل حلول أجل الوفاء ،ما يعين حقيقة إخالله
وكذلك حال ثبوت قيام املدين صراح ًة بتأكيد عزمه عدم التنفيذ
املسبق ابلعقد؛ إبفصاحه عن سوء نيته املضمرة ما ميكن للدائن معه فسخ العقد.
ومن التطبيقات العملية لإلخالل املسبق للعقد ،املادة ( )689من القانون املدين القطري وكذلك املادة ( )868من القانون املدين
رب العمل يف عقد املقاولة ،فسخ العقد دون انتظار أجل التسليم عندما يتأخر املقاول يف الشروع يف العمل أو
العراقي ،اليت متنح ّ

إجنازه ،ما جيعل التنفيذ يف املوعد املقرر غري ممكن .وحول هذه املادة اليت أُلغيت من القانون املدين املصري حبجة خمالفتها للقواعد
العامة ،يدافع األستاذ السنهوري عنها بقوله" :أ ّن اإلخالل قد حصل مق ّدماً ،وعلى ٍ
وجه حمقق"(.)2

وحنن نرى أ ّن ما جاءت به أحكام املواد السابقة ما هو ّإال ترمج ٌة واضح ٌة ملقتضيات مبدأ حسن النيّة يف تنفيذ العقود ،وابلتايل
ميكن للقاضي االسرتشاد ابحلاالت اليت تُعرض عليه ويربطها مع هذه املبدأ ،إلعمال الفسخ أو التعليق ،على ٍ
عقود أخرى –
السيما البيع واإلجيار – أو القياس عليها حيث توجد علةٌ بني ِ
املقيس واملقيس عليه .إذ أن األحكام تدور وجوداً وعدماً مع
العلة(.)3
اثنياً :االستناد إىل السبب كأصل لنظرية اإلخالل املسبق للعقد
مقابل يدفع املدين اىل تنفيذ التزامه أيضاً .وعليه يكون سبب
من جهة السبب يف العقد ،يكون سبب الدائن بتنفيذ التزامه ٌ
سبب ٌ

أمر يلزم وجوده حلظة إبرام العقد واستمراره حىت
التزام املشرتي بدفع الثمن هو التزام البائع بنقل امللكية والتسليم ،والعكس .وهو ٌ

انتهاء مفعول العقد .فطاملا ثبت رفض املدين للتنفيذ أو عدم جدوى انتظار حلوله لسبب يعود إىل املدين ،فاألصل أن ينشأ حق
للدائن ابلتخلص من التزامه أو ٍ
كحد أقل أن يُوقف تنفيذ التزاماته ،لعدم وجود سبب مقابل.
ويف ذلك تنص املادة ( )603من القانون املدين املصري( )4على-1" :اليرتتب علی اعسار املستأجر أن حتل اجره مل تستحق.

 -2ومع ذلك جيوز للمستآجر أن يطلب فسخ االجيار اذا مل تقدم له فی ميعاد مناسب آتمينات تکفل الوفاء ابالجرة اليت مل حتل
» .إ ّن هذه املادة تنظر إىل االلتزامات املتقابلة يف عقد اإلجيار وابلتايل أجازت للمؤجر أن يفسخ عقد اإلجيار إذا أُعسر املستأجر
ٍ
حتل أجرةٌ مل
ومل تُقدم للمؤجر أتمينات يف وقت مناسب تكفل الوفاء ابألجرة اليت مل حتل .فإعسار املستأجر ال يرتتب عليه أن ّ
تستحق.
 - 1جاسم ،أسيل ،املخالفة اجلوهرية للعقد وأثرها (ىراسة يف عقد البيع الدويل للبضائع) ،جملة احملقق احللي للعلوم القانونية و السياسية ،جملد  ،2عدد 2010 ،1م ،ص.164
 - 2عبد الرزاق ،السنهوري ،الوسيط ،اجلزء  ،7املصدر السابق ،ص.80
 - 3دودين ،حممود ،اإلخالل املبتسر للعقد حتليل مقارن بني الواثئق الدولية املوحدة و القانونني املدين و التجاري القطريني ،اجمللة الدولية للقانون2015 ،م.
 - 4يقابلها نص املادة ( )570ق.م سوري ونص املادة ( )785ق.م عراقي.
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كما أ ّن نظرية السبب وااللتزامات املتقابلة ال تعاجل فقط املسائل املتعلقة بعدم تنفيذ االلتزام املتقابل وحسب بل تعاجل أيضاً تنفيذ
ٍ
ٍ ٍ
تبني لرب العمل أ ّن املقاول يقوم بتنفيذ
االلتزام بطريقة معيبة أو غري صحيحة وغري ُمتفق عليه يف العقد .فعلى سبيل املثال لو ّ
رب العمل أنّه عند حلول أجل التسليم لن يكون التسليم مطابقاً ملا أُتفق
العمل بطرية غري صحيحة وغري ُمتفق عليها ،ويستنتج ُّ
عليه يف العقد ،فيحق له ٍ
حينئذ أن يُنذره وخيطره بتعديل طرية التنفيذ فإذا مل يستجب ،فيحق له أن يطلب فسخ العقد أو أن يعهد
ٍ ٍ
بناء على معطيات واقعية وجديّة أب ّن رب العمل لن يقوم
بتنفيذ العمل إىل مقاول آخر ،وكل ذلك بناءً على استنتاجه احلاصل ً

نصت املادة
بتنفيذ العمل املوكل إليه بصورٍة صحيحة يف املوعد املقرر وهي صورةٌ واضحةٌ متاماً لإلخالل املسبق للعقد ويف هذا ّ
معيب أو ٍ
( )650من القانون املدين املصري( )1على - )1( " :إذا ثبت اثناء سري العمل أن املقاول يقوم به علی ٍ
وجه ٍ
مناف
للعقد ،جاز ّلرب العمل أن يُعذره أبن يعدل من طريقة التنفيذ خالل ٍ
أجل معقولٍ يعينه له .فإذا انقضی األجل دون أن يرجع
املقاول إلی الطريقة الصحيحة ،جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلی ٍ
مقاول اخ ٍر إبجناز العمل علی نفقة
ّ
ّ

املقاول األول طبقاً ألحکام املاده - )2( .210علی أنّه جيوز طلب فسخ العقد يف احلال دون احلاجة إلی تعيني ٍ
اجل إذا کان
إصالح ما يف طريقة التنفيذ من ٍ
عيب مستحيالً ".

وأخرياً جيب القول والتذكري أن كل من لبنان ،سورية ،مصر والعراق صادقت على اتفاقية فيينا لعقود البيع الدويل لعام 1980م.
الفرع الثاين :نظرية اإلخالل املسبق يف إيران
ِ
املشرع اإليراين ،ولكن مع عدم
إ ّن نظرية اإلخالل املسبق للعقد ونتيجتها وهي "احنالل العقد" ،مل تكن مورد أتييد صريح من قبل ّ

التصريح بذلك ّإال أنّه هناك العديد من املواضع املوجودة يف مواد القانون املدين اإليراين أو تكون مندرجة حتت قواعد قانونية
أخرى ،تُشابه إىل ٍ
حد كب ٍري النظرية مورد حبثنا .وابالستناد إىل هذه املوارد ميكن القول إ ّن املشرع اإليراين حاله حال املشرع العريب،
تبىن نظرية اإلخالل املسبق للعقد ولكن بطر ٍ
يقة غري مباشرة .فعلى سبيل املثال ال احلصر نذكر بعض األمثلة على مصاديق هذه
ّ
النظرية:

تبني من التصرفات اليت يقوم هبا ،أنّه لن يقوم
أ) يف احلاالت اليت يقوم أحد الطرفني وقبل حلول أجل التنفيذ ،ابلتصريح ،أو يُ ّ
بتنفيذ التزاماته يف املوعد املقرر وأنّه راض ٍي ابحنالل العقد ،ميكن القول إ ّن الطرف اآلخر يف العقد يستطيع أن يقابل هذا التصريح
ابلقبول ابلتايل حيصل لدينا إجياب من الطرف األول وقبول من الطرف اآلخر سواء كان ذلك عملياً أو لفظياً ،وابلتايل فإ ّن الطرف
القابل للفسخ يعفي نفسه من االلتزامات التعاقدية كامل ًة .إ ّن مثل هذا اإلجياب والقبول هي العناصر املشكلة ملا يُسمي "اإلقالة"
يف القانون املدين اإليراين وهي عبارة عن الفسخ االتفاقي للعقد املواد ( 283وما بعد يف القانون املدين اإليراين).

1
املعدلة ابلقانون رقم  10-05واملؤرخ يف 2005/6/20م.
 -يقابلها نص املادة ( )616ق.م سوري ونص املادة ( )553ق.م جزائريّ ،
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ب) يف عقود املبادلة واملعاوضة اليت يتعهد فيها أحد الطرفني أن يُسلّم شيئاً معيناً ابلذات ،وقبل حلول أجل التسليم تتلف العني،

وابلنتيجة يتضح أن املتعهد أو املدين لن يقوم ابلوفاء ابلتزامه ابملوعد املقرر .ولذلك فإ ّن العقد يُفسخ بقوة القانون ويُعفى الطرف

اآلخر من التزاماته القانونية وال يكون جمرباً على أن يبقى ملتزماً ابلعقد وبتنفيذ التزاماته التعاقدية ،حلني حلول أجل التسليم املادة
( )387القانون املدين اإليراين.
ج) يف العقود القائمة على دفع اقساط على مدى فرتات زمنية حمددة ،وقبل حلول أجل الدفع عندما (يُفلس التاجر اي يتم اعسار

املدين) فإ ّن الطرف اآلخر ميكن أن يستند ابملواد ( )380من القانون املدين اإليراين و( )533 – 532من القانون التجاري

اإليراين ويقوم بفسخ العقد( .)1ولكن بعض الفقهاء يقولون أنّه ال معىن يف هذه احلالة لوجود نظرية اإلخالل املسبق للعقد إل ّن
ديون التاجر أو املدين تصبح حال ًة ويسقط األجل ،لذلك ال نكون أمام حالة إخالل مسبق ابلعقد .وابلتايل فإ ّهنم ال يعتربون
فسخ العقد ابالستناد على إعسار املدين أو إفالس التاجر من حاالت اإلخالل املسبق للعقدّ ،أما من وجهة نظران فيمكن القول:

إ ّن توقّع عدم قدرة املدين على الوفاء ابلتزاماته نتيجة اعساره أو إفالسه تصبح واضح ًة جداً يف مثل هذه احلالة فيمكن القول أن

سقوط أجل الدين يستند إىل قاعدتني مها :تساوي الدائنني واإلخالل املسبق للعقد .وابلتايل تصبح نظرية اإلخالل املسبق للعقد
يف مثل هذه احلاالت أساس قانوين لسقوط أجل الدين ،وحلول الديون.
أساسي يف تبيني مفاد
عامل
د) إ ّن العرف له أمهية كبرية يف النظام القانوين اإليراين ،وتظهر أمهيته الكبرية يف العقود التجارية ألنّه ٌ
ٌ

هذه العقود .وابإلستناد إىل العرف نستطيع يف بعض األوقات أن منأل اخلالء والثغرات الغري متفق عليها من قبل بني املتعاقدين،

وابلنتيجة إذا ُوجد عرف حملي أو جتاري يقول أنّه عند التأكد أ ّن الطرف املقابل لن يقوم بتنفيذ التزامه يف املوعد املقرر ،فإ ّن الدائن

يستطيع أن يطلب إحنالل هذا العقد ابإلستناد إىل قاعدة "املعروف عرفاً كاملشروط شرطاً" املعرب عنها يف املواد ( 220و)225
ُ
من القانون املدين اإليراين.

تبني بعد انعقاد العقد ،أ ّن أحد الشروط املندرجة يف العقد لن يتحقق
ه) املادة ( )240من القانون املدين اإليراين تنص على" :إذا ّ

أو أنّه كان ابألساس غري قابل التحقق عند إبرام العقد ،فإ ّن املتعاقد الذي قُ ّرر الشرط ملصلحته أن يُطالب بفسخ العقد على أنّه ال
يستطيع املطالبة ابلفسخ إذا كان سبب عدم الوفاء ابلشرط راجعاً إليه" .إن املِالك الذي أُستند إليه يف مثل هذه املادة هو عدم

وبناء عليه ميكننا أن أنخذ
حتقق الشرط بصرف النظر عن زمانه ،سواء أكان عدم حتقق الشرط عند حلول أجله أم قبل ذلكً ،
ذلك ايضاً كأساس ِ
ومالك قانوين لتطبيق نظرية اإلخالل املسبق للعقد.

 - 1صفايی ،سيد حسني وديگران ،حقوق بني املللی اب مطالعه تطبيقی 1387 ،ش ،املصدر السابق ،ص.354
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جدير ابلذكر القول :إ ّن يف القانون املدين اإليراين ،يف احلاالت اليت يُتوقع فيها أن طرف العالقة التعاقدية لن يقوم بتنفيذ التزاماته
يف املوعد املقرر ،فإ ّن النظام القانوين هناك مينح الدائن وسيلة ليعفي نفسه من االلتزامات التعاقدية الناشئة عن ذلك العقد ،ويف
بعض احلاالت األخرى فإن العقد ينحل بقوة القانون.
مع وجود كل ما سبق ذكره علينا أال ننسى أبداً أ ّن األصل هو لزوم العقود يف النظام القانوين اإليراين ،وبناءً على ذلك حني يكون

شك يف إخالل املدين بتنفيذ التزاماته التعاق دية املستقبلية أو عندما يكون اإلخالل املتوقع غري جوهري وغري أساسي ،ال
هناك ٌ
ميكننا اإلستناد إىل ذلك التوقع ،وال ميكننا ابلتايل إعطاء حق الفسخ.

إن القاعدة األصلية يف إيران هي أنّه بعد حلول أجل التنفيذ ،وعدم التنفيذ من قِبل املدين ،جيب إلزامه أوالً ابلتنفيذ العيين وال جيوز
آخر مقام
للطرف اآلخر طلب الفسخ ّإال يف حالة عدم إمكانية إجبار املدين على التنفيذ العيين وعدم إمكانية أن يقوم
ٌ
شخص ٌ

املدين للقيام ابلتنفيذ ،املواد ( )237-238-239من القانون املدين اإليراين(.)1

وكنتيجة ميكن القول :إ ّن عدم تصديق إيران على معاهدة فيينا ،ال مينع أبدا من األخذ بنظرية اإلخالل املسبق للعقد ،أل ّن هذه
النظرية ال تتعارض أصالً مع القواعد املوجودة يف القانون اإليراين بل من املؤكد أ ّن هلا أتثري إجيايب كبري وابخلصوص حني يتم وضعها
املوسع لبعض القواعد من القانون املدين اإليراين ميكننا أن
إىل جانب قواعد أخرى من قبيل قاعدة "لزوم العقود" .ومع التفسري ّ
نضع هذه النظرية جمال التطبيق العملي يف العقود الدولية.

خامتة
 إ ّن نظرية اإلخالل املسبق للعقد تقوم على شك جدي حيصل لدى الدائن ،أب ّن املدين لن يقوم بتنفيذ التزاماته املستقبلية عندحلول أجل التنفيذ .هذه النظرية ترجع أُصوهلا التارخيية إىل قانون "كامن لو" ،ولكنّها تكاملت وأُطرت ووضع هلا قواعد خاصة هبا
يف اتفاقية فيينا للبيع الدويل عام 1980م.
ٍ
ٍ
كن
 إن أغلب البلدان املتأثرة ابلقانون الفرنسي (البلدان العربية وإيران) مل تُشر إىل نظرية اإلخالل املسبق للعقد بطريقة مباشرة ،ول ّاملواد القانونية حتتوي على الكثري من احلاالت املشاهبة هلذه النظرية واليت ميكن أن تكون أساساً قانونياً لتطبيق هذه النظرية يف تلك
البلدان.
 إ ّن عجلة االقتصاد العاملي اليت تدور بسرعة كبرية حبيث جيب أن نسعى قدر اإلمكان أن نواكب هذا التطور للوصول ببلداناملشرع
العامل الثالث إىل املكان املناسب ،وجعلها مكاانً مناسباً لالستثمار وإلبرام العقود التجارية الدولية ،كل ذلك جيب أن يدفع ّ
يف ه ذه البلدان إىل حتديد العقبات اليت حتول دون اإلستثمار وتدفعه لوضع حلول مناسبة وسريعة .وأفضل مثال على ذلك هو

 - 1غفاری فارسانی ،هبنام ،اثر نقض پيش بينی بر روابط قراردادی ،جمله دانشکده حقوق وعلوم سياسی ،مشاره 1391 ،2ش.
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نظرية اإلخالل املسبق للعقد ،إلن املستثمر اخلارجي لن ينتظر حلول أجل التنفيذ ليحصل إخالل ليستطيع أن يطالب ابلفسخ.
إ ّن األمهية االقتصادية الكبرية داخلياً ودولياً لنظرية اإلخالل املسبق للعقد دفعتنا إىل اقرتاح نص قانوين أنمل من املشرع يف البلدان
العربية واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية تبنيه وهو:
يصرح املدين أو يُتبني من ظروفه وأحواله بصورٍة معقولة أنّه لن يقوم بتنفيذ
"-1يف العقود اليت يكون االلتزام فيها مؤجالً ،وعندما ّ

التزاماته يف املوعد املقرر ،حيق للطرف اآلخر يف العالقة التعاقدية أن يطلب أتميناً كافياً لضمان التنفيذ ،وخبالف ذلك جيوز له أن

يطلب فسخ العقد.
-2وجيوز للدائن أن يُوقف التنفيذ أو التحضري للتنفيذ من جانبه حىت يقدم املدين التأمني املطلوب".
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