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خيار التوجه نحوى فلسفة التكنوقراط لتجسيد حوكمة القطاع
المصرفي في الجزائر على نهج النموذج الصيني
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خيار التوجه نحوى فلسفة التكنوقراط لتجسيد حوكمة القطاع المصرفي في الجزائر على نهج النموذج
الصيني
An option to approach the technocrats' philosophy to embody the
governance of the banking sector in Algeria on the model of China
أ.د .شريـ ــف غيـ ـ ــاط /مدير مخبر التنمية الذاتية والحكم الراشد الجزائر
الملخص:

أ .جمال مساعدية /عضو بمخبر التنمية الذاتية والحكم الراشد الجزائر

هذه الدراسة هي حماولة للخوض يف حتليل ومناقشة مفهوم احلوكمة املصرفية املستندة إىل الفلسفة التكنوقراطية ،هذه األخرية
اليت أضحت البديل املناسب الذي ميكن أن حيسن أداء األنظمة اليت تعتمد يف تشكيلها السياسي على قيادة حزبية متفردة
ومسيطرة ،وم ع ذلك تقبع يف الركود وهذا ما قد يسهم بشكل أو بآخر يف عرقلة جتسيد احلوكمة يف النظام ككل ،والذي يؤثر
بدوره يف قطاعاته الفرعية .ومن هذه القطاعات جند القطاع املصريف الذي يتأثر أداه باحلوكمة املصرفية بصفة مباشرة.
وبالتايل فإن هذه الدراسة ،تركز على تأثر حوكمة القطاع املصريف بتبين الفلسفة التكنوقراطية ،ومن مث تسعى إىل إبراز جانب
تأثري هذا التوجه على زيادة أداء القطاع املايل ،وذلك من خالل دراسة مقارنة بني النموذج الصيين يف النظام السياسي واالقتصادي
الشبيه للنموذج اجلزائري ،لكن بأداء مايل مغاير متاما ومن أسباب ذلك قرب التوجه الصيين إىل تبين التكنوقراطية.
الكلمات المفتاحية :الفلسفة التكنوقراطية ،احلوكمة ،احلوكمة املصرفية ،النموذج الصيين ،القطاع املايل.
Abstract :
This study is an attempt to analyze and discuss the concept of banking governance based
on technocratic philosophy, which has become the appropriate alternative that can improve
the performance of systems that rely on political formation on a unique party leadership and
control, In hindering the embodiment of governance in the system as a whole, which in turn
affects its sub-sectors. Among these sectors is the banking sector, which is directly affected
by banking governance.
So this is study focuses on the impact of banking sector governance on the adoption of
technocratic philosophy and thus seeks to highlight the impact of this trend on increasing the
performance of the financial sector through a comparative study between the Chinese model
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أ .جمال مساعدية

in the political and economic system similar to the Algerian model, It is precisely because of
China's tendency to embrace technocracy.
Keywords: Technocratic philosophy, Governance, Banking governance, Chinese model,
Financial sector.

أ .تمهيد:
قبل هناية األلفية الثانية بعقدين بدأ احلديث حول احلوكمة ،فاحلوكمة املصرفية ،ومن جراء ذلك توجه الكثري من الباحثني إىل
حتليل هذه اآللية املستحدثة اليت من شأهنا متتني قواعد اإلنتاج والتنمية يف ظل الشفافية واملصداقية واملساواة والدميقراطية ،وحفظ
حقوق كل الفاعلني يف عملية اإلنتاج ،املرتكز على مبادئ الرأمسالية اليت ترمي إىل رمي كرة التنمية للخواص ،الذين يتنافسون فيما
بينهم وفق منطق السوق ،وبالتايل فاملنافسة استدعت القوة ،والقوة بدورها استدعت التشارك ،والتشارك هو اآلخر استدعى
املصد اقية والشفافية والرقابة ،وهذه املعاير هي اليت استوجبت احلاجة إىل ما يسمى باحلوكمة ،لكن يف ظل نظام اقتصادي شبه
اشرتكي مثل ما هو يف اجلزائر ،ال وجود لتأثري اخلواص على التنمية ،وبالتايل فاحملرك األول واألخري لعجلة التنمية هو الدولة.
ومن هنا استوجب التأمل يف التفاوت الذي حيصل بني بعض الدول اليت تتشابه يف تبين مثل هذا النظام كالصني واجلزائر،
فلوحظ أن العامل الذي قد يكون ذو أمهية وأثر كبري ،هو فلسفة هذا النظام يف اختيار اإلدارة العليا ،فوجد أن ما هو أنسب
وأفضل للدولة هو تبين ما يسمى بالفلسفة التكنوقراطية ،واليت كثر احلديث عنها يف العامل العريب يف بداية األلفية الثالثة ،وذلك
مرده إىل الرتاجع الرهيب لألداء على مجيع املستويات واألصعدة ،وبالنسبة للجزائر فإن القطاع املصريف يعد رمبا املسؤول رقم واحد
على هذا الرتاجع ،وذلك للدور الذي يلعبه يف تنشي التنمية.
ب .إشكالية الدراسة:
ألجل اخلوض يف هذه الدراسة ،وتقصي واقع التوجه حنوى تبين الفلسفة التكنوقراطية ،وذلك بغية تفعيل جتسد احلوكمة
املصرفية يف اجلزائر اليت تعاين الكثري من التأخر يف هذا امليدان ،وباملقارنة مع النموذج الصيين الشبيه للنموذج اجلزائري يف بعض
تفاصيله ،لكنه يشهد تقدم مدهش يف هذا امليدان ،ميكن طرح األسئلة التالية:
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على ماذا تبىن الفلسفة التكنوقراطية ؟ وما املقصود التكنوقراطي؟



ما هي جوانب احلوكمة؟ وكذا كنه احلوكمة املصرفية؟



كيف ينعكس جتسيد احلوكمة على القطاع املصريف يف اجلزائر؟

أ.د .شريـ ــف غيـ ـ ــاط
أ .جمال مساعدية

ت .فرضيات الدراسة:
بغرض حتليل الظاهرة املراد دراستها واإلجابة عن األسئلة املذكورة آنفا ،ميكن تبين االفرتاضات املبدئية التالية:


الدولة اجلزائرية بعيدة كل البعد على تبين الفلسفة التكنوقراطية.



غياب جتسد احلوكمة يف القطاع املصريف اجلزائري.



سبب تراجع أداء القطاع املصريف يف اجلزائر سببه عدم تبين التكنوقراطية.

ج .أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق هدف رئيس وهو:
 إلقاء الضوء على حقيقة تبين الفلسفة التكنوقراطية ،ومن مث معرفة إفرازاهتا على األداء ،وانعكاسها على تفعيل ورفع وترية النمويف القطاع املصريف ،وذلك من خالل مسامهتها يف جتسيد احلوكمة املصرفية ،واليت تؤدي بدورها إىل متانة القطاع املصريف ككل،
وبالتايل التحسني يف وترية التنمية.
د .أهمية الدراسة:
إن هلذه الدراسة أمهية بالغة ،ويعود ذلك أساسا إىل طبيعة املوضوع ذاته الذي تتناوله .والذي يعترب عامال هاما يف تناسق أداء
املنظومة االقتصادية اجلزائرية ،أال وهو غياب تبين فلسفة التكنوقراط اليت تعد البديل املناسب للخروج من الركود الذي تعانيه البالد
يف شىت مناحي احلياة ،ويف املنظومة املالية خصوصا ،بسبب عدم تفعيل دور البنوك يف تنشي التنمية الشاملة ،والذي مرده إىل
تأخر جتسيد املعايري العاملية للحوكمة املصرفية يف اهليكل التنظيمي للقطاع املصريف اجلزائري ،والذي يعد املخرج والركيزة األساسية
لتجاوز هذا الرتاجع يف مستوى التنمية ككل.
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و .منهج الدراسة:
اعتمد الباحثان يف إعداد هذه الدراسة على األسلوب الوصفي التحليلي ،واألسلوب املقارن ،هبدف دراسة الظاهرة التنظيمية
السياسية وأثرها على أداء احلوكمة املالية يف آن واحد واملتعلقة بـالوقوف على حقيقة جتسيد وتفعيل وكذا تطبيق احلوكمة املصرفية
يف النظام املايل يف اجلزائر من خالل التوجه وتبين التكنوقراطية .حيث مت تبين إجراءات البحث العلمي فيما يتعلق بعرض الظاهرة
حمل الدراسة ،مستشهدا بأهم أفكار رواد الفلسفة التكنوقراطية وجذورها التأسيسية .واستنادا إىل ما تيسر من مراجع وحبوث
ومواقع الواب كمصادر ثانوية ،وقد مت تدعيم املوضوع نظريا بدراسة حالة من الواقع ،تتمثل يف املقارنة بني النموذج الصيين ونظريه
اجلزائري والوقوف على واقع أداء املنظومة املالية واملصرفية يف اجلزائر وكذا اخليار املمكن تبنيه.
ه .هيكل الدراسة:
نظرا ألمهية املوضوع ،وبغية اإلجابة على التساؤالت املطروحة ،واإلحاطة به من مجيع اجلوانب ارتأى الباحثان ،تقسيم
الدراسة إىل ثالث حماور رئيسة ،حيث مشل المحور األول :ماهية الفلسفة التكنوقراطية .يف حني أستعرض المحور الثاني:
التأصيل النظري للحوكمة املصرفية .بينما ناقش المحور الثالث :التكنوقراطية ومؤشرات احلوكمة املصرفية بني النموذجني الصيين
واجلزائري.

المحور األول :ماهية الفلسفة التكنوقراطية
تدور فلسفة التكنوقراط حول فكرة اختيار الرجل املناسب يف املكان املناسب يف الوقت املناسب ،وذلك من منطلق أوحد
ووحيد ،والذي يستخدم معيار التميز الفكري العايل ضمن التخصص ،وبالتايل سيتم يف هذا احملور التطرق إىل أهم مفاصل فلسفة
التكنوقراط.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد31كانون الثاني/يناير - 9132المجلد– 11المركز
الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

4

خيار التوجه نحوى فلسفة التكنوقراط لتجسيد حوكمة القطاع
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أ.د .شريـ ــف غيـ ـ ــاط
أ .جمال مساعدية

 .111مفهوم التكنوقراطية
مكونة من مقطعني مها :تِكين مبعىن فين وتقين ،وكراتُس مبعىن سلطة وحكم ،وأما اصطالحاً
هي كلمة يونانيّة األصل ّ
فالتكنوقراطية تعين تطبيق منهج علمي مدروس من أفراد ميتلكون قدراً وافراً من املهارات التقنية ،والصفات القيادية ،والشهادات
العلمية ،واملعرفة التكنولوجية بقصد حل املشاكل االجتماعية اليت تواجه املواطنني ،للنهوض باجملتمع ،وزيادة مستوى الرفاهية فيه .
 .211نشأة التكنوقراطية
"غالباً ما يعزى إىل الفيلسوف االجتماعي الفرنسي ،كلود هنري دوروفروا ،املعروف ب ـ (سان سيمون) ()0281-0671

الذي سبق احلركة األمريكية بأكثر من قرن كامل ،إجياد مفهوم تكنوقراطية السلطة واجملتمع ،ويستنتج ذلك من الوصف الذي
هرمية املراتب ،حيكمها معيار عاملي ،هو معيار االختصاص الفين ،وهو الذي
يطلقه على الصناعيني يف اإلنتاج مشاركة منظّمة ّ
ود سان سيمون لو يقوم مثل هذا احلكم
جيب أن يكون الشرط األول لتويل احلكم ،حكم العلماء ورؤساء الصناعة والفنينيَّ .
فيض ع هناية لالضطرابات االجتماعية اليت تكاثرت يف عصره بل هو يتنبأ بأن حكم التقنية آت ال ريب .على أ ّن إنسان الصناعة،
يف نظر سان سيمون ،ليس هو املشتغل عن ذكاء ومعرفة بالصناعة وحسب ،بل هو أيضاً الفين واملتعهد ،والعامل واملهندس،
والتاجر واملزارع ،فهو يعين بإنسان ا لصناعة اإلنسان اجملد الذي يعكف على اإلنتاج وتوفري اخلدمات عن معرفة فنية وخربة ومتكن.
وكان هذا املفهوم للمعرفة الفنية اليت تُكتسب عن طريق الصناعة مفهوماً جديداً آنئذ ،وقد مساه "سان سيمون مفهوماً حتريرياً ،حيرر
اإلنسان من تسل أخيه اإلنسان على مقدراته واستغالله ،ويقلص احلكم إىل رجرد اإلدارة ،ألن املعرفة الفنية معرفة حمايدة وهي
معرفة نظرية لتفقه الوسائل اليت جيب استخدامها لتحقيق غرض معني يقع ضمن احلاجات االجتماعية ،أو يستجيب لدواع
حضارية .ومن املستحسن أن تستثمر املعرفة الفنية لتعقيل النشاط اإلنساين وحتسني مردوده ،لكنها جيب أال متلي التوجيهات على
األعمال اجلماعية أو الفردية وال حتدد هلا أهدافاً معينة ،فبذلك تصبح شكالً جديداً آخر ملمارسة السلطة" .

 .حنني حجاب ،ما هي احلكومة التكنوقراطية ؟
املوقع لالطالعhttp://mawdoo3.com - page consulte, le : 2017/10/13 :
. the form of government
https://marefa.org - page consulte, le : 2017/10/13

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد31كانون الثاني/يناير - 9132المجلد– 11المركز
الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

2

5

خيار التوجه نحوى فلسفة التكنوقراط لتجسيد حوكمة القطاع
المصرفي في الجزائر على نهج النموذج الصيني

أ.د .شريـ ــف غيـ ـ ــاط
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وبالتايل فتبلور التكنوقراطية جليا ،كان "سنة  0398م يف الواليات املتحدة ،وكان التكنوقراطيون عبارة عن ثلة من املتخصصني
بعلوم اهلندسة والعمارة واالقتصاد ،الداعني إىل قياس الظواهر االجتماعية ،مث استنباط القوانني منها مبا يصلح للحكم على هذه
الظواهر ،ولكن اقتصاديات النظام االجتماعي املعقدة اليت يهيمن عليها السياسيون ،وال يستطيع فهمها أحد غريهم جيب أن
يديرها خمتصو إدارة الشؤون االقتصادية للعلماء واملهندسني ،وكانت هذه الدعوة أثراً رجعياً ترتب تلقائياً على التقدم
التكنولوجي" .
 .311محددات الرجل التكنوقراطي
يتم التشكيل التكنوقراطي من خالل اختيار أشخاص وتكليفهم مبهام تتعلق باختصاصاهتم وذلك ما "يتفق مع املنطق العلمي
ألهنم مؤهلون وقادرون أكثر من غريهم على تويل مسؤوليات مهمة"  .وبالتايل فالشخص التكنوقراطي ،هو "أحد رجال الدولة
الذي ميلك صنع القرار ،ويشغل منصباً مهماً دون انتخابه ،فهو من اخلرباء يف رجال عمله ،وكلفته احلكومة بأداء مهام معينة خالل
فرتة مؤقتة دون أن يكون لديه أية أطماع مستقبلية يف دميومة احتالل املنصب أو مناصب أخرى ،فيوظف قدرته وخربته العلمية
والعملية يف توضيح خطة ما ،مث العمل على إجناحها .وبتوضيح آخر فإن هذا الرجل يضع يده على السلطة بالشرعية العقلية ،فهو
العقل املؤسس واملدبر لتحديث اجملتمع ،كما أ ّن له مطلق الصالحيات عند تكليفه باملهام املطلوبة منه" .
وفيما يلي بعض صور مناصب الرجل التكنوقراطي:
 وزير املالية ووزير التجارة -ووزير الصناعة

 .1حنني حجاب ،مرجع سبق ذكره

 .2غازي اجلبوري ،ما هي حكومة -التكنوقراط -وكيف جيب تشكيلها ؟ ،احلوار املتمدن ،العدد.9882 ،9802 :
املوقع لالطالعhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=114240 - page consulte, le : 2017/10/13 :
 .3حنني حجاب ،مرجع سبق ذكره.
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المحور الثاني :التأصيل النظري للحوكمة المصرفية
يف ظل الفرتة الراهنة اليت تشهد حتول مفروض على طبيعة النظام االقتصادي واملايل العاملي ،وذلك بسبب األزمات اليت مست
الكثري من الدول ،منها اليت تأثرت باألزمة املالية ،ومنها اليت تأثرت برتاجع أسعار احملروقات بالنسبة للدول النفطية ،وبالتايل انتقل
احلديث عن احلوكمة املصرفية من االقتصاديات املتقدمة اليت تتميز باالنفتاح املايل إىل الدول النامية اليت وعلى خالف سابقتها
تتميز باالحنصار واالنغالق املايل على الصعيد احمللي ،وذلك بغية استحداث مصادر متويل بديلة ،ويف خضم هذا احملور سيتم
التعرض إىل املرتكزات اليت تقوم عليها احلوكمة املصرفية.
 . .أساسيات الحوكمة
دعت الضرورة املتأتية من ندرة املوارد ،وزيادة كلفة إشباع حاجات األفراد ،إىل إلزامية ترشيد االستخدام يف شىت مناحي
احلياة  ،ومن خالل هذا املنطلق ،أال وهو احلديث عن الرشادة ،نكون بصدد اإلحلاح على ما يسمى باحلوكمة اليت تدل على رشادة
االستخدام باملفهوم الواسع .ويف هذا العنصر سيتم التعرض إىل العناصر األساسية اليت تشرح احلوكمة.
 . . .مفهوم الحوكمة
احلوكمة تعين وجود حزمة من النظم اليت تتألف من "رجموعة من العالقات بنب إدارة املنشأة ورجلس إدارهتا ومسامهيها
واألطراف األخرى اليت هلا اهتمام باملنشأة (أطراف ذات العالقة) ،كما أهنا تبني اآللية اليت توضح من خالهلا أهداف املنشأة
والوسائل لتحقيق تلك األهداف ومراقبة حتقيقها ،وبالتايل فإن احلوكمة اجليدة هي اليت توفر لكل من اجمللس واإلدارة التنفيذية
احلوافز املناسبة للوصول إىل األهداف اليت تصب يف مصلحة املنشأة وتسهل عملية إجياد مراقبة فعالة ،وبالتايل تساعد املنشأة على
استغالل مواردها استغالال رشيدا ميكنها من حتقيق األهداف املسطرة فيما يعرف بكفاءة األداء" .

 .شوقي بورقبة ،احلوكمـة يف املصـارف اإلسالميـة ،ورقة حبثية مقدمة إىل امللتقى الدويل األول حول :األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية ،جامعة فرحات عباس-
سطيف ،اجلزائر 9 -98 ،أكتوبر  ،9882ص ص .3-9
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 . . .مبادئ الحوكمة
مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف رجال حوكمة الشركات كاآليت :
المبدأ األول :حقوق المساهمين :ينبغي أن يكفل إطار حوكمة الشركات محاية حقوق املسامهني
المبدأ الثاني :المعاملة المتكافئة للمساهمين :جيب أن يكفل إطار حوكمة الشركات املعاملة املتكافئة جلميع املسامهني ،ومن
بينهم صغار املسامهني واملسامهني األجانب .كما ينبغي أن تتاح لكافة املسامهني فرصة احلصول على تعويض فعلى يف حالة انتهاك
حقوقهم.
المبدأ الثالث :دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات :جيب أن ينطوي إطار حوكمة الشركات على اعرتاف حبقوق
أيضا على تشجيع التعاون بني الشركات وبني أصحاب املصاحل يف رجال خلق
أصحاب املصلحة كما يرسيها القانون ،وأن يعمل ً
الثروة وفرص العمل وحتقيق االستدامة للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة.
المبدأ الرابع :اإلفصاح والشفافية :ينبغي أن يكفل إطار حوكمة الشركات حتقق اإلفصاح الدقيق – وىف الوقت املالئم بشأن
كافة املسائل املتصلة بتأسيس الشركة ،ومن بينها املوقف املايل ،واألداء ،وامللكية ،وأسلوب ممارسة السلطة.
المبدأ الخامس :مسئوليات مجلس اإلدارة :جيب أن يتيح إطار حوكمة الشركات اخلطوط اإلرشادية اإلسرتاتيجية لتوجيه
الشركات ،كما جيب أن يكفل املتابعة الفعالة لإلدارة التنفيذية من قبل رجلس اإلدارة وأن تضمن مساءلة رجلس اإلدارة من قبل
الشركة واملسامهني.
 . . .مبررات تجسيد الحوكمة
تتمثل مربرات تبين احلوكمة يف عدة مزايا وحماسن ينتفع هبا أطراف متعددة نذكر منها:


جعل املستثمر مطمئن فيما خيص شأن حصوله على عائد مقابل ما يستثمره من أموال يف تلك الشركة ،وذلك مربر من

خالل معرفته بأداء الشركة وأهدافها ومدى تطابق األهداف مع النتائج.

. OECD, Principles of Corporate Governance – 2004, Edition, Arabic translation, OECD, Paris, 2004, p p 6-12.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد31كانون الثاني/يناير - 9132المجلد– 11المركز
الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

1

8

خيار التوجه نحوى فلسفة التكنوقراط لتجسيد حوكمة القطاع
المصرفي في الجزائر على نهج النموذج الصيني


أ.د .شريـ ــف غيـ ـ ــاط
أ .جمال مساعدية

جعل املستثمر متأكد من مدى تطابق التقارير املالية اليت تنشرها الشركة مع الوضع املايل للشركة وذلك من خالل

الشفافية يف نشر التقارير املالية بكل مصداقية.


طمأنة املقرضني وضمان آلية اسرتداد قروضهم حسب العقود املربمة مع احرتام التواريخ ،واألقساط...اخل.



طمأنة املوظف بشأن مستقبله الوظيفي من حيث االستقرار الذي يعد العامل الذي يأيت يف املقام األول بالنسبة

للعمال ،وذلك من خالل ضمان استمرارية نشاط الشركة.


طمأنة وضمان احلد األدىن من التنمية اليت حتققها الشركة للمجتمع من خالل خلق مناصب الشغل وتوفري اإلنتاج

لتغطية حاجات اجملتمع بالتكلفة املناسبة.


تشجيع األطراف ذوي العالقة مثل املوردين على إنتاج املواد األولية ،تنشي املؤسسات اليت تقدم خدمات مساعدة

للنشاط الرئيسي ...اخل.
 .4. .أهداف الحوكمة
هتدف احلوكمة إىل حتقيق عدد من األهداف ،لعل من أمهها ما ميكن اجيازه فيما يأيت:
الشفافية ،املساءلة ،املسؤولية ،املساواة .وسيتم التعرض هلا ياجياز كما يلي :
الشفافية :تعترب الشفافية من املفاهيم احلديثة واملتطورة يف احلوكمة ،واليت جيب على اإلدارة الواعية األخذ هبا ملا هلا من أمهية
على الشركة واألطراف املعنية هبا .وتعين الشفافية االنفتاح والتخلي عن الغموض والسرية والتضليل ،وجعل كل شيء قابالً
للتحقق والرؤية السليمة.
المساءلة :حيق للمسامهني مساءلة اإلدارة التنفيذية عن أدائها وهذا حق يضمنه القانون وأنظمة احلوكمة هلم .كما تضمن
املساءلة مسؤولية اإلدارة التنفيذية أمام رجلس اإلدارة ومسؤولية اجمللس أمام املسامهني.

 .مركز أبوظيب للحوكمة ،أساسيات احلوكمة :مصطلحات ومفاهيم ،سلسلة النشرات التثقيفية ملركز أبوظيب للحوكمة ،اإلمارات العربية املتحدة ،ص ص . - 8
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خيار التوجه نحوى فلسفة التكنوقراط لتجسيد حوكمة القطاع
المصرفي في الجزائر على نهج النموذج الصيني

أ.د .شريـ ــف غيـ ـ ــاط
أ .جمال مساعدية

المسؤولية :هتدف أنظمة احلوكمة إىل رفع احلس باملسؤولية لدى شقي اإلدارة (رجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية) وأن يتصرف
كل عضو من أعضاء رجلس اإلدارة بدرجة عالية من األخالق املهنية .كما تقر املسؤولية باحلقوق القانونية للمسامهني
وتشجع التعاون بني الشركة واملسامهني يف أمور شىت منها الربح وتوفري فرص العمل وحتقيق االستدامة االقتصادية.
المساواة :املقصود باملساواة هنا املساواة بني صغار املستثمرين وكبارهم؛ كما يقصد هبا املساواة بني املستثمرين احملليني
واألجانب على ٍ
حد سواء .فعلى سبيل املثال ،فإن مالك السهم الواحد ميتلك احلقوق نفسها اليت ميتلكها مالك املليون سهم
كالتصويت واملشاركة يف اجلمعية العمومية ،ومساءلة رجلس اإلدارة ،وحصة من توزيع األرباح...اخل.
 .212أركان الحوكمة المصرفية
يتم جتسيد احلوكمة املصرفية من خالل إسقاط معامل احلوكمة على رجال املصارف ونظرا الن املصارف تعد مؤسسات ذات
أمهية بالغة ومكانة مهمة يف أي اقتصاد ،وبالتايل حتظى احلوكمة املصرفية ببعض من اخلصوصية يف جتسيد معايري احلوكمة وسيتم
يف هذا العنصر حتليل احلوكمة املصرفية بشيء من التفصيل.
 .11212مفهوم الحوكمة المصرفية
تعين احلوكمة املصرفية حسب بنك التسويات الدولية بأهنا؛ "األساليب اليت تدار هبا املصارف من خالل رجلس اإلدارة واإلدارة
العليا واليت حتدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل ومحاية مصاحل محلة األسهم وأصحاب املصاحل مع االلتزام بالعمل وفقا
للقوانني والنظم السائدة و مبا حيقق محاية مصاحل املودعني" .
 .21212مبادئ الحوكمة المصرفية
أقرت جلنة بازل حزمة من املبادئ من شأهنا إرساء وجتسيد احلوكمة يف قطاع املصارف وهي كاآليت :

 .مصعب موسى ،مدى التزام املصارف اخلاصة الدورية باملبادئ الدولية للحوكمة من وجهة نظر األطراف ذوي العالقة،العدد  ،2سوريا :رجلة جامعة البعث ،اجمللد ،98 2 ، 33
ص .98 -988
 . 9مقدم وهيبة ،ضواب احلوكمة يف املصارف سبيل لتجنب األزمات املالية ،ص. - 8
https://www.google.dz/search
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خيار التوجه نحوى فلسفة التكنوقراط لتجسيد حوكمة القطاع
المصرفي في الجزائر على نهج النموذج الصيني

أ.د .شريـ ــف غيـ ـ ــاط
أ .جمال مساعدية

 المبدأ األول :جيب أن يكون أعضاء رجلس اإلدارة مؤهلني متاما ملراكزهم وان يكونوا على درايـة تامـة باحلوكمـة وبالقـدرة
علــى إدارة العمــل بالبنــك ،ويكــون أعضــاء رجلــس اإلدارة مســئولني بشــكل تــام عــن أداء البنــك وســالمة موقفــة املــايل وعــن صــياغة
إسـرتاتيجية العمــل بالبنــك وسياســة املخــاطر وجتنــب تضــارب املصــاحل وأن يبتعــدوا بأنفســهم عــن انــاذ القـرارات عنــدما يكــون هنــاك
تعارض يف املصاحل جيعلهم غري قادرين على أداء واجبهم على أكمل وجه جتاه البنك ،وان يقوموا بإعادة هيكلة للمجلس ويتضمن
ذلك عدد األعضاء مما يشجع على زيادة الكفـاءة ،وتتضـمن واجبـات اجمللـس اختيـار ومراقبـة وتعيـني املـديرين التنفيـذيني مبـا يضـمن
توافر الكفاءات القادرة على إدارة البنك وا ن يكون أعضاء اجمللس على دراية كافية مببادئ وأسس األنشطة املالية للبنك الـيت جيـب
إتباعها وبالبيئة التشريعية ،ويقوم رجلس اإلدارة بتشكيل جلان ملساعدته ومنها جلنة تنفيذية وجلنة مراجعة داخلية وتقوم جلنة املراجعة
بالتعاون مع مراقيب احلسابات وتراجع وتتسلم تقاريرهم وان تأخذ القـرارات التصـحيحية يف الوقـت املناسـب لتحديـد أوجـه الضـعف
يف الرقابة وعدم التوافق مع السياسات والقوانني والـنظم .كمـا يشـكل رجلـس اإلدارة جلنـة إدارة املخـاطر تضـع املبـادئ لـإلدارة العليـا
بشان إدارة خماطر االئتمان ،السوق –السيولة ،التشـغيل ،السـمعة وغـري ذلـك مـن املخـاطر ،وجلنـة األجـور الـيت تضـع نظـم األجـور
ومبادئ تعيني اإلدارة التنفيذية واملسئولني بالبنك مبا يتماشى مع أهداف وإسرتاتيجية البنك.
 المبــدأ الثــاني :جيــب أن يوافــق ويراقــب رجلــس اإلدارة علــى األهــداف اإلسـرتاتيجية للبنــك وقــيم ومعــايري العمــل أخــذا يف
االعتبــار مصــاحل محلــة األســهم واملــودعني وان تكــون هــذه القــيم ســارية يف البنــك ،وجيــب أن يتأكــد رجلــس اإلدارة مــن أن اإلدارة
التنفيذية تطبق السياسات اإلسرتاتيجية للبنك ومتنع األنشطة والعالقات واملواقف اليت تضعف احلوكمة وأمهها تعـارض املصـاحل مثـل
اإلقراض للعاملني أو املديرين أو محلة األسهم ممن هلم السيطرة أو األغلبيـة أو إعطـاء مزايـا تفصـيلية ألشـخاص ذات الصـلة ،وجيـب
على رجلس اإلدارة واإلدارة العليا توفري احلمايـة املالئمـة للعـاملني الـذين يعـدوا تقـارير عـن ممارسـات غـري قانونيـة أو غـري أخالقيـة مـن
أي إجراءات تأديبية مباشرة أو غري مباشرة.
 المبــدأ الثالــث :علــى رجلــس اإلدارة أن يضــع حــدودا واضــحة للمســئوليات واحملاســبة يف البنــك ألنفســهم ولــإلدارة العليــا
واملديرين وللعاملني وان يضع هيكل إداري يشجع على احملاسبة وحيدد املسئوليات.
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خيار التوجه نحوى فلسفة التكنوقراط لتجسيد حوكمة القطاع
المصرفي في الجزائر على نهج النموذج الصيني

أ.د .شريـ ــف غيـ ـ ــاط
أ .جمال مساعدية

 المبدأ الرابع :جيب أن يتأكـد رجلـس اإلدارة مـن وجـود مبـادئ ومفـاهيم لـإلدارة التنفيذيـة تتوافـق مـع سياسـة اجمللـس وان
ميتلك املسئولني بالبنك املهـارات الضـرورية إلدارة أعمـال البنـك وان تـتم أنشـطة البنـك وفقـا للسياسـات والـنظم الـيت وضـعها رجلـس
اإلدارة وفقا لنظام فعال للرقابة الداخلية.
 المبدأ الخامس :مـن املهـم أن يقـر رجلـس اإلدارة باسـتقالل مـراقيب احلسـابات وبوظـائف الرقابـة الداخليـة (ويشـمل ذلـك
وظائف التطابق وااللتزام والقانونية) باعتبارها جوهرية حلوكمـة املصـارف وبغـرض حتقيـق عـدد مـن وظـائف الرقابـة وتأكيـد املعلومـات
اليت يتم احلصـول عليهـا مـن اإلدارة عـن عمليـات وأداء البنـك ،وجيـب أن تقـر اإلدارة العليـا بالبنـك بأمهيـة وظـائف املراجعـة والرقابـة
الفعالة الداخلية واخلارجية لسالمة البنك يف اآلجل الطويل .وجيب على رجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنـك التحقـق مـن أن القـوائم
املالية متثل املوقف املايل للبنك يف مجيع جوانبه وذلك من خالل التأكد من أن مراقيب احلسابات اخلارجيني ميارسون عملهم بالتوافق
مــع املعــايري املطبقــة ويشــاركون يف عمليــات الرقابــة الداخليــة بالبنــك املرتبطــة باإلفصــاح يف القـوائم املاليــة ،ومــن املالئــم أن تقــوم جلنــة
املراجعة الداخلية بكتابة التقارير مباشرة إىل رجلس اإلدارة.
 المب ــدأ الس ــاد  :جي ــب أن يتأك ــد رجل ــس اإلدارة م ــن أن سياس ــات األج ــور واملكاف ــآت تتناس ــب م ــع ثقاف ــة وأه ــداف
وإسرتاتيجية البنك يف اآلجل الطويل وان ترتب حوافز اإلدارة العليا واملديرين التنفيذيني بأهداف البنك يف اآلجل الطويل.
 المبدأ السابع :تعد الشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة والسليمة ،وتبعا لدليل جلنة بازل عن الشفافية يف البنـوك فإنـه مـن
الصــعب للمســامهني وأصــحاب املصــاحل واملشــاركني اآلخ ـرين يف الســوق أن يراقب ـوا بشــكل صــحيح وفعــال أداء إدارة البنــك يف ظــل
نقــص الشــفافية ،وهــذا حيــدث إذا مل حيصــل املســامهون وأصــحاب املصــاحل علــى معلومــات كافيــة عــن هيكــل ملكيــة البنــك وأهدافــه،
ويعد اإلفصاح العام املالئم ضروريا وخاصة للبنـوك املسـجلة يف البورصـة لتحقيـق االنضـباط يف السـوق ،ويكـون اإلفصـاح يف الوقـت
املناســب والــدقيق مــن خــالل موقــع البنــك علــى اإلنرتنــت وىف التقــارير الدوريــة والســنوية ،ويكــون متالئمــا مــع حجــم وتعقيــد هيكــل
امللكية وحجم تعرض البنك للمخاطر أو عما إذا كان البنك مسجال يف البورصة ،ومن ضمن املعلومات الـيت جيـب اإلفصـاح عنهـا
املعلومــات املتعلقــة بالبيانــات املاليــة ،التعــرض للمخــاطر ،املوضــوعات املرتبطــة باملراجعــة الداخليــة وباحلكومــة يف البنــك ومنهــا هيكــل
ومؤهالت أعضاء رجلس اإلدارة واملديرين واللجان وهيكل احلوافز وسياسات األجور للعاملني واملديرين.
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خيار التوجه نحوى فلسفة التكنوقراط لتجسيد حوكمة القطاع
المصرفي في الجزائر على نهج النموذج الصيني

أ.د .شريـ ــف غيـ ـ ــاط
أ .جمال مساعدية

 المبدأ الثامن :جيب أن يتفهم أعضاء اجمللس واإلدارة العليا هيكل عمليات البنك والبيئة التشريعية اليت يعمل من خالهلا
وميكن أن يتعرض البنك ملخاطر قانون ية بشكل غري مباشر عندما يقوم خبدمات نيابة عن عمالئه الذين يستغلون خدمات وأنشطة
البنك ملمارسة أنشطة غري شرعية مما يعرض مسعة البنك للخطر.
 . . .ضوابط الحوكمة المصرفية
تقوم احلوكمة املصرفية على ضواب مثلها مثل باقي الشركات ،وتلك الضواب قد تكون من احملي الداخلي للمصرف ،أو
من البيئة اخلارجية ،وبالتايل تتباين سياسة التفاعل والتنسيق مع هذه الضواب حسب مقدرة املصرف على التماشي ومقتضياهتا
أوال :الضوابط الخارجية :يؤثر على الشركة مدى انفتاح الدولة لالستثمار العام أي املناخ العام لالستثمار يف الدولة سواء كان
هذا االستثمار حملياً أو من خارج الدولة ومنها القوانني اليت تنظم النشاط االقتصادي -قوانني الشركات والشؤون املتعلقة هبا
كاإلفالس ومنع املمارسات االحتكارية .باإلضافة إىل كفاءة البنوك واملؤسسات املالية مبا فيها السوق املالية وقدرهتا على متويل
املشاريع ،وكفاءة الرقابة وأجهزة الرقابة على الشركات مثل هيئة األسواق املالية .وهنالك بعض املؤسسات اليت تساهم يف ضمان
عمل السوق التجاري املايل بكفاءة مثل احملاسبني واحملاميني وغريها .
ثانيا :الضوابط الداخلية :هي القواعد والنظم واألسس التنظيمية داخل الشركة ،حيث أهنا حتدد توزيع السلطات واجلهة املسئولة
عن اناذ القرارات يف الشركة خاصة بني اجلمعية العامة ورجلس اإلدارة واملدراء .والتنظيم هذا يؤدي إىل التخفيض ألدين حد
للتعارض بني هذه الفئات املسئولة.
أحد أسوأ الظروف اليت متر هبا أيه شركة هو وجود تعارض يف اناذ القرارات وتسيري أمور الشركة ،ألنه ليس من املعقول أن تكون
الشركة ناجحة فيما إذا كانت كل جهة مسئولة يف الشركة تقدر هذه العالقات ومع النظام يكمن عامل مهم يف جناح الشركة.
لذلك نرى الكثري من املؤسسات والشركات التجارية واملالية يف العامل أمجع تبدي اهتماما كبرياً للحوكمة ألنه يف النتيجة ،ستؤدي

 .أمحد زكريا صيام ،دور احلاكمية املصرفية يف تعزيز كفاءة البنوك التجارية األردنية ،ورقة حبثية مقدمة إىل املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول " :القضايا امللحة لالقتصاديات الناشئة يف
ُ
بيئة األعمال احلديثة " ،اجلامعة األردنية ،عمان  -األردن ) 1- 2( ،أفريل  ،9882ص.3
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أ.د .شريـ ــف غيـ ـ ــاط

خيار التوجه نحوى فلسفة التكنوقراط لتجسيد حوكمة القطاع
المصرفي في الجزائر على نهج النموذج الصيني

أ .جمال مساعدية

احلوكمة إىل زيادة الثقة يف الشركات ،مما يعزز الثقة يف االقتصاد ككل وتعميق أدوار الشركات وسوق املال ورفع معدالت االستثمار
واحملافظة على حقوق صغار املسامهني واملستثمرين .
 .4. .أهمية الحوكمة المصرفية
ميكن تلخيص أمهية احلوكمة املصرفية يف النقاط التالية :
 تعترب احلوكمة املؤسسية نظام يتم مبوجبه توجيه ورقابة العمليات التشغيلية للبنوك؛ متثل احلوكمة املؤسسية اجليدة عنصرا رئيسيا يف حتسني الكفاءة االقتصادية وسوء هذه احلوكمة على العكس من ذلك وخاصةيف البنوك ميكن أن يؤثر على االستقرار االقتصادي واملايل .وخري دليل على ذلك ،ما حصل يف األزمة املالية اآلسيوية؛
 للبنك املركزي دور يف تعزيز وتشجيع احلوكمة املؤسسية يف البنوك التجارية وذلك لألسباب التالية: إن تطبيق احلوكمة املؤسسية اجليدة يقع ضمن املسؤوليات اإلشرافية للبنك املركزي؛ إن البنوك التجارية نتلف عن غريها من الشركات املسامهة ألن طبيعة عملها حتمل املخاطر ،إضافة إىل كون هذه البنوكمسؤولة عن احملافظة على أموال الغري (املودعني)؛
 نتيجة لتعرض البنوك هلذه املخاطر وبسبب تداول أسهمها يف بورصة األوراق املالية ،فإن وجود احلوكمة املؤسسية مسألة مهمةوضرورية هلذه البنوك؛
 حيتاج أعضاء رجلس اإلدارة يف البنوك ضمان أن املخاطر اليت تتعرض هلا طبيعة أعمال البنوك تدار بشكل سليم ،وأن لدىالبنك املركزي املسؤولية القانونية للتأكد من ذلك؛
 ليس من السهل احلصول على أعضاء رجلس اإلدارة مستقلني بشكل حقيقي ،أو األعضاء الذين ميكن أن يقفوا يف وجهاملسامهني املسيطرين على رأس مال البنك.

 .أمحد زكريا صيام ،مرجع سبق ذكره ،ص .2
 . 9أمحد السيد كردي ،دور حوكمة البنوك يف استقرار السوق املايل .
املوقع

لإلطالع

:

2017/10/21

:

le

consulte

page

-

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/157496
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خيار التوجه نحوى فلسفة التكنوقراط لتجسيد حوكمة القطاع
المصرفي في الجزائر على نهج النموذج الصيني

أ.د .شريـ ــف غيـ ـ ــاط
أ .جمال مساعدية

المحور الثالث :التكنوقراطية ومؤشرات الحوكمة المصرفية بين النموذجين الصيني والجزائري
يتم يف هذا احملور تسلي الضوء على النموذج الصيين يف التوجه حنو تبين التكنوقراطية والذي أدى بالوضع االقتصادي لدولة
الصني إىل الرقي ،وكذا حتسني األداء املايل خصوصا
 .113التكنوقراطية بين النموذج الصيني والجزائري
املقارنة بني النموذجني اجلزائري والصيين يف مدى التوجه حنوى فلسفة التكنوقراط من خالل اجلدول املوايل سيتم التعرض إىل
مثال على تباين التوجه حنوى تبين فلسفة احلكم التكنوقراطي ،بني النموذج الصيين ونظريه اجلزائري.
الجدول رقم( :)11تباين التوجه نحوى تبني التكنوقراطية بين الجزائر والصين
النموذج الصيني
وزير المالية  :شياو جي
التخصص المدروس

النموذج الجزائري
وزير المالية :عبد الرحمن بن خالفة
التخصص المدروس



تخصص في مجال المالية واالقتصاد.



شهادة في العلوم المالية من جامعة الجزائر



درس في إدارة المالية بجامعة رينمين الصينية،



شهادة الدكتوراه حول تسيير المؤسسة في جامعة غرونوبل



درس في ألمانيا الغربية.



حصل على درجة الدكتوراه أثناء العمل في مجال التمويل في



معهد بحوث العلوم المالية التابع لو ازرة المالية.

المناصب المشغولة

تلقى تدريبا في مدرسة الحزب المركزي للكوادر شابة.

(فرنسا)
تخصص في االقتصاد الصناعي في جامعة فارسوفيا (بولونيا).



مهندس مستشار في المعهد الوطني لإلنتاجية والتنمية الصناعية



شغل منصبا سام في قطاع الري والتجهيز

مسؤول التخطيط الطويل األجل في قسم التخطيط العام بو ازرة



مدير مركزي بو ازرة الصيد والموارد الصيدية

المالية.



المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية



نائب رئيس التخطيط للتنبؤات الطويلة األجل لدى لو ازرة المالية.



وزي ار للمالية



رئيس التخطيط والتنبؤ الطويل األجل بو ازرة المالية.



نائبا لمدير لجنة التخطيط االقتصادي



نائب رئيس قسم التخطيط العام في و ازرة المالية.



نائب رئيس قسم اإلصالح العام في و ازرة المالية.



المناصب المشغولة
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خيار التوجه نحوى فلسفة التكنوقراط لتجسيد حوكمة القطاع
المصرفي في الجزائر على نهج النموذج الصيني





رئيس المكتب اإلداري لو ازرة المالية،



رئيس إدارة الخزانة الوطنية بو ازرة المالية.



نائب وزير المالية



مدي ار إلدارة الدولة للضرائب



وزي ار للمالية

وزير التجارة  :قاو هو تشنج

وزير التجارة :محمد بن مرادي

التخصص المدروس

التخصص المدروس

أ.د .شريـ ــف غيـ ـ ــاط
أ .جمال مساعدية



حصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد



خريج المدرسة الوطنية لإلدارة ،فرع االقتصاد و المالية



الماجستير من مركز هوبكنز نانجينغ



ماجستير في القانون العام



الدكتوراه في اإلدارة من كلية األعمال بجامعة نانجينغ.



تكوين قصير المدى في المعهد الدولي لإلدارة العمومية بباريس،

المناصب المشغولة


نائبا في لجنة التنمية واإلصالح الوطنية.

جباية وتنمية.
المناصب المشغولة



مسؤول عن القضايا المتعلقة بسياسة الطاقة في الصين.



مساعد تشريعي بالمجلس الشعبي الوطني



وزي ار لو ازرة التجارة الصينية



مدير الدراسات والتوثيق بالمجلس الشعبي الوطني



وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار



وزير السياحة والصناعات التقليدية



وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي



وزير التجارة

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على املواقع التالية:
http://www.premier-ministre.gov.dz - page consulte, le : 2017/10/13

-

https://ar.wikipedia.org - page consulte, le : 2017/10/22

-

http://aljazairalyoum.com page consulte, le : 2017/10/22
–

من اجلدول السابق يتبني أن:
وزير املالية الصيين درس وتدرج يف نصص املالية ،يف حني وزير املالية اجلزائري درس يف البداية املالية ،مث انتقل إىل التسيري ،مث
إىل االقتصاد الصناعي الذي نال فيه شهادة عليا ،وبالتايل مل يتدرج يف نصص املالية كنظريه الصيين ،وهذا ما من شأنه إبراز
الفروقات بني التوجه حنو التكنوقراطية.
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أ.د .شريـ ــف غيـ ـ ــاط

خيار التوجه نحوى فلسفة التكنوقراط لتجسيد حوكمة القطاع
المصرفي في الجزائر على نهج النموذج الصيني

أ .جمال مساعدية

أما بالنسبة للوظائف اليت شغلها وزير املالية الصيين كلها لديها صلة باملالية وتعد تدرج وضيفي يف نفس امليدان ،يف حني
نظريه اجلزائري شغل مناصب يف قطاعات خمتلفة ومتباعدة كل البعد من حيث طبيعة النشاط ،كانت بداية بشغله اإلنتاجية
والتنمية الصناعية ،مث التحول إىل قطاع الري والتجهيز ،مث بعد ذلك االنتقال إىل الصيد واملوارد الصيدية ،وأخريا وزير املالية .وهذا
وجه آخر يبني غياب التكنوقراطية يف اجلانب اجلزائري و اليت تعكس يف األخري أداء قطاع املالية يف اجلزائر ككل.
 .213مالمح تجسيد الحوكمة المصرفية بين النموذج الصيني ونظيره الجزائري
سيتم يف اجلدول املوايل التعرض إىل أهم املؤشرات اليت تشرح مالمح احلالة املالية للبلد يف ظل معايري احلوكمة املالية وتبني
ال فروقات بني النموذج الصيين والنموذج اجلزائري علما وأن الوضعية املالية للصني هي يف أعلى مستويات األداء عامليا ،يف حني
الوضعية املالية اجلزائرية تعاين اضطرابات عميقة ونقائص كبرية.
الجدول رقم ( :)12مؤشرات تعكس تباين الحوكمة المصرفية ضمن النظم المتبناة في كل من النموذج الصيني والجزائري

الخصائص

النموذج الصيني

النظام السياسي

شيوعي (حكم الحزب الواحد)

مساهمة الدولة في ملكية

سيطرة الدولة على ملكية المؤسسات المصرفية

حالة الجزائر
ديمقراطي لكن سيطرة حكم الحزب
الواحد

المؤسسات المصرفية
اإلطار التاريخي لتكون الدولة

ملكية تكميلية من القطاع الخاص
للمؤسسات المصرفية

النصف الثاني من القرن العشرين

النصف الثاني من القرن العشرين

الحديثة
طبيعة سياسة الصرف

نظام سعر الصرف
درجة

االندماج

المالي

األسواق المالية العالمية

سياسة الحرية :السماح انتقال رؤوس األموال مع العالم سياسة الرقابة :تحرير انتقال رؤوس
الخارجي

األموال عبر الحدود

سعر الصرف المعوم

سعر الصرف الثابت

مع المنافسة بقوة وامتالك مكانة في األوائل المشكلين للسوق االنعزال عن األسواق المالية العالمية
المالية
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أ.د .شريـ ــف غيـ ـ ــاط

خيار التوجه نحوى فلسفة التكنوقراط لتجسيد حوكمة القطاع
المصرفي في الجزائر على نهج النموذج الصيني
المساهمة في سوق الفوركس

المساهمة في أسواق رأس المال

شغل نسبة كبيرة لإليوان الصيني

بعد الدوالر

أ .جمال مساعدية

في غياب تأثير الدينار الجزائري عن

الفوركس ودخوله ضمن حقوق السحب الخاصة

الفوركس بشكل كلي

المركز رقم ( )0كمشتري للسندات األمريكية

مساهمة ضعيفة في سوق السندات
األمريكية واألوربية في

االعتماد على سعر الصرف االستفادة من تدني قيمة اإليوان واكتساح األسواق العالمية عدم االستفادة من تدني قيمة الدينار
لتشجيع التصدير

وتجلي ما يسمى بحرب العمالت

الجزائري

المصدر :من إعداد الباحثني ،باالعتماد على اخللفية النظرية.

من خالل اجلدول السابق يظهر لنا أن :املؤشرات على النموذج الصيين تدل كلها على قوة ومتانة األداء املايل يف املؤسسات
املالية الصينية .واليت تنعكس يف انفتاحها على العامل اخلارجي ومنافستها يف السوق العاملية ،وذلك مرده إىل مسامهة احلوكمة
املصرفية على تسريع وترية النمو يف ذلك القطاع الذي تطور يف مدة قصرية جدا ،وذلك فق يف النصف الثاين من القرن العشرين.
حيث خرجت الصني من االستعمار وظهورها كدولة حديثة ،يف حني كل املؤشرات اليت تشرح الوضع املايل يف اجلزائر .تدل على
ضعف أداء هذا الق طاع ،ما يعين غياب احلوكمة املصرفية يف النموذج اجلزائري ،وذلك بالقبوع متخفية خلف ستار االقتصاد
العاملي ،بتبنيها نظام الرقابة على الصرف وإبعاد االقتصاد اجلزائري عن التنمية العاملية.
 .313واقع الحوكمة في القطاع المصرفي الجزائري
مست املصارف اجلزائرية عدة أزمات وسامهت فيها نقص يف التوجيه والرقابة وذلك رمبا عائد إىل نقص الكفاءة لدى اهليئات
العليا يف البالد واليت جتلت يف بعض املظاهر مثل غياب املتابعة والرقابة ،عدم مراعاة قواعد احليطة واحلذر ،غياب املراجعة املنتظمة
مللفات التوطني ،عدم التقيد باملعايري احملاسبية النموذجية ،عدم حرص البنك املركزي على طلب التقارير من البنوك التجارية ،حيث
"أشارت اللجنة املصرفية– إحدى هيئات بنك اجلزائر– يف إحدى مذكراهتا واملتعلقة بنشاط الرقابة والتفتيش ،أن من بني أهم
أسباب األزمات املالية اليت واجهها البنكني (اخلليفة والبنك الصناعي والتجاري اجلزائري) هو سوء احلوكمة اليت ميزت الوظيفة
الرقابية لبنك اجلزائر يف تلك الفرتة ،أما البنوك العمومية فهي كذلك تعاين من سوء احلوكمة ،ويظهر ذلك من خالل عمليات
االختالس اليت وقعت ببعض البنوك ومببالغ ضخمة ،حيث أن هذه البنوك تعاين باستمرار من إشكالية القروض املتعثرة خاصة
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خيار التوجه نحوى فلسفة التكنوقراط لتجسيد حوكمة القطاع
المصرفي في الجزائر على نهج النموذج الصيني

أ.د .شريـ ــف غيـ ـ ــاط
أ .جمال مساعدية

املمنوحة للمؤسسات االقتصادية العمومية ،كما تعاين البنوك العمومية من ضعف الرقابة الداخلية واخلارجية ،باإلضافة إىل عدم
تطبيقها لكل قواعد احليطة واحلذر املعتمدة" .
وبالتايل من بني األسباب اليت غيبت حوكمة املصارف اجلزائرية ،هي نقص التخطي والرقابة من السلطات العليا ،والذي قد
يعود السبب يف ذلك إىل غياب تبين التكنوقراطية خاصة يف القطاع املايل وذلك من خالل متسكه بسياسات أهتلكت متاما يف
األنظمة احلديثة ،وذلك يتمثل يف تبنيها سياسة الرقابة على الصرف ،وكذلك تطبيقها لنظام سعر الصرف الثابت.

الخاتمة:
بناءا على ما تضمنته هذه الدراسة وما قدمته من شروح .خيلص لنا أن الفرضيات الثالث اليت سبق تبنيهم يف الدراسة
صحيحة ،وذلك بعدم اتضح أن تبين الفلسفة التكنوقراطية يف اجلزائر ،يبقى مأمول فق  ،ومل يتم تبنيه يف احلاضر ،بل اجلزائر بعيدة
كل البعد عن تبين الفلسفة التكنوقراطية ،مقارنة مبثيالهتا من الدول اليت هلا نفس النظام االقتصادي وخاصة فيما يتعلق بقطاع
املالية خصوصا احلوكمة املصرفية .ويعود ذلك يف اعتقادنا إىل رجموعة من األسباب باإلمكان حوصلتها يف العوامل اآلتية:


التمثيل احلكومي الغري تكنوقراطي الذي ينعكس بدوره على مدى صواب القرارات واخلط املتخذة فيما خيص القطاع.



غياب القطاع اخلاص عن املسامهة يف القطاع املايل يف اجلزائر ،وذلك لعدم جاذبية هذا القطاع للمستثمرين احمللني.



صعوبة استقطاب املستثمرين األجانب إىل هذا القطاع وذلك مرده تبين سياسة الرقابة على الصرف وبالتايل عدم ترك
احلرية النتقال رؤوس األموال عرب احلدود مع العامل اخلارجي



نوف املستثمرين األجانب لالستثمار يف اجلزائر وخاصة يف القطاع املصريف وذلك لتأخر اجلزائر يف تطبيق معايري احلوكمة
املصرفية



حدوث أزمات مصرفية يف اجلزائر أثرت على توازن القطاع املصريف وزعزعت ثقته ،وبالتايل عزوف االستثمار يف القطاع
املصريف حىت من احملليني ،يف صورة املودعني.

 .حكيم بن جروة ،عبلة خمرمش ،احلوكمة يف املؤسسات املصرفية  -حمدداهتا ،معايريها وتطبيقها -مع اإلشارة حلالة اجلزائر ،ص ص .132-130
ouargla.dz

املوقع لالطالعhttps://manifest.univ- - page consulte le : 2017/10/13 :
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خيار التوجه نحوى فلسفة التكنوقراط لتجسيد حوكمة القطاع
المصرفي في الجزائر على نهج النموذج الصيني

أ.د .شريـ ــف غيـ ـ ــاط
أ .جمال مساعدية

وللخروج من هذا الوضع يستوجب على اجلزائر أن تتخذ بعض اإلجراءات حنوصلها فيما يلي:


احلذو على هنج النموذج الصيين الشبيه للنظام االقتصادي اجلزائري.



تبين التكنوقراطية اليت من شأهنا حتسني التخطي واإلدارة ،وبالتايل املسامهة يف التحسني والنمو والتطور يف القطاع
املصريف ،وكذا باقي القطاعات.



اإلسراع يف تطبيق معايري احلوكمة املصرفية على جل البنوك التجارية ،العامة واخلاصة.
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أ.د .شريـ ــف غيـ ـ ــاط

خيار التوجه نحوى فلسفة التكنوقراط لتجسيد حوكمة القطاع
المصرفي في الجزائر على نهج النموذج الصيني

أ .جمال مساعدية

المراجع
أوال :المراجع باللغة العربية
أ .الدوريات والمجالت العلمية والتقارير:
 .0غازي اجلبوري ،ما هي حكومة -التكنوقراط -وكيف جيب تشكيلها ؟ ،احلوار املتمدن ،العدد.9882 ،9802 :
 .8مصعب موسى ،مدى التزام املصارف اخلاصة الدورية باملبادئ الدولية للحوكمة من وجهة نظر األطراف ذوي اإلعاقة ،رجلة جامعة البعث ،اجمللد
 ،33العدد  ،2سوريا.98 2 ،
 .9مركز أبوظيب للحوكمة ،أساسيات احلوكمة :مصطلحات ومفاهيم ،سلسلة النشرات التثقيفية ملركز أبوظيب للحوكمة ،اإلمارات العربية املتحدة.

ب .الملتقيات:
 .0أمحد زكريا صيام ،دور احلاكمية املصرفية يف تعزيز كفاءة البنوك التجارية األردنية ،ورقة حبثية مقدمة إىل املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول " :القضايا
امللحة لالقتصاديات الناشئة يف بيئة األعمال احلديثة " ،اجلامعة األردنية ،عمان  -األردن ) 1- 2( ،أفريل .9882
ُ
 .8شوقي بورقبة ،احلوكمـة يف املصـارف اإلسالميـة ،امللتقى الدويل األول حول :األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية ،جامعة فرحات
عباس -سطيف ،اجلزائر 9 -98 ،أكتوبر .9882

ج .المواقع االلكترونية:
1. http://mawdoo3.com
حنين حجاب ،ما هي الحكومة التكنوقراطية ؟

2. https://marefa.org
the form of government

.

3. https://www.google.dz/search
مقدم وهيبة ،ضوابط الحوكمة في المصارف سبيل لتجنب األزمات المالية.

4. http://kenanaonline.com
أحمد السيد كردي ،دور حوكمة البنوك في استقرار السوق المالي .

5. http://www.premier-ministre.gov.dz.
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أ.د .شريـ ــف غيـ ـ ــاط

خيار التوجه نحوى فلسفة التكنوقراط لتجسيد حوكمة القطاع
المصرفي في الجزائر على نهج النموذج الصيني

أ .جمال مساعدية

6. https://ar.wikipedia.org
7. http://aljazairalyoum.com.
8. https://manifest.univ-ouargla.dz 8.
حكيم بن جروة ،عبلة مخرمش ،الحوكمة في المؤسسات المصرفية  -محدداتها ،معاييرها وتطبيقها -مع اإلشارة لحالة الجزائر.

ثانيا :المراجع األجنبية:
A. Rapport:
1. OECD, Principles of Corporate Governance – 2004, Edition, Arabic translation, OECD, Paris,
2004.
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Les mécanismes efficaces de la lutte contre le cyberterrorisme Effective Mechanisms In The Fight Against
Cyber-terrorism

ط.د .مجاهد توفيق
د/عباسة طاهر
د/حميدة نادية

اآلليات الفعالة لمكافحة اإلرهاب السيبراني
Les mécanismes efficaces de la lutte contre le cyber-terrorisme
Effective Mechanisms In The Fight Against Cyber-terrorism
مجاهد توفيق /باحث دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس  -مستغانم (الجزائر)
د/عباســة طاهـر ،أستاذ محاضر (أ) ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس  -مستغانم (الجزائر)
د/حميدة نادية ،أستاذة محاضرة (أ) ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس  -مستغانم (الجزائر)
Résumé:
Malgré les avantages des TIC dans la vie quotidienne, ont contribué à l'émergence de
nombreux crimes électroniques, comme le cyber-terrorisme qui est devenu l'un des plus
graves crimes qui menacent la sécurité de la communauté internationale.
Aujourd’hui, les organisations terroristes utilisent cette technologie pour atteindre
plusieurs objectifs, tels que le piratage et la destruction des systèmes informatiques des
divers services stratégiques, le recrutement des terroristes et pour propager l’extrémisme et
ses crimes via leurs sites électroniques afin de terroriser les gens…etc. Pour cela, il devient
urgent voire nécessaire de prendre des mesures pour lutter contre ce phénomène.
Les Mots-clé:
Cyber terrorisme, TIC, la coopération internationale, les techniques de prévention.
Les acronymes:
TIC : Technologies d’information et de communication

الملخص:
على الرغم من إجيابيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف احلياة اليومية إال أهنا سامهت يف ظهور العديد من اجلرائم
اإللكرتونية مثل اإلرهاب السيرباين الذي أصبح يعترب من أخطر اجلرائم اليت باتت هتدد أمن اجملتمع الدويل.
فقد أصبحت املنظمات اإلرهابية اليوم تستخدم هذه التكنولوجيا لتحقيق العديد من األغراض كالقرصنة ،وتدمري
األنظمة اإللكرتونية ملختلف املرافق احليوية ،وجتنيد اإلرهابيني ،ونشر التطرف واجلرائم اليت ترتكبها عرب مواقعها اإللكرتونية قصد
إثارة الرعب يف نفوس األشخاص...إخل ،وهلذا أصبح من الضروري اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة هذه الظاهرة.

الكلمات المفتاحية:

اإلرهاب السيرباين ،تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،التعاون الدويل ،التقنيات الوقائية.
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Introduction:
Le terrorisme est l'un des phénomènes de la violence illégale qui est devenu une menace
pour la sécurité de l'humanité, constituant ainsi une préoccupation pour la communauté
internationale en raison de la multiplicité et la diversité de ses formes, de ses méthodes ainsi
que de ses causes innombrables.
Aujourd'hui les organisations terroristes en plus du recours à l’assassinat, des prises
d’otages, de l’utilisation des explosifs et de la destruction des biens publics et privés utilisent
la TIC notamment l'internet comme une arme transfrontalière pour atteindre leurs objectifs
et s’assurer la continuité de leurs activités.
L'internet fournit aux organisations terroristes un environnement propice pour propager
l'extrémisme, inciter à la violence et à l’assassinat des personnalités politiques et importantes
de la société, et au recrutement de terroristes via leurs sites électroniques qui sont devenus un
moyen efficace pour la recherche des sources de financement et de l’instruction des
terroristes.
La tentative de pirater les systèmes informatiques des institutions stratégiques afférentes
aux sites de réacteurs nucléaires, les aéroports, les hôpitaux, les centrales de production
d'électricité constituent aujourd'hui la graves menaces la paix et la sécurité internationales.
Le conseil de sécurité a souligné à cet effet la gravité de l'utilisation des TIC a des finis
terroristes dans sa résolution n° 2253 du 17 décembre 2015, portant sur la menace contre la
paix et la sécurité internationale qui résulte des actes terroristes «se déclarant préoccupé par
le fait que les terroristes et leurs partisans utilisent de plus en plus souvent, dans une société
mondiale, les TIC et en particulier l’internet, pour effectuer des actes de terrorisme, et
condamnant le fait qu’ils les utilisent pour convaincre, recruter, ainsi que pour financer ou
planifier des actes
de terrorisme»1.
Donc, qu'est ce que le cyber-terrorisme? Et quels sont les mécanismes nécessaires afin
de lutter contre ce phénomène au niveau national et international?
Pour répondre à cette problématique, on a divisé cette étude en deux parties, la première
repose sur le concept du cyber-terrorisme, et la seconde est axée sur les mécanismes de la
lutte contre les infractions liées au cyber-terrorisme.
Partie I : Concept du cyber-terrorisme
Le cyber-terrorisme est apparu récemment dans la littérature du droit pénal
international, à la suite de l'utilisation de la TIC à des fins terroristes.
1)-Définition du cyber-terrorisme.
Malgré l'utilisation large du terme "Terrorisme", il n'existe pas encore une définition
claire et unifiée de ce phénomène.

Voir la résolution n° 2253, adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7587 e séance, le 17 décembre 2015, publié
sur le site d'internet: http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253(2015) , consulté le
05/03/2017.
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Dans ce contexte, les deux chercheurs "Alex Schmid" et "Albert Jongman" ont
effectué une étude pratique sur ce sujet, et ont réussi à recueillir près de 109 définitions de
l’acte terroriste auprès des juristes, hommes politiques, sociologues, universitaires, et
fonctionnaires et pour pouvoir analyser ces définitions ils ont calculé le nombre de fois qu'un
élément revenait et ils ont conclu que « l'utilisation de la violence dans 83% des cas; les
raisons politiques dans 65% des cas; la terreur dans 51% de ces cas, et enfin des actes faisant
1
le plus souvent des victimes civiles est présent dans 37 ,5% des cas» .
En absence d’une définition précise du terrorisme, il n'existe pas une définition
universelle pour le cyber-terrorisme.
Le dictionnaire "LAROUSSE" le cyber-terrorisme est «l'ensemble des attaques graves
(virus, piratage, etc.) et à grande échelle des ordinateurs, des réseaux et des systèmes
informatiques d'une entreprise, d'une institution ou d'un état, commises dans le but d'entraîner
2
une désorganisation générale susceptible de créer la panique» .
Solen le dictionnaire "CORDIAL" le cyber-terrorisme est «l'ensemble d'attaques visant
3
le Web, le plus souvent à l'aide de virus, programmes destructeurs de données» .
On remarque que la définition du dictionnaire "CORDIAL" n'a pas précisé le but du
cyber-terrorisme par rapport à la définition du dictionnaire "LAROUSSE".
D’autre part les chercheurs en cybersécurité ont différé dans leurs définitions du cyberterrorisme.
Selon «Barry Collin» le cyber-terrorisme est "la convergence du monde physique et du
4
monde virtuel" .
On constate que cette définition est ambiguë, car elle englobe toutes les formes de
cybercriminalité.
«Mark Pollitt» définit le cyber-terrorisme comme «une attaque préméditée et politique
motivée contre les systèmes d’informations, programmes informatiques et données par des
sous-groupes nationaux ou agents clandestins de laquelle résulte des actes de violence contre
5
des cibles non combattantes» .
«JamesLewis» définit le cyber-terrorisme comme «l'utilisation des outils du réseau
informatique pour renverser une infrastructure critique pour un état ou contraindre ou
6
intimider un gouvernement ou la population civile» .
Alors que certains chercheurs font la distinction entre le cyber-terrorisme et les actes
terroristes commis sur l'internet. Ils définissent le cyber-terrorisme comme étant «des actes

Abir GHANEM-LARSON, essai sur la notion d’acte terroriste en droit international pénal, thèse de
, 2010/2011, p 23.3doctorat en droit international public, Université d’Aix-Marseille
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cyberterrorisme/186900 , consulté le 05/03/2017.
3
http://dictionnaire.cordial-enligne.fr/definition/cyberterrorisme, consulté le 05/03/2017.
ALIX DESFORGES, cyber-terrorisme: quel périmètre, fiche n° 11 de l'institut de recherche stratégique de
l'école militaire (irsem), décembre 2011, sur le site web :
www.defense.gouv.fr/content/download/.../Fiche_n11_perimetre_cyberterrorisme.pdf , consulté le 10/03/2017.
François PAGET, l’hacktivisme, sur le d'internet:
https://www.chaire-cyber.fr/IMG/pdf/article_2_3_-_chaire_cyberdefense_2_.pdf, consulté le 20/12/2017.
ALIX DESFORGES, op.cit.
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commis par des individus ou des groupes en utilisant les technologies de l'information
et l’internet, pour détruire les infrastructures de bases gérées par cette technologie tels que les
réseaux de distribution d'eau et d'électricité, les systèmes bancaires, les enregistrements de
santé, les systèmes militaires et d'autres infrastructures pour endommager les citoyens et les
1
États
d’une manière directe ou indirecte» , et définissent les actes terroristes commis sur
l'internet comme «des activités menées par des organisations terroristes pour renforcer leurs
actes et comprennent: le recrutement des terroristes, la propagande, l'entraînement des
2
terroristes, le financement,…etc» .
D'autre part, le Centre pour la protection des infrastructures nationales américain
(CPNI) trouve que le cyber-terrorisme est «tout acte préparé par les ordinateurs et les moyens
de télécommunications qui pourrait entrainer la destruction ou interrompt les services pour
répandre la peur, en vue d'influencer le gouvernement ou la population pour but de servir un
3
agenda politique, social ou idéologique» .
Selon le Conseil de L’Europe (CE), le cyber-terrorisme est «l'usage d’internet pour des
4
objectifs terroristes» .
2)- Caractéristiques du cyber-terrorisme:
Parmi les plus importantes caractéristiques du cyber-terrorisme, on cite principalement:
2.1)- Les infractions liées au cyber terrorisme sont facile à commettre :
Au contraire du terrorisme ordinaire qui nécessite des ressources matérielles et
humaines, Le cyber-terrorisme ne nécessite qu'un terroriste maitrisant la technologie de
l'information et un ordinateur ou un téléphone mobile connecté à l’internet loin des yeux des
services.
Ainsi au lieu d'utiliser les moyens coûteux de la violence comme les armes et les
bombes humaines, les organisations terroristes peuvent actuellement simplement appuyer sur
les boutons d'un ordinateur connecté à l’internet à tout moment et de n'importe où dans le
monde pour saboter les systèmes d'information d'institutions stratégiques comme les stations
5
d'approvisionnement en eau potable et en électricité, les réacteurs nucléaires,…etc .
2.2)- Le cyber-terrorisme est un crime transfrontalier:
Il a déjà été souligné que l'internet à rendu le monde un petit village, par conséquent
tous les pays sont ciblés par les organisations.
A cet égard, le président américain «Bill Clinton», a créé une commission pour
la protection des systèmes informatiques des infrastructures sensibles aux États-Unis tels que

، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،" الدورة التدريبية "توظيف شبكات التواصل االجتماعي يف مكافحة اإلرهـاب، المعالجة الدولية لقضايا اإلرهاب اإللكتروني،رائد العدوان
.32 2/ 3/32 : تاريخ اإلطالع،https://repository.nauss.edu.sa : على املوقع اإللكرتوين،20  ص،32 2/23/32 - 32 من

 خالل الفرتة،الرياض

.20  ص، املرجع نفسه3

 املركز، على املوقع اإللكرتوين،" تنظيم "الدولة اإلسالمية: أثر اإلرهاب االلكتروني على تغير مفهوم القوة فى العالقات الدولية دراسة حالة، ريهام عبد الرمحن رشاد العباسى2
.32 2/ 3/33 : تاريخ اإلطالع،http://democraticac.de/?p=34528: على املوقع اإللكرتوين، االقتصادية والسياسية،الدميقراطي العريب للدراسات اإلسرتاتيجية
DESFORGES ALIX, op.cit.
 من،32 2 ، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل،) المعلوماتية، اإلرهاب االلكتروني، السياحة، غسيل األموال، جرائم "الفساد،مصطفى يوسف كايف
. 22  إىل ص22 ص
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les sources d'énergie et les moyens de transports, ... etc, contre la menace du cyber1
terrorisme .
2.2.2) Difficulté de preuve des infractions liées au cyber-terrorisme:
Cette difficulté est due à plusieurs raisons, comme :
- La difficulté d'identifier des auteurs d’infractions accuse au caractère transfrontalier des
infractions liées au cyber terrorisme;
- La facilité de la suppression des preuves numériques;
- Le manque d'expérience de certaines autorités judiciaires et de sécurité pour découvrir les
2
infractions liées au cyber terrorisme ;
-L’évolution continue de la technologie de l'information.
3)-Types d’infractions liées au cyber-terrorisme:
Il existe plusieurs infractions liées au cyber terrorisme menaçant gravement la sécurité
des états et leurs intérêts économiques et politiques. On peut citer parmi ces infractions ce qui
suit:
3.1)-Le piratage informatique:
Le piratage informatique est «l’accès non autorisé à un système ou à un réseau
3
informatique» .
Il existe plusieurs méthodes de piratage informatique matérialisées par deux fichiers
exécutables "CLIENT.EXE" et "SERVER.EXE", le premier s’ouvre une faille dans
l'ordinateur pour permettre au deuxième fichier de pénétrer l’ordinateur afin de le contrôler à
4
distance .
5
6
Il se fait également par les virus , les bombes logiques ...etc., ou en envoyant un grand
grand nombre d'e-mails de grande taille pour affecter le stockage de l'ordinateur cible ou de

. 21  إىل ص2  من ص،32

، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة األوىل، الجرائم الدولية لألنترنت،يوسف حسن يوسف

، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، الجريمة اإللكترونية والمعلوماتية والجهود الدولية والمحلية لمكافحة جرائم الكمبيوتر واإلنترنت،أمري فرج يوسف

3

.3 2  ص،32
Jiansheng LIANG, Criminalité informatique, rapport de stage, école nationale supérieure des sciences de
1'information et des bibliothèques, 1999, p 23, sur le site d'internet: http://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/documents/61871-criminalite-informatique.pdf, consulté le 26/03/2017.
، 3  العدد، بسكرة-  جامعة حممد خيضر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جملة املفكر، األمن المعلوماتي للحكومة اإللكترونية وإرهاب القرصنة،  ونادية ليتيم،  فتيحة ليتيم2
3

.322  ص،32
le virus: est «Tout programme d'ordinateur capable d'infecter un autre programme d'ordinateur en le modifiant
Guillaume CHARPENTIER, Olivier MONTIGNY, de façon à ce qu'il puisse à son tour se reproduire », voir:
Mathieu ROUSSEAU, (VIRUS/ANTIVIR) nouvelles technologies réseaux, p 06, sur le site d'internet:
http://igm.univ-mlv.fr/~duris/NTREZO/20032004/Charpentier -Montigny-Rousseau-VirusAntivirus.pdf, consulté
le 26/03/2017.
La bombe logique: est «un code malicieux s’exécutant seulement lors que certaines conditions sont atteintes
de la même façon que les chevaux de Troie, les bombes logiques ne se reproduisent pas, par contre, un virus
peut contenir une bombe logique. Par exemple, le très populaire virus Michelangelo», voir: Maxime Beaudoin,
les données malicieuses: théorie et analyse d’attaques, p 05, sur le site d'internet:
http://www2.ift.ulaval.ca/~desharnais/Recherche/RR/MaximeRR-CRSNG2001.pdf, consulté le 26/03/2017.
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tromper le protocole internet «IP» afin de transmettre un ensemble de données contrefaites en
1
tant que données réelles .
Il convient de mentionner que la menace du cyber-terrorisme est devenue une
préoccupation majeure pour tous les pays, en particulier à la lumière de la propagation du
piratage informatique dans les pays développés dans le domaine de la TIC. Et l'exemple le
plus frappant, est peut-être celui des actes de piratage informatique commis par le hacker
américain «Jonathan Joseph James» à l'âge de quinze ans contre le système d'information
d'une station américaine dans l'espace international, ce qui a entraîné une perte de 41000 de
dollars pour la NASA, ainsi qu’il a volé un logiciel du ministère de la défense américain d'une
2
valeur de 1,7 million de dollars .
Il est devenu donc possible aujourd’hui que les organisations terroristes utilisent cette
méthode pour plusieurs buts tels que le contrôle à distance d’une arme de destruction massive,
le vol de données confidentielles, la modification de données sensibles et la destruction des
systèmes informatiques des établissements stratégiques.
Cela sur la base de plusieurs hypothèses, les experts de la cybersécurité ont pu évaluer
la gravité du cyber-terrorisme sur la sécurité de la communauté internationale, comme gravité
3
du piratage des systèmes d'information des armes nucléaires .
3.2)- La création des sites électroniques pour des objectifs terroristes :
Une étude a montré que le nombre des internautes dans le monde est en augmentation
continue d’une année à l’autre. Le tableau suivant illustre cette étude:
Tableau (01): L’évolution du nombre d’internautes dans le monde
au cours de la période 1995-2016
L’année

Le nombre d'internautes
dans le monde

L’année

Le nombre d'internautes
dans le monde

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

44867000
77584000
120992000
188508000
281538000
414795000
502292000
665065000
781436000
913328000
1030101000

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1162917000
1373227000
1575068000
1766404000
2023203000
2231957000
2494736000
2728428000
2956386000
3185996000
3424971000

.321 ، مرجع سابق، ونادية ليتيم، فتيحة ليتيم
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=597540 , consulté le 12/04/2017.
3
.323  إىل ص32  من ص، مرجع سابق،أمري فرج يوسف
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Source: http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1071539-nombre-d-internautes-dans-le-monde/, consulté le
12/04/2017.

Le nombre d'internautes dans le monde

Figure (01) : La représentation graphique de l'évolution du nombre d’internautes dans
le monde au cours de la période 1995-2016
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Source: les chercheurs, selon les statistiques motionnées au tableau (01) cité ci-dessous

Compte tenu du nombre croissant d'internautes dans le monde, les organisations
terroristes ont profité de cet état de fait via leurs sites électroniques pour propager
l’extrémisme, à travers la diffusion de vidéos de leurs crimes commis contre les personnes et
les biens, l'incitation au terrorisme, le recrutement de terroristes,…etc.
A cet égard, les deux experts des médias «Philip Sepp» et «Dana Djanbek», ont
montré dans leurs livre «les médias et le terrorisme international», que les sites terroristes sont
en augmentation continue1, comme indiqué dans le tableau suivant:
Tableau (02): L'évolution du nombre de sites électroniques à caractère terroriste
L’année

Nombre de sites électroniques à caractère terroriste

1997
2005
2006

2000
4350
4800

http://baathparty.sy/site/arabic/index.php?node=552&c at=15369&, consulté le 25/04/2017.
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6000

Source: http://baathparty.sy/site/arabic/index.php?node=552&cat=15369&, consulté le 25/04/2017.

4)- L’utilisation des réseaux sociaux pour des objectifs terroristes:
Les organisations utilisent également les réseaux sociaux d’une part comme un moyen
de communication et de coordination entre eux d’autre part, et d’autre part comme un outil
efficace pour propager l'extrémisme. Notons que ces réseaux permettent aux utilisateurs
d’accéder par des pseudonymes et l'exemple le plus frappant sur l’utilisation des réseaux
sociaux pour des objectifs terroristes, est peut-être l'attentat terroriste perpétré à Mumbai le 26
novembre 2008, qui a entraîné la mort d'environ 164 personnes et 300 blessés, et d’après les
enquêtes, cette attaque fut perpétrée par le groupe terroriste Pakistanais «Askar Taiba» suite
aux informations publiées sur les mouvements des unités antiterroristes indiennes sur
1
«Twitter» .
Partie II : Les mécanismes de la lutte contre les infractions liées au cyber-terrorisme
Compte tenu des caractéristiques du cyber-terrorisme mentionnées ci-dessus, la
communauté internationale ne peut faire face à ce type de terrorisme qu’à travers la prise de
mesures sérieuses que nous énumérons ci-dessous :
1)- L’incrimination du cyber-terrorisme:
La criminalisation du cyber terrorisme repose sur les trois (03) réalités juridiques
2
suivantes, à savoir :
- Le principe de légalité pénale des délits et des peines;
- Le caractère virtuel du lieu où ces infractions sont commises;
- L'inadmissibilité de l'analogie en droit pénal.
1.1)- L'incrimination du cyber-terrorisme dans les législations pénales nationales:
Certains États ont incriminé le cyber terrorisme par la promulgation de lois
antiterroristes et certains d’autres par des lois relatives au cyberespace.
Le législateur Jordanien a incriminé le cyber-terrorisme en vertu de la loi n° 55 de
2006, relative à la prévention contre le terrorisme, modifiée par la loi n° 18 promulguée en
2014. Cette loi prévoit que «en vertu des dispositions du Code pénal ou de toute autre loi, les
actes suivants sont considérés comme des actes terroristes:…l’utilisation d’un système
d'information ou d'un réseau d'information, ou tout autre moyen de publication, ou les médias
ou bien de créer un site électronique pour faciliter les actes terroristes, ou de soutenir un
groupe, une organisation ou une association qui mène des actes terroristes ou pour propager

،http://www.al-jazirah.com/2015/20150323/ar2.htm : على املوقع اإللكرتوين، اإلرهاب في شبكات التواصل االجتماعي،يوسف بن أمحد الرميح
.32 2/22/32 :تاريخ اإلطالع
 جامعة،" الندوة العلمية "استعمال االنرتنت يف متويل اإلرهاب وجتنيد اإلرهابيني، اإلطار القانوني لإلرهاب اإللكتروني واستخدام اإلنترنت ألغرض اإلرهابية، يونس حممد عرب3
: تاريخ اإلطالع،http://www.nauss.edu.sa : على املوقع االلكرتوين، 1  ص،32 /2 /
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leurs idées, financer ou accomplir tout acte qui mettrait en danger les Jordaniens ou leurs
1
biens au risque d'actions hostiles… » .
Le législateur Égyptien a également incriminé le cyber-terrorisme en 2015 dans la loi n°
94 relative à la lutte contre le terrorisme, qui prévoit dans son article 01 paragraphe 02 «…s'il
porte préjudice aux moyens de communications ou les systèmes d'informations ou les
2
systèmes financiers ou bancaires….» .
Et s'intéressant aux États qui ont incriminé le cyber-terrorisme en vertu des lois relatives
au cyber espace, on peut se référer à titre d'exemple à la loi Émiratie n° 02 promulguée 2006,
relative à la lutte contre cybercriminalité, qui prévoit dans son article 21:
«Quiconque créé un site électronique ou diffuse des informations sur Internet ou par l'un
des moyens de la technologie de l'information au profit d’un groupe terroriste sous des
pseudonymes afin de faciliter le contact avec ses chefs, ses membres, propager ses idées,
financer ou de publier des méthodes de fabrication d’appareils incendiaires ou explosifs ou
tout instrument utilisé dans des actes terroristes, est puni d'un emprisonnement ne dépassant
3
pas cinq ans» .
Par ailleurs le législateur algérien a traité la cybercriminalité dans le cadre des
dispositions de la loi n° 04/15 du 10 novembre 2004, modifiant le code pénal sous le titre «des
atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données», de l'article 394 bis à l'article
394 nones, comportant les infractions suivantes:
- L’accès illégale, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données ou
4
tente de le faire .
5
- Le sabotage d'un système de traitement automatisé de données .
- La modification ou la suppression des données du système de traitement automatisé de
6
données .
- la conception, la recherche, le réassemblage, la mise à disposition, la diffusion ou
commercialisation des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système
informatique, et par lesquelles les infractions prévues par la présente section peuvent être
7
commises .
- La possession, la divulgation ou utilisation de tout objet qui y est sujet, ou fait un usage
8
quelconque des données obtenues par l'une des infractions prévues par la présente section .
Cependant, le législateur algérien a omis d’incriminer ces actes lorsqu'ils sont commis à
des fins terroristes, que ce soit dans les articles 394 bis à 394 nones ou dans la section 4 bis
relative aux crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs.

Voir l'article 03 de la loi n° 55 relative à la prévention contre le terrorisme, promulguée en 2006, modifiée par
la loi n° 18 en 2014.
Voir l'article 01 paragraphe 02 de la loi n° 94 relative à la lutte contre le terrorisme, promulguée en 2015.
3
Voir l'article 21 de la loi émirienne °02 relative à la lutte contre cybercriminalité, promulguée en 2006.
Voir l'article 394 bis du code pénal algérien.
Voir l'article 394 bis, paragraphe 02 du code pénal algérien.
Voir l'article 394 ter du code pénal algérien.
Voir l'article 394 quatre/1 du code pénal algérien.
Voir l'article 394 quatre/2 du code pénal algérien.
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En raison de la multiplication des actes cybercriminels au niveau national et
international, le législateur algérien a intervenu pour lutter contre ce fléau par la loi n° 09/04
du 05 Août 2009, portant les règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre
les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, qui énonce,
dans son article 02/A, que «les Infractions liées aux technologies de l’information et de la
communication, les infractions portant atteinte aux systèmes de traitement automatisé de
données telles que définies par le code pénal ainsi que toute autre infraction commise ou dont
la commission est facilitée par un système informatique ou un système de communication
1
électronique» .
Si l'on examine attentivement cet article, on trouve que le législateur algérien introduit
toutes les infractions commises par les systèmes d'information ou les systèmes de
communication, y compris le cyber-terrorisme dans les infractions liées aux TIC. Cela
s’affiche clairement dans l’expression «ainsi que toute autre infraction commise ou dont la
commission est facilitée par un système informatique ou un système de communication
2
électronique» .
Et en vertu de cette loi, le législateur a permis aux officiers de police judiciaire de
l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de
l’information
et de la communication de surveiller les communications électroniques et
des saisies dans un système informatique pour la prévention contre les infractions qualifiées
3
d’actes terroristes ou subversifs et les infractions contre la sûreté de l’Etat , après avoir obtenu
obtenu l’autorisation par le procureur général près la Cour d’Alger pour une durée de six mois
4
renouvelable .
1.2)- L’incrimination du cyber-terrorisme en vertu des Conventions internationales:
Malgré la gravité du cyber-terrorisme sur la sécurité des État, les conventions
internationales relatives à la prévention et à la répression du terrorisme n'ont pas traité ce
phénomène expressément. En effet, certains chercheurs considèrent que la Convention de
Budapest de 2001 sur cybercriminalité est la source des législations nationales relatives au
5
cyber terrorisme, bien que cette convention ne cite pas explicitement ce crime .
La convention arabe sur la lutte contre les crimes liés à la technologie de l'information,
signée au Caire le 21 décembre 2010, est également considérée comme l'un des documents les

Voir l'article 2/a de la loi n° 09/04 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les
infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, Jo n° 47, du 16/08/2009.
Voir l'article 2/a de la loi n° 09/04 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les
infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, Jo n° 47, du 16/08/2009.
3
Voir l'article 4/a de la loi n° 09/04 date de 05 Août 2009, portant règles particulières relatives à la prévention et
à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, jo n° 47, du
16/08/2009.
Voir l'article 4 de paragraphe 02 de la loi n° 09/04 date de 05 Août 2009, portant règles particulières relatives à
la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, jo
n° 47, du 16/08/2009.
- 22  خالل الفرتة من، القنيطرة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،" الدورة التدريبية "مكافحة اإلرهاب، اإلرهاب المعلوماتي في القانون المغربي والدولي، عبد احلق باسو
.32 2/2 /2 : تاريخ اإلطالع،http://www.nauss.org. edu.sa : على املوقع اإللكرتوين، 2  ص،3221/22/ 2
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plus importants en incriminant le cyber-terrorisme, dans son article 15, qui prévoit que «les
infractions relatives au terrorisme et commises à travers des systèmes informatiques :
- La diffusion et l'incitation aux idées et aux principes des groupes terroristes.
- Le financement et l'entraînement aux opérations terroristes et la facilitation des contacts
entre les organisations terroristes.
- La diffusion des moyens de fabrication d'explosifs utilisés en particulier dans les opérations
terroristes.
1

- La diffusion de la discorde et la sédition et l'atteinte aux religions et aux croyances» .
Bien que cette convention soit une étape importante dans la lutte contre le cyberterrorisme
au niveau régionale, elle n'indiqué pas explicitement toutes les infractions liées
au cyber-terrorisme, comme le piratage des systèmes d'information à des fins terroristes.
2)- La coopération internationale contre le cyber-terrorisme:
La coopération internationale est devenue une nécessité pour la lutte contre les
infractions liées au cyber-terrorisme, c'est pourquoi la convention arabe sur la lutte contre les
crimes liés àla technologie de l'information prévoit la nécessité de la coopération entre les
États parties en matière d'extradition, d'échange d'informations et d'entraide judiciaire, et ce
afin d'assurer la rapidité et l'efficacité dans la lutte contre la cybercriminalité y compris les
infractions liées au cyber-terrorisme et aux crimes y afférents.
La réalité a prouvé que la coopération internationale joue un rôle très important dans la
lutte contre la cybercriminalité. Par exemple: grâce à la coopération entre les services
judiciaires des États-Unis et l'Argentine, l'Organisation internationale de police criminelle
«INTERPOL»
a abouti à l'arrestation d'un cybercriminel argentin quia piraté le système
d'information du centre de la marine à Santiago en Californie et plusieurs sites électroniques
2
de certaines institutions stratégiques dans le monde .
En raison de la gravité du cyber-terrorisme, le conseil de sécurité a invité les Etats à
prendre des mesures nécessaires pour empêcher les organisations terroristes d'utiliser la TIC
dans sa résolution n° 2178 du 24 septembre 2014, qui prévoit que « … les terroristes et leurs
partisans utilisent de plus en plus les nouveaux moyens de communication, dont internet, à
des fins de ralliement par la radicalisation, de recrutement, d’incitation à la commission
d’actes terroristes et de financement et d’organisation des voyages et des activités des
combattants arrivés à destination, et soulignant que les États Membres doivent agir dans un
esprit de coopération pour empêcher les terroristes de tirer parti de la technologie, des moyens
de communication et d’autres ressources à des fins d’incitation à la perpétration d’actes de

Voir l'article 15 de la Convention arabe sur la lutte contre les crimes liés à la technologie de l'information
signée le 05/05/2017.
: تاريخ اإلطالع،http://www.policemc.gov.bh : على املوقع اإللكرتوين، التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجرائم االلكترونية، علي حسني طوالبه3
.32 2/2 / 2
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terrorisme, tout en respectant les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ainsi que les
1
autres obligations édictées par le droit international» .
3)- Les techniques de prévention contre le cyber-terrorisme.
Il existe plusieurs techniques qui jouent un rôle primordial dans la prévention contre le
cyber-terrorisme, et plus particulièrement les suivantes:
3.1)- Le renouvellement périodique des mots de passe:
Malgré la nécessité de cette étape préventive contre les attaques informatiques. Elle est
souvent absente dans la politique de sécurité. Pour cela l'agence nationale française de la
sécurité des systèmes d’information «ANSSI» dans sa note technique du 05 juin 2012 a
formulé huit (08) recommandations relatives aux mots de passe afin de protéger les systèmes
d'information, comme l’utilisation des mots de passe différents pour l'authentification auprès
de systèmes distincts et le renouvèlement de mots de passe des systèmes contenant des
2
données sensibles chaque 90 jours .
Dans ce contexte, les règles du secrétariat général de L’INTERPOL stipulent que les
3
mots de passe des postes doivent être renouvelés toutes les quatre (04) semaines .
3.2)- L’utiliser des antivirus les plus modernes :
L’antivirus, comme défini par Levasseur, est un «logiciel de sécurité qui procède,
automatiquement ou sur demande, à l'analyse des fichiers et de la mémoire d'un ordinateur,
soit pour empêcher toute introduction parasite, soit pour détecter et éradiquer tout virus dans
4
un système informatique» .
Il existe deux types d’antivirus les scanners, exécutés à la demande et les moniteurs qui
sont toujours actifs pour chercher des virus dans tous les fichiers des supports accessibles tels
5
que les CD-Rom, disquette, clef USB...etc .
Et parmi les plus importants programmes préventifs contre les attaques électroniques,
le pare-feu qui consiste à «un filtre qui protège un système en bloquant les connexions venant
de l’extérieur (entrées) ou de l’intérieur (sorties) pour empêcher ou autoriser l’accès à des
services Web. Le pare-feu permet aussi de faire de la translation d’adresse pour servir de
6
routeur» .
3.3)- Le blocage de sites à caractère terroriste :

Voir la résolution n° 2178, adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7272 e séance le 24 septembre 2014, sur le site
d'internet: http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/N1454799_FR.pdf.
Voir les recommandations de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information sur la sécurité
relatives aux mots de passe, sur le site web: https://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/NP_TLS_NoteTech.pdf,
consulté le 12/05/2017.
3
Jiansheng LIANG, op.cit, 63.
Dale Levasseur, Sûreté et sécurité informatique pour débutant, p 6 sur le site d'internet:
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/fileadmin/sites/etudiants/documents/Services_a_la_cle/Cle_informatiqu e/
A09_Securite_Informatique.pdf, consulté le 12/05/2017.
Mathieu ROUSSEAU, op.cit, p 42.
http://www.sharevb.net/IMG/pdf/iptables_bases.pdf, consulté le 12/05/2017
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Malgré la gravité des sites à caractère terroriste, de nombreux sites existent toujours sur
1
l’internet . Conformément à la loi n° 2014/134 du 14 novembre 2014 renforçant les
dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, L’Office central de lutte contre la
criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) a
2
bloqué 60 sites de propagande terroriste en 2015 .
A cet égard le ministre français de l’intérieur «Bernard Cazeneuve» a annoncé le 16
mars 2015 que «les messages de haine sont un délit », et «il y a une différence entre la liberté
3
d'expression et Diffusion de messages qui relèvent de l'apologie du terrorisme» .
3.4)- La surveillance des réseaux sociaux:
Comme déjà mentionné, les organisations terroristes utilisent les réseaux sociaux pour
plusieurs objectifs tels que la propagation de l'extrémisme, le recrutement des terroristes et le
finissement…etc.
Et dans le cadre la surveillance des réseaux sociaux, le ministère de l'Intérieur égyptien
dans sa décision n° 22 promulguée en 2013 sous le titre «Projet de surveillance des risques
des réseaux sociaux», exige l’utilisation de logiciel récents qui peuvent surveiller les risques
de ces réseaux sur la sécurité de l'Etat et qui permettent aux services de sécurité d'identifier
4
facilement les cybercriminels .
Cependant, certaines organisations de défense des droits de l'homme et certains
citoyens égyptiens ont introduit un recours en annulation contre cette décision qui porter
atteinte aux droits personnels, mais le conseil d’État a rejeté ce recours car les droits et
libertés sont conditionnées de ne pas dépasser la légalité en portant préjudice à la sécurité
nationale ou à l'ordre public5.
3.5)- Le Cryptage des informations confidentielles:
La cryptologie est un «mécanisme permettant de camoufler des messages et de les
rendre incompréhensibles pour quiconque n’est pas autorisé. Elle fait partie d’un ensemble de
théories et de techniques liées à la transmission de l’information (théorie des ondes
électromagnétiques, théorie du signal, théorie des codes correcteurs d’erreurs, théorie de
6
l’information, théorie de la complexité,... » .
La cryptologie c’est une science mathématique qui englobe la cryptographie et la
7
cryptanalyse .

. 2  ص،32 ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعة األوىل،" المعايير القانونية والدولية لمكافحة اإلرهاب "ضحايا في مرمى اإلرهاب،عوض شفيق عوض
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/04/15/32001-20160415ARTFIG00222-la-france-a-bloque-lacces-a-60-sites-a-caractere-terroriste-en-2015.php, consulté le 15/05/2017.
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/04/15/32001-20160415ARTFIG00222-la-france-a-bloque-l- 3
acces-a-60-sites-a-caractere-terroriste-en-2015.php, consulté le 15/05/2017.
http://gate.ahram.org.eg/NewsContentPrint/1/7/1396810.aspx, consulté le 15/05/2017.
http://gate.ahram.org.eg/NewsContentPrint/1/7/1396810.aspx, consulté le 15/05/2017.
Houda FERRAD, initiation à la cryptographie: théorie et pratique, p 04, sur le site web :
http://www.di.ens.fr/~ferradi/cours.pdf, consulté le 16/05/2017.
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/6836/1/Etude-comparative-entre-la-cryptographie.pdf, consulté le
16/05/2017.
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1

La cryptographie est «l'art de définir des codes» , et la cryptanalyse est «l'art de
2
casser des chiffres» .
Cette méthode est l'une des techniques les plus importantes utilisées pour la protection
des informations confidentielles stockées dans les ordinateur ou transmises par des réseaux
3
non sécurisés .
Le cryptage des données se fait par cryptographie traditionnelle ou symétrique basée sur
une clé de chiffrement et décryptage des données ou par le cryptage de la clé publique à l'aide
de deux clefs, une clef publique de cryptage des messages et une clef privée de décryptage des
4
messages chiffrés, selon la figure 02 suivante :

Clef publique de cryptage

Texte

clef privée de décryptage

Algorithme

Algorithme

de cryptage

de décryptage

L’expéditeur

Texte
chiffré

Texte

Le destinataire

Conclusion:
Il ressort de ce qui précède, que malgré les avantages d'internet, ce dernier devient une
arme préférée pour les organisations terroristes qui utilisent cette technologie à des fins
terroristes tels que le piratage et le sabotage des systèmes d'information et les sites Web des
institutions stratégiques, l'espionnage,… etc
Cependant, malgré la menace du cyber-terrorisme sur la sécurité de la communauté
internationale, ce phénomène n'a pas eu d'importance en droit international pénal comme
le terrorisme nucléaire et le terrorisme aérien.
La lutte contre le cyber-terrorisme peut être efficace que par le renforcement de la
coopération internationale en matière d'extradition, d'échange d'informations et d'entraide

.
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G Florin, S Natkin, les techniques de cryptographie, p 04, sur le site d'internet:
https://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/bibliotheque/PDF/florin.pdf, consulté le 17/05/2017.
Ibid.
 ص،32 1 ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، الطبعة األوىل، ترمجة حممد سعد طنطاوي، علم التشفير مقدمة قصيرة جدا، فريد بايرب وشون مرييف2
.21  ص،املرجع نفسه
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judiciaire et l’utilisation des techniques les plus récentes pour sécuriser les systèmes
d'informations des institutions stratégiques.
A partir de cette analyse, nous pourrons formuler les recommandations suivantes
comme mécanismes pour lutter contre le cyber-terrorisme:
- L'adoption d'une convention internationale comprenant une définition claire pour le cyberterrorisme afin de le distinguer des autres phénomènes similaires, des règles de compétence et
de coopération internationale en matière d'extradition et d'échange d'informations,…etc.
- Le blocage des sites électroniques à caractère terroriste, et mise en place des mécanismes
pour la surveillance des activités terroriste sur les réseaux sociaux.
- L'utilisation des logiciels modernes contre le piratage pour protéger les systèmes
d'information et les sites web des infrastructures stratégiques tels que les institutions de
sécurité, les banques et les entreprises économiques... etc.
- Le renouvellement périodique de mots de passe et le cryptage des informations
confidentielles.
- La formation continue des brigades charge du cybersécurité.
- Le développement des compétences professionnelles dans les établissements sensibles sur
les nouvelles techniques de la prévention contre le cyber-terrorisme.
- l'intensification des opérations de la sensibilisation aux dangers de l'extrémisme extrémiste
dans la religion publiée par les organisations terroristes sur leurs sites électroniques et les
réseaux sociaux.
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االمبيريقية في مجال الدراسات السياسية بين العلم و األدلجة
Empiricism in the field of political studies between science and ideology
د/فرج محمد بن المة /أستاذ العلوم السياسية المساعد -جامعة طرابلس ،ليبيا
الملخص:
تناول هذا البحث االجتاه االمربيقي يف جمال الدراسات السياسية من منظور جدلية العلم واأليديولوجيا .وتدور اإلشكالية الرئيسة
للبحث حول سؤال حبثي مفاده :هل االمربيقية توجه علمي أم أنه توجه مؤدجل؟ .وقد توزعت حماور هذا البحث على أربعة
مطالب أساسية .تناول املطلب األول :التعريف مباهية ومفهوم الدراسات االمربيقية يف اجملال السياسي وأهدافها ،و استعرض
املطلب الثاين :السجال العام جلدلية العلم واأليديولوجيا ،وتناول املطلب الثالث :املآخذ املنهجية اليت طالت االجتاه االمربيقي،
بينما استعرض املطلب الرابع واألخري االنتقادات اليت وجهت إىل االمربيقية من الناحية األيديولوجية.
وخلص الباحث يف النهاية إىل أن التوجه االمربيقي يف جمال الدراسات السياسية هو توجه منحاز إيديولوجياً إال أنه ال ميكن
الطعن بشكل مطلق يف قيمة هذا التوجه العلمية ويف الدفع قدماً بالدراسات السياسية.
الكلمات المفتاحية :االمربيقية -العلم -األيديولوجيا -السلوكية -هناية

األيديولوجيا.

Abstract :
This research deals with the empirical approach in the field of political studies from the
perspective of the dialectic of science and ideology. The main problem of the research is
about a research question: Is empiricism scientific or ideological approach? The main points
of this research were divided into four basic topics. The Firsttopic was to define the concept
of empirical studies in the political field and its objectives. The second topic was the general
debate on the dialectic of science and ideology, And the third topic was having the
methodological approach to the long-term approach, while the fourth and final topic reviewed
the criticisms that were directed to the empiricism ideologically.
The researcher concluded that the empirical approach in the field of political studies is biased
and ideologically oriented, but it is not possible to challenge the value of this scientific
approach in advancing political studies.
Keywords: Empiricism - Science - Ideology - Behavior - End of Ideology
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االمبيريقية في مجال الدراسات السياسية بين العلم و األدلجة

د /فرج محمد بن المة

مقدمة:
شكلت الدراسات االمربيقيةEmpirical Studyيف جمال علم السياسة نقلة منهجية كبرية باجتاه التأسيس لعلم سياسة جديد
خال من القيم كهدف مهم من أهداف املدرسة السلوكية الرامية إىل تطبيق اخلطاب العلمي التجرييب على الوقائع السياسية
مبنهجية تتسم بدرجة عالية من املوضوعية والدقة وترتقي بعلم السياسة إىل مصاف العلوم الطبيعية مبا يعطي زمخاً علمياً للعلوم
االجتماعية بصفة عامة.
وقد اكتسب التوجه االمربيقي أمهية خاصة وأصبح توجهاً مهيمناً على الدراسات السياسية واالجتماعية منذ بروز السلوكية
منتصف األربعينيات من القرن املاضي ،حيث انتهجت االمربيقية إجراءات منهجية تقوم على التايل:
معرب عنه بواسطة مؤشرات قابلة للقياس .حيث يقصد بالتعريف اإلجرائي "
أ -حتويل املفاهيم النظرية إىل مفاهيم إجرائية ر
املعربة عن الظواهر الواقعية – اليت يسعى الباحث لتحليلها كمياً – إىل مؤشرات ميكن مالحظتها
حتويل املفاهيم النظرية ر
يف الواقع العملي وقياسها "( ).
ب -بناء عالقات سببية بني الظاهرة حمل الدراسة وبعض الظواهر األخرى عن طريق بناء فرضيات علمية حمددة قابلة
لالختبار .وذلك بغية تفسري الظاهرة وتكوين نظريات امربيقية ذات مغزى بشأهنا.
وعلى الرغم من النجاحات اليت حتققت يف هذا اجملال فقد تعرض التوجه االمربيقي يف جمال الدراسات السياسية إىل
عدد من االنتقادات املنهجية وااليديولوجية .وهو ما يسعى هذا البحث إىل تناوله.

إشكالية البحث:
يدور جدل كبري حول ماهية االجتاه االمربيقي وغاياته ،وهو جدل يطرح عالمات استفهام كربى حول هذا االجتاه تتصل بكونه أنه
غري منٌزه عن الغرض ،بل هو اجتاه إيديولوجي بامتياز مغلف بطابع علمي تصاعد بشكل ملحوظ يف فرتة شديدة احلساسية من
التوتر االيديولوجي خالل ما عرف حبقبة احلرب الباردة ( .) 441 - 491وتدور اإلشكالية الرئيسة حول سؤال حبثي رئيس
مفاده :هل االمربيقية توجه علمي أم أهنا توجه مؤدجل؟ .ولإلجابة عن هذه اإلشكالية يطرح الباحث الفرضية الرئيسة التالية :يتأثر
التوجه االمربيقي يف جمال الدراسات االجتماعية والسياسية إىل حد كبري باإلحنيازات األيديولوجية ما يطرح ذلك التشكيك يف
قيمته العلمية .وتتعامل هذه الفرضية مع اإلحنيازات األيديولوجية كمتغري مستقل له تأثريه على القيمة العلمية للتوجه االمربيقي
كمتغري تابع.
أهمية البحث:

تتأيت أمهية البحث يف اآليت:

 أمهية وقيمة التوجه االمربيقي يف الدراسات االجتماعية بصفة عامة ،والسياسية منها خاصة ،كتوجه أصبح مهميناً علىهذه الدراسات منذ بروزه وتبلوره يف إطار املدرسة السوكية.
 أمهية التعريف بالتوجه االمربيقي كتوجه منهجي مهم له مقوماته وأدواته وأساليبه فيما يتعلق بدراسة الظواهر االجتماعيةوالسياسية.

 توفيق،حسن ني ،التحليل الكمي لظاهرة العنف السياسي يف النظم العربية ،يف د .ودودة بدران " حترير" البحث االمبرييقي يف الدراسات السياسية ،القاهرة :مركز البحوثوالدراسات السياسية – كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة ، 44 ،ص .914
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 املسامهة النظرية يف إثراء جدلية العلم وااليديولوجيا ،وهي جدلية قدمية ومتجددة ،مل حتسم بعد يف جمال العلوماالجتماعية فكان هلا حضورها امللحوظ والقائم حىت اآلن.

أهداف البحث:

يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 التعريف بالدراسات االمربيقية كاجتاه منهجي هيمن على الدراسات السياسية منذ بروز املدرسة السلوكية يف منتصفاألربعينيات تقريباً من القرن العشرين.
 -9استعراض اجلدل العام الدائر بني العلم واأليديولوجيا ،والتعرض ألهم حماوره الرئيسة.
 -3تقييم االجتاه االمربيقي يف جمال الدراسات السياسية من الناحية العلمية واأليديولوجية.

الدراسات السابقة:

توجد عدة دراسات تناولت إشكاليات الدراسات االمربيقية يف العلوم االجتماعية بصفة عامة والسياسية منها بصفة خاصة،
وميكن تصنيف هذه الدراسات وفق التايل:
 دراسات تناولت أثر الصراع األيديولوجي على العلوم اإلجتماعية ومفاهيمها ومناهجها منها:دراسة (أبوزيد ) بعنوان "العلوم اإلنسانية والصراع األيدلوجي "( ) .وهي دراسة تعاملت مع الصراع األيديولوجي كمتغري مستقل له تأثريه على
العلوم االجتماعية من حيث موضوع العلم ومناهجه وموضوعيته كمتغري تابع .وخلصت إىل عدة نتائج من أمهها الربط
بني الدراسات االمربيقية وبني األيدلوجية الليربالية ،حيث أن االمربيقية يف العلوم اإلنسانية بعامة ويف علم االجتماع
خباصة إمنا هي رد فعل للماركسية بالذات.ودراسة (أمزيان) بعنوان "منهج البحث االجتماعي بني الوضعية واملعيارية"
( .)9وهي دراسة تناولت يف جوانب كثرية منها أثر الصراع األيديولوجي بني املعسكرين الغريب الرأمسايل واملاركسي على
اإلحنيازات القيمية لدى بعض علماء االجتماع الذين حتولوا من علماء حمايدين إىل موظفني مأجورين أوقفوا قسماً كبرياً
من حبوثهم وكشفوهم خلدمة األهداف السياسية مما افقدهم املوضوعية اليت نادوا بتحقيقها.
 -9دراسات تناولت إشكالية العلم واأليديولوجيا يف العلوم االجتماعية منها :دراسة (يعيش) بعنوان "تدريس علم االجتماع
بني العلوم واأليديولوجيا"( .) 3ودراسة (حسن) بعنوان "املنهج وإشكالية العلوم اإلنسانية"( .) 9ودراسة (عبد السميع)
بعنوان" البحث العلمي االجتماعي بني النظرية واالمربيقية"( .)1وهي دراسات خلصت إىل وجود إشكاليات عدة تواجه
حقول العلوم االجتماعية يف تطبيق التوجه االمربيقي حبيث ال ميكن اإلدعاءبتجرد هذه العلوم من القيم واإلحنيازات
األيديولوجية مما يقوي الشكوك يف طبيعتها العلمية الصارمة وموضوعيتها التامة رغم اعتمادها املناهج التجربيبة االمربيقية
يف دراساهتا وحبوثها النظرية وامليدانية.

 أبوزيد ،أمحد ،العلوم اإلنسانية والصراع األيدلوجي ،جملة عامل الفكر ،العدد الثاين ،يوليو -أغسطس – سبتمرب . 49 -9أمزبان ،حممد ،منهج البحث االجتماعي بني الوضعية واملعيارية ،فرجيينا -الواليات املتحدة األمريكية :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط9112 ،9

 -3يعيش ،وسيلة ،تدريس علم االجتماع بني العلوم واأليديولوجيا ،رسالة ماجستري يف علم االجتماع ،غري منشورة ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،السنة اجلامعية .911
 -9حسن ،عبد اجلليل ،املنهج وإشكالية العلوم اإلنسانية  ،عدد خاص من جملة الفكر العريب ،العدد  ، 11بريوت  :معهد اإلمناء العريب ،فرباير . 424
 -1عبد السميع  ،غريب،البحث العلمي االجتماعي بني النظرية واالمربيقية ،القاهرة :مؤسسة شباب اجلامعة ،ط .9113 ،
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 -3دراسات تناولت إشكاليات الدراسات االمربيقية يف جمال العلوم االجتماعية والسياسية من أهم هذه الدراسات:دراسة
() ( )Millsبعنوان .The Sociological Imaginationوكذلك دراسة (.) 9()Greensteinبعنوان
3
" .Personality and Politicsودراسة (العفاس) ،بعنوان "مفهوم وتطبيقات االمربيقية يف العلوم السياسية "(
) .وكذلك دراسة (املغرييب) بعنوان "النظرية االمربيقية وعلم السياسة "( .) 9ودراسة (عبيد اهلل ) بعنوان "الدراسات
االمربيقية يف حقل السياسة اخلارجية "( .) 1ودراسة (قاسم ) ،بعنوان "االجتاهات التجريبية يف دراسات حقوق
اإلنسان"( ) .وهي دراسات استعرضت الصعوبات املنهجية اليت تواجه الدراسات االمربيقية يف حقول علم السياسة
سواءً على املستوى النظري أو على الصعيد التطبيقي.وخلصت يف نتائجها إىل أن مساعي انتوجه االمربيقي يف جمال
العلوم السياسية مل تفض إىل التأسيس لعلم سياسة خال من القيم ومل حتقق هذه اجلهود أهدافها يف إرساء علم سياسة
باملعىن العلمي الصارم.

منهجية البحث:
هذه الدراسة تسعى إىل مقاربة التوجه االمربيقي من الناحية املعرفية والتعرف على عناصره و تفكيك مقوماته املنهجية اليت ينهض
عليها ،ومن مث تقومي مدى جناحه يف حتقيق أهدافه ،وما يواجهه من حتديات علمية ومآخذ أيديولوجية .ولذا يستعني الباحث
باملدخل اإلبستمولوجي الذي يهتم بالدراسة النقدية للمعرفة العلمية وتطورها والطرق واملنهجيات اليت تعتمدها ،وذلك هبدف
حتليل البىن الفكرية اليت يقوم عليها التوجه االمربيقي قصد معرفة جذورها وأصوهلا وتقومي مدى حتيزها أو موضوعيتها العلمية .كما
يستعني الباحث باملنهج املقارن يف مقاربة العلم باأليديولوجيا وتفحص أوجه التشابه واألختالف بينهما وتقومي التوجه االمربيقي
على ضوء جدلية العلم واأليديولوجيا يف العلوم االجتماعية.
ويعتمد الباحث على مجلة األدبيات اليت تناولت هذا املوضوع هبدفجمع وحتليل البيانات واملعلومات اليت توفرهاالكتب واألحباث
والدوريات العلمية ذات الصلة مبوضوع البحث.
خطة البحث:

بغية اإلجابة على السؤال البحثي الرئيسي ،ولتحقيق أهداف البحث ،يقرتح الباحث تقسيم هذا البحث إىل املطالب الرئيسة
اآلتية:
 املطلب األول /االجتاه االمربيقي يف الدراسات السياسية ،املفهوم واألهداف. -املطلب الثاين /جدل العلم واأليديولوجيا.

-MillsC.Wright , The Sociological Imagination, London; Oxford University Press.1966.
-Greenstein ,Fred, Personality and Politics, In: Greenstein ,Fred & .Polsby,W. Nelson (edit), Micro Political

9

Theory, Menlo Park, California Addison Wesley Publishing Co,1975.
 -3العفاس ،عمر ،مفهوم وتطبيقات االمربيقية يف العلوم السياسية ،يف الصواين ،يوسف ( حترير وإشراف)  ،اإلمربيقية وتطبيقاهتا يف البحث العلمي ،اجلزائر -بريوت :دار أبن الندمي
للنشر والتوزيع ،دار الروافد الثقافية ( ناشرون) ،ط .91 9 ،
 -9املغرييب ،زاهي ،النظرية االمربيقية وعلم السياسة ،جملة البحوث االقتصادية ،خريف ،. 424

 -1عبيد اهلل ،زايد ،الدراسات االمربيقية يف حقل السياسة اخلارجية ،يف الصواين ،يوسف ( حترير وإشراف) ،اإلمربيقية وتطبيقاهتا يف البحث العلمي ،مرجع سبق ذكره.
 قاسم ،حمي الدين ،االجتاهات التجريبية يف دراسات حقوق اإلنسان :رؤية نقدية ،سلسلة حبوث سياسية ( ،) 33القاهرة :جامعة القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية،يناير .911
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 -املطلب الثالث /االمربيقية :التحديات املنهجية

 املطلب الرابع /االمربيقية :املآخذ األيديولوجية. -اخلالصة والنتائج.

المطلب األول  /االتجاه االمبريقي في الدراسات السياسية:المفهوم واألهداف
يقصد بالدراسات االمربيقية ،تلك الدراسات اليت تعتمد على اخلربة الواقعية واملالحظة والتجربة ،ويطلق عليها أحيانا "الدراسات
التجريبية " كوهنا تسعى إىل إنتاج نظريات امربيقية ،ومن مث فاالهتمام األساسي للنظريات االمربيقية هو السلوك الواقعي والذي
ميكن مالحظته وليس السلوك املرغوب أو املطلوب ،فالنظرية االمربيقية تتضمن املالحظة والتعميم وتفسري السلوك الفعلي"( ).
ومبعىن أن الدراسات االمربيقية هتتم بدراسة احلقائق ( احلقائق امللموسة ) كمعطى امربيقي ميكن مالحظته واخضاعه للقياس
والتكميم.
وترتبط املنهجية االمربيقية كتوجه علمي بالفلسفة التجربيبة وروادها واليت تؤكد على أن "أصل املعرفة ,التجربة ال العقل ,ويف
طليعتهم "جون لوك ودايفيد هيوم" ,يف القرن السادس عشر ،ومع العامل "غاليلو" على وجه التحديد ,بدأ عصر العلم
التجرييب  Experimental Science,ومنذ ذلك احلني طبرق اإلنسان طرائق املنهج العلمي "التجرييب " Scientific
methodيف البحث"( .) 9و تنهض الدراسات االمربيقية يف جمال العلوم االجتماعية على مقومات عدة أمهها:
 المقوم المفاهيمي ،وهو مقوم ينهض على الضبط العلمي للمفاهيم ويهدف إىل اشتقاق وبناء مفاهيم امربيقية حمددةمن خالل حتويل املفاهيم النظرية إىل مفاهيم إجرائية قابلة للمالحظة والقياس عن طريق بناء مؤشرات ذات داللة وكافية
للتعبريعن هذه املفاهيم.

 المقوم السببي ،وهو مقوم ينهض على املقوالت السببية اليت تتبىن فرضيات علمية دراسية قابلة للمعاينة واالختباروالتحقق وذلك وفقاً ملتغريات مستقلة وأخرى تابعة هبدف التأسيس لفرضيات امربيقية قابلة لالختبار .ويقصد
بالفرضالعلميالعالقة السببية املفرتضة بني متغريين أو أكثر ،إحدامها متغري مستقل ( املتغري السبب ) واآلخر متغري تابع (
املتغري النتيجة ).

 المقوم التجريبي االختباري ،وهو املقوم الذي يتيح إمكانية اختبار العالقة بني املتغريات حمل الدراسة عن طريق مجعالبيانات وتصنيفها وتبويبها وحتليلها وبناء مقاييس كمية لقياس هذه العالقة واجتاهاهتا اإلجيابيةأوالسلبية سواءً أكانت
هذه العالقات طردية أو عكسية .فالتوجه االمربيقي يوىل"األولوية للطريقة التجريبية اليت تقوم على املالحظة .وبالتايل
يقوم املوقف االبسمولوجي لالمربيقيني على االعتقاد القائل أن العامل ال يتسىن له الوصول إىل احلقيقة إال عن طريق
املالحظة والتجربة "(.) 3

 املغرييب ،زاهي  ،املناهج االمربيقية والدراسات االجتماعية :املنهج املقارن وعلم السياسة ،يف د .الصواين ،يوسف ( ،حترير وإشراف) ،اإلمربيقية وتطبيقاهتا يف البحث العلمي،مرجع سابق.

 -9احلسيين ،هيثم ،املناهج واملنهجية :مقاربة حتليلية يف مناهج البحث العامة،،سلسلة مقاالت حول العامل(،،) 3موقع األمام الشريازي،
http://www.alshirazi.comأخر زيارة .91 2/3/9
 -بن عبد الرمحاحنمد ،تعليمية العلوم ( وثيقة تكوينية) ،تونس :املركز الوطين لتكوين املكونني يف الرتبية ،91 1 ،ص
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 النتائج االمبريقية ،وهي الغاية النهائية للدراسات االمربيقية حيث يتم التعبري عن النتائج اليت مت التوصل إليها اعتماداًعلى لغة الكم واستخدام الوسائل االحصائية والرياضية اليت توفر أداة متاحة لتحليل البيانات خباصة مع توافر احلاسبات
اإلليكرتونية احلديثة واستخداماهتا يف جمال تطبيقات احلاسب اآليل مثل ،SPSS ،Microsoft Excel
 ،STATAوغريها.
وقدبرز االهتمام األوىل للدراسات االمربيقية يف جمال الدراسات السياسية بفعل تأثري احلركة السلوكية اليت ظهرت بشكل
واضح يف الفرتة اليت تلت احلرب العاملية الثانية  . 491وهي احلركة اليت سادت يف اجملتمع األمريكي ومنه انتقلت إىل
أحناء العامل كله ،و قامت على منطق "أن السياسة سلوك إنساين جيب أن تتم دراسته بطرق دراسة السلوك نفسها ،وأن
املهم هو األدوار اليت يقوم هبا األفراد داخل النظام السياسي وخارجه ،وكذلك الوظائف اليت تقوم هبا املؤسسات .أما
احلديث عن املثاليات واجملردات فأمر غري ذي معىن ،وخيرج عن دائرة اهتمام علم السياسة مبعناه السلوكي"( ).
وبالتايل ركزت املدرسة السلوكية يف علم السياسة على دراسة العمليات والسلوك االجتماعي والسياسي ،واذخذت من
السلوك السياسي وحدة حتليل أساسية ،واهتمت باحلقائق والوقائع السياسية ( دراسة ما هو كائن ) ،وباملقاربة الكمية
للظواهر حمل الدراسة ،وبناء املفاهيم اإلجرائية القابلة للقياس والضبط العلمي ،واعتمدت يف ذلك على التأسيس لنماذج
وأطر حتليل ية مستمدة يف أغلبها من العلوم الطبيعية والتطبيقية بقصد حماكاة الواقع السياسي واالقرتاب منه وحماولة فهمه
وتفسريه .كل ذلك هبدف الوصول إىل علم سياسة خال من القيم وبناء نظريات كربى يف العلوم السياسية قادرة على
تفسري الظواهر حمل الدراسة وتعميم النتائج وصوالً إىل استنتاج " قوانني علمية " يف اجملال السياسي .وقد استهدفت
السلوكية حتقيق اآليت ) 9(:
 ترسيخ الثنائية األولية بني العلم والالعلم من خالل التفرقة بني ما هو كائن ،وما ينبغي أن يكون ،حبيث يكونالعلم مركزا على ما هو كائن ،أما ما ينبغي أن يكون فإنه جمال لبحث أخر ،وهذا ال يعين أنه قليل األمهية أو غري
مطلوب.
 -9الرتكيز على املنهج العلمي خصوصا التعريفات اإلجرائية املتعلقة بالواقع ،والفروض اليت ال بد أن تكون قابلة
لالختبار ،واألدوات الكمية يف البحث.
 -3إمكانية االختبار والدحض للنتائج العلمية اليت يتم التوصل إليها.
 -9االمربيقية والتجريبية يف أثبات الفروض أو بناء النظريات أو اختبارها.
 -1التطور حنو منوذج توماس كون للعلم أو على األقل الوصول إىل مرحلة " العلم املتعارف عليه" Normal
 Scienceطبقاً لتعريف كوهن له.)*(.

 عارف ،نصر  ،علم السياسة :علم تنظيم اجملتمعات البشرية وإدارهتا ،يف عبد العزيز القاسم ،مدخل لتكوين طالب العلم يف العلوم اإلنسانية ،بريوت :الشبكة العربية لألحباثوالنشر ،ط  ،91 3 ،9ص . 3
 .-9عارف ،نصر  ،حالة علم السياسة يف القرن العشرين :تاج العلوم هل استطاع أن يكون علماً سلوكياً ؟ ،جملة العلوم االجتماعية،العدد  ، 9119 ،ص 31

(*) يتعلق منوذج توماس كون بفلسفة العلم وتطووره تعوود فكورة  Paradigmإىل تومواس كوون يف كتابوه الشوهري بنيوة الثوورات العلميوة عوام  4 9م ،وقود تورجم مصوطلح Paradigm
تووارة بوواملنظور ،وأخوورى باإلطووار النظوورى ،املرجعووي ،املدرسووة الفكريووة ،اجلماعووة العلميووة ،والنموووذج اإلرشووادي ...إخل للمزيوود موون االطووالع حووول ذلووك انظوور .توموواس كووون ،بني وة الثووورات
العلمية ،ترمجة شوقى جالل ،الكويت :اجمللس الوطىن للثقافة والفنون واآلداب (سلسلة عامل املعرفة  ،) 2ديسمرب . 449
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 حتقيق اهلدف األمسى للعلم االجتماعي،وهو التحكم يف اجملتمع  ،Social Controlكما أن هدف العلومالطبيعية هو التحكم يف الطبيعة.

المطلب الثاني /جدل العلم واإليديولوجيا:
جدلية العلم واإليديولوجيا جدلية معقدة ،وموغلة يف تاريخ العلم .وقد أثارت هذه اجلدلية جداليات فرعية ثنائية عدة على شاكلة
ثنائية " العامل والفيلسوف" و" رجل العلم ورجل السياسة" والصفة األخري أكثر التصاقاً بالنموذج األيديولوجي والتوجهات
األيديولوجية .وهنا يتم التمييز بني الباحث العلمي  ،Researcherوبني السياسي  Politicianباعتبار" الباحث العلمي
شخص مدقق ،متأين ،منطقي ،جديل ،وما يقوم به بالقطع مكلف وحيتاج إىل موارد وجهد ووقت وقد يتطلب فريق عمل ،هدفه
احلقيقة ،وأداته العقل .بينما السياسي شخص مجاهريي ،هدفه التعبئة وأداته إثارة الغرائز ،وهو شخص سوقي ميقت املنطق ويقدس
النتائج وال يثري تساؤالت"( ).
ويف هذا السياق تذهب بعض األدبيات إىل كون األيديولوجيا شأهنا شأن كل العلوم ،هي علم تأسس على يد الفيلسوف
الفرنسي أنطوان دستوت دي تراسي  de tracyAntoine destoteبوصفه علم األفكار" الذي ال يكون أقل من العلم
الذي يفسر كل العلوم ،وكان من بني طموحاته أن يؤسس قواعد ولغة تتخذ من الرياضيات منوذجاً خيصص فيها لكل فكرة
عالقتها اللغوية املناظرة "( .) 9غري إن العديد من األدبيات تؤكد على أن األيديولوجية هي آفة العلم ونقيض له ،بوصفها تسيء
إىل البحث العلمي يف عدة جوانب أمههأ) 3(:
 ذخلق األيديولوجية مناذج فكرية جامدة أقرب إىل مفهوم  ،Stereotypeفالعامل دائما ينقسم إىل أنصارها وأعدائهاكالرأمسالية والشيوعية ،واآلن الدميقراطية وأعدائها ،وتبىن تلك النماذج على الصورة الذهنية  Imageوليس التحليل
العلمي املنطقي .ويف هذا اإلطار يتم تطويع البحث العلمي ملتطلبات ومنطوق أحكام األيديولوجية.
 معاداة التغيري ،ant-changeألن ذلك يقوض بناء األيديولوجية وأسسها وذلك على عكس البحث العلمي الذييسعى دائماً إىل إعادة اختبار الفروض وتعديل األمنوذج وتطوير النظريات.
 تستند إىل مناذج  Modelsوليس أمنوذج  ،Paradigmsوالنماذج صيغة فكرية حمدودة املصداقية ،وال تتسمبالتعميم ،وهي نتاج املنظور األيديولوجي وليس البحث العلمي.
 ويف هذا الشأن يؤخذ على األيديولوجيا بأن طبيعتها وخصائصها تعكس دائما خاصية اإلحنياز لذا أنصارها وتغرس فيهمنزعة الوالء واإلميان هبا والدفاع املستميت عن منظومتها الفكرية والعقيدية إىل درجة تصل هبم أحياناً إىل حد اإلميان هبا
بوصفها " دوغما " مغلقة غري قابلة للمراجعة والنقاش والنقد ،وهو ما يتناقض مع طبيعة العلم وخصائصه الذي يتسم
باملوضوعية والتحلل من اإلحنيازات وامليول واألهواء الشخصية.
ويف إطار جدلية العلم واإليديولوجيا تطرح فكرة " هناية األيدلوجيا " من منظور علموي ذاهتا على بساط البحث ،وهو
املنظور الذي يطرح تساؤالت عميقة حول مستقبل األيديوجيا ،وهي فكرة جند صداها عند العديد من املفكرين والعلماء

 بتصرف عن عبد الفتاح ،معتز باهلل ( إعداد )  ،التحليل السياسي اإلمربيقي بالتطبيق على أساليب التحليل الكمي باستخدام  ،Stata 8.2القاهرة :مكتبة اآلداب  ،ط ، ،9119ص 3

 -9أنظر هوكس ،ديفيد ،اإليديولوجية ،ترمجة :إبراهيم فتحي ،القاهرة :اجمللس األعلى للثقافة ،9111 ،ص 99
 -3عبد الفتاح ،معتز باهلل ( ،إعداد ) ،التحليل السياسي اإلمربيقي بالتطبيق على أساليب التحليل الكمي باستخدام  ،Stata 8.2مرجع سابق ،ص - 1
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من أبرزهم عامل االجتماع الفرنسي" أوجست كونت" الذي رأى أن التفكري األيديولوجي ينتمي إىل التفكري الالهويت
وامليثافزيقي .وبشر ب " فكرة اجملتمع الصناعي" الذي ال يقوم على األيديولوجيا بقدر ما يقوم على التنظيم والعلم الذي
جتسد من خالل "املرحلة العلمية أو املوجبة  Positiveاليت ميكن أن تطلق على التاريخ املعاصر حيث حلت املعرفة
العلمية عن اإلنسان والطبيعة حمل اجلهل وأوهام العصور السابقة"( ).
وباملثل دعا عامل االجتماع األملاين ماكس فيرب  Max Weberيف كتابه الصادر عام  494بعنوان "منهجية العلوم
االجتماعية  The Methodology of the Social Scienceإىل " فصل السوسيولوجيا عن القيم ،وإىل
تأسيس علم اجتماع " علمي " و " موضوعي" على أساس تنزه التحليل االجتماعي عن كل تغرض أيديولوجي "(.) 9
وكان كارل ماهنامي  Karl Mannheimيف كتابه " األيديولوجيا واليوتوبيا  " Ideology and Utopiaعام
 43دعا إىل الفكرة ذاهتا من خالل تصوره لعامل يكون فيه الفكر متحلالً وخالياً من شوائب اليوتوبيا واأليديولوجيا،
مشدداً على ضرورة التمييز بني " العلم من جهة واأليديولوجيا واليوتوبيا من جهة أخرى وذلك بغية الوصول إىل احلقيقة
املوضوعية احملايدة "(.) 3
و تدخل مسامهات كارل ماركس  Karl Marxيف القرن التاسع عشر يف هذا اإلطار خباصة يف كتبه " رأس املال،
واملسألة اليهودية ،واأليديولوجيا األملانية ",اليت تدور حول هناية الدولة ،وهناية الطبقات ،وهناية االقتصاد السياسي،
وهناية امللكية االستغاللية..إخل .وهي املسامهات اليت وصفت األيديولوجيا بأهنا نوع من الوعي الزائف الذي يؤدي إىل
االغرتاب والبعد عن احلقيقة العلمية احملسوسة .و" تعد األيديولوجيا عند ماركس خطأ بصورة جوهرية ألهنا أداة لتقدمي
املصاحل الطبقية ،ويف مقابل ذلك صور أفكاره هو على أهنا نوع من االشرتاكية العلمية ،حيث يتيح العلم حسب هذه
النظرية اقرتاباً موضوعياً وخالياً من القيم للوصول إىل املوضوعية "(.) 9
العلم واأليديولوجيا ( عرض مقارن )

األيديولوجيا

العلم
التعريف

جمموعة من احلقائق العلمية املرتابطة واملنظمة اليت تتعلق ب " ما هو منظومة أو نسق فكري يتعلق كثرياً بالصورة الذهنية ويركز
على ما " جيب أن يكون".
كائن".

اهلدف

الوصول إىل املعرفة العلمية وتقدميها بشكل حمايد ،وحماولة بناء هتدف إىل تغيري الوضع القائم أو احملافظة عليه ،وذخدم
وظائف التعبئة والتجييش والتجنيد واحلشد السياسي.
نظريات وتعميمات وقوانني علمية لتفسري الظواهر حمل الدراسة.

الوسيلة

يتم التوصل إىل العلم عن طريق استخدام املنهج العلمي املنضبط.

تعتمد على افرتاضات مسبقة تتعامل معها على أهنا احلقيقة
الكاملة.

الطبيعة

احلقيقة العلمية قابلة لالختبار والتجريب ،وهي ذات طابع نسيب املنظومة األيديولوجية تفتقد إىل خاصية االختبار ،وتتحول
غالباً إىل دوغما مغلقة.
ذخضع دائما للبحث و التمحيص.

اخلطاب

اخلطاب العلمي خطاب موضوعي يقوم على بناء فرضيات علمية اخلطاب األيديولوجي خطاب عاطفي و محاسي وتعبويء
واختبارها والوصول إىل نتائج بشأهنا.و يستهدف الوصف والتحليل يعتمد الرمزية وإثارة املشاعر و خيدم أغراض ووظائف

 عامر سن ،عماد أمحد ،مستقبل االيديولوجيا واليوتوبيا يف الفكر السياسي الغريب احلديث ،جملة العلوم السياسية ،العدد  ،93ص 39 -9طرابيشي،جورج ،املاركسية واإليديولوجيا ،بريوت :دار الطليعة ،ط  ، 49 ،ص 41 - 49
 -3عامر حسن ،عماد أمحد ،مستقبل االيديولوجيا واليوتوبيا يف الفكر السياسي الغريب احلديث ،مرجع سابق ،ص 33
 -9هيود ،أندرو ،مدخل إىل األيديولوجيات السياسية ،ترمجة :حممد صفار ،القاهرة :املركز القومي للرتمجة ،ط  ،91 9 ،ص 9 1
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اجتماعية وسياسية حمددة.

المطلب الثالث /االمبريقية:التحديات المنهجية
تعرض التوجه االمربيقي يف الدراسات السياسية إىل مجلة من االنتقادات سواءً من داخل أنصار املدرسة السلوكية أو من تيارات
أخرى تنتقد االجتاه السلوكي وتدعو إىل مراجعتهعلى املستوى املنهجي ،حيث ثار جدل كبري حول طبيعة االمربيقية ،وهل هي
منهج أم منهجية أو أهنا طريقة جديدة للتحليل والتفكري ،أم أهنا جمرد موضة عابرة ال تفضي إىل شيء؟.وعاب البعض على
االمربيقية من الناحية املنهجية كوهنا-:
 طرح التوجه االمربيقي يف الدراسات السياسية واالجتماعية تساؤالً مهما عن طبيعة االمربيقية وهل هي منهج أومنهجية؟ .بل هناك من ينظر إليها على أهنا نظرية للمعرفة  Empirical theoryبوصفها " تؤسس للظاهرة كما
هي من خالل جمموعة جتارب وخربات معينة "( ).
 التوجه االمربيقي شديد الغموض والصعوبة حني اسقاطه على الظواهر االجتماعية والسياسية منها خباصة ،نظراًللخصائص اليت متيز هذه الظواهر وطبيعتها املعقدة واملتحولة ما جيعلها غري قابلة للضبط واالختبار العلمي الصارم،
بعكس الظواهر الطبيعية اليت تتميز بقابلية املالحظة والتجريب والثبات .هذا ال يعىن استحالة تطبيق املنهج االمربيقي
التجرييب على الظواهر السياسية واالجتماعية ،بل نعىن بذلك صعوبة تطبيقه بشكل صارم ودقيق.
 التوجه االمربيقي كما تقدمه السلوكية وصف بأنه ميثل نوعاً من االمربيقية املبتذلة " كونه يرتك احلقائق تدور يف فراغ،إضافة إىل مشاكل اإلغراق يف اجلوانب الكمية للظواهر ،والعمل على تكميم هذه الظواهر وإمهال اجلوانب الكيفية ذات
الداللة بالنسبة هلا .فاعتماد االمربيقية على طرق القياس الكمي واالحصائيات جعلها " تعطي توصيفات ولكنها تعجز
عن إعطاء تفسريات وال تستطيع سد الفجوة بني الوصف والتفسري "(.) 9
 االمربيقية  -كما ينتقدها البعض -انتجت ما أطلق عليه " التوتر املنهجي " وكذا " التوتر املعريف " ،فهي  -على رأيهؤالء – فرضت " نواة موهومة هي نتاج دمج بني ثالثة تدابري سلبية  :جلؤ متسرع إىل لغة منطقية توحي بوجود تقاليد
باطنية تشد النقالت البحثية واملفاهيم إىل نواة داخلية ،وميل إىل اعتماد أساليب تدريسية تقلد الكتب واملقررات اخلاصة
بالعلوم البحتة من حيث أهنا تعتمد على املفاهيم التأسيسية دون تقليب حيثياهتا املختلفة حبسب النظريات اليت تعود
إليها ،وهو ما ال جيد يف علمنا أي مسوغ له ،وأخرياً وما هو األخطر تسلل الوصفات املعوملة إىل تلك النواة الومهية باسم
التدخل والتنمية واليت تتجه إىل تعطيل فعالية علمنا برمته "(.) 3
 يواجه التوجه االمربيقي يف الدراسات االجتماعية والسياسية بإشكالية تعميم النتائج اليت ميكن التوصل إليها ،حيثيفرض التباين واال ختالف بني اجملتمعات وظروفها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية حتديات عدة بشأن

 -نقالً عن طيفور ،بلخضر ،أبعاد املتوجات االبستمولوجيا على دينامية البناء والتفكيك املعريف يف حقل السياسة املقارنة ،رسالة ماجستري يف العلوم السياسية – غري منشورة ،كلية

احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة الطاهر موالي – سعيدة  ،السنة اجلامعية  ،91 3 -91 9ص 1

 -9املرجع السابق ،ص 9
 -3انظر  ،جاهل نظري ،تسديد املنهج  :علم االجتماع مبواجهة عنف العوملة  ،بريوت  :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ،ط  ، 9114 ،ص 92
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إمكانية تعميم النتائج االمربيقية .فالظواهر السياسية تعكس واقعاً جمتمعياً وحضارياً وتارخيياً مبا ال ميكن إغفال اجلوانب
القيمية الكامنة فيها.
 التوجه االمربيقي يف جمال الدراسات السياسية مل حيقق جناحاً كبرياً رغم ما اجنزه يف هذا اجملال ،بل أهنا طرح حتديات عدةمل يتم جتاوزها ،فهو من جهة مل تفض جهوده إىل التأسيس لعلم سياسة باملعىن العلمي الصارم .وهذا ما دفع البعض إىل
القول" أن علم السياسة ال ميكنه ،أو ال ميكنه بعد ،االعتداد بوضع قوانني أو نواميس كأهداف يف حد ذاهتا"( ) .هذا
من جهة ،ومن جهة ثانية ،جند أن عنصر الذاتية  Subjectivityالكامن لدى الباحث السياسي قد يتسرب إىل
نتائج حبثه وتنعكس عليها ،فالباحث ال يستطيع أن يفصل ذاته عن موضوع البحث ،حيث يبدو " االعتقاد بإمكانية
نيل دقة النتائج من خالل جتميع معلومات وبيانات أكثر وجتربة أكرب عدد من احلاالت هي مغالطة ،وذلك ألن املنظرين
هنا ال يعملون يف جتريد تام ،بل تؤثر عليهم الثقافة والوالء واالنتماء حلدود منوذج معريف معني "(.) 9
التشكيك يف املوضوعية العلمية بلغت مداها عند توماس كون  Thomas Kuhnيف كتابه " بنية الثورات العلمية"
الصادر عام  419والذي يتعلق بفلسفة العلم وتطوره ،حيث جند " الفكرة األساسية اليت جاء هبا توماس كون هي أن
العلوم – كسائر احلقول املعرفية األخرى – تقاد بالنوازع الشخصية ،واأليديولوجيا الفكرية والسياسية ،واالنتماءات
ال علمية للعلماء ،وبالتايل فإن فكرة العلوم هي موضوعية ،وأهنا تعتمد على الطريقة أو املنهج العلمي للتوصل إىل احلقيقة،
أصبحت من وجهة نظر كون فكرة مشككاً فيها (.) 3
ويف هووذا الشووأن تركووزت حوودة االنتقووادات املنهجيووة لالجتوواه االمربيقووي يف الدراسووات السياسووية موون خووالل مووا عوورف حبركووة
برويسرتويكا علم السياسة ) ) 9() Perestroikaوهي حركة متثل اجتاهاً دراسوياً حوديثاً تبلوور موع بدايوة القورن احلوادي
والعشرين هبدف إجراء عملية مراجعة نقدية من داخل احلقل ذاته .ومبا ميثل اجتاهاً فكرياً جديوداً يودعو إىل إصوالح علوم
السياسة ،حيث شهدت حقول العلم إعادة " اخورتاع جديودة " وذلوك يف سوياق تفاعول حوواري وفكوري بوني االجتاهوات
الكربى يف داخل علم السياسة .وقد تأسس اجتاه بريسرتويكا علم السياسة على األسس واملنطلقات األتية:
 عدم الرضا عن حالة علم السياسة ،وهو شعور يشمل"عدم الرضا العميق إزاء حالة البحث السياسي .خصوصاً بالنظرإىل اجلهد الذي استهدف حتويل دراسة علم السياسة إىل منهج علمي دقيق يف شكل مناذج قائمة على مناهج العلوم
الطبيعية "(.) 1
 الدعوة إىل مراجعة املنهجية االمربيقية السلوكية ،بل والتحول عنها ،بوصفها امربيقية عظمت من االفراط يف املنهجالعلمي لدرجة جعلت منه “صنماً " دون أية نتائج تذكر.

 -فقيهي ،حممدو ،دروس يف علم السياسة ،فاس – املغرب :جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل  ،السنة اجلامعية  ، 91 1 – 91 9ص

 -9نقالً عن طيفور ،بلخضر ،أبعاد املتوجات األبستمولوجيا على دينامية البناء والتفكيك املعريف يف حقل السياسة املقارنة ،مرجع سابق ،ص 9
 -3وهبة ،نادر ،يف الثقافة العلمية :جدلية املوضوعية وأسطورة الطريقة العلمية :حنو نظرة تكاملية بني العلوم والفنون ،جملة رؤى تربوية ،العدد  ،91 1 ،94ص 9

 -9تعبري برويسرتويكا Perestroikaتعبري مت تداوله يف األدبيات السياسية بشكل ملحوظ خباصة يف ظروف اهنيار االحتاد السوفييت السابق يف أواخر مثانينات و تسعينيات القرن
العشرين ،وهو توجه سياسي واقتصادي تبناه الرئيس ميخائيل غورباتشوف وبالتحديد عام  42حتت مسمى سياسة الربويسرتويكا اليت تعين إعادة البناء هبدف إدخال إصالحات
سياسية واقتصادية واسعة يف االحتاد السوفييت .أنظر :د .عبد الكايف ،إمساعيل ،املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية ( عريب -إجنليزي ) ،منشور على موقع
،www.kotobarabia.comص 99أخر زيارة .91 2/3/91

 - 1رشاد ،عبد الغفار ،قضايا نظرية يف السياسة املقارنة ،جامعة القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية  ، 443 ،ص 29

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد31كانون الثاني/يناير - 9132المجلد– 11المركز
الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

04

االمبيريقية في مجال الدراسات السياسية بين العلم و األدلجة

د /فرج محمد بن المة

 استهجان هيمنة املقاربات الكمية على علم السياسة ،واليت بالغت يف اإلغراق الكمي وحولت علم السياسة إىل جمردصيغ رياضية تبدو أحياناً صعبة وغري مفهومة .تتسم " باملبالغة يف استخدام األساليب العلمية والرياضية وجتاهل العوامل
التارخيية واالقتصادية واالجتماعية عند دراسة عملية بناء الدولة كظاهرة سياسية ،والرتكيز على السلوك واملواقف السياسية
يف جوانبها الكمية دون الكيفية منها "( ).
9
 الدعوة إىل "تركيز مزيد من اجلهد على البحوث الكيفية ،وضرورة االهتمام بالقضايا العامة واالخنراط فيها "( ).وهيدعوة تؤكد من جديد على " إبراز أمهية األبعاد الثقافية  /احلضارية يف دراسة العالقات السياسية ،ومراجعة املنهج
االميربيقي  /الوضعي السلوكي .وهي املراجعة اليت قادت إىل رد االعتبار للقيم .ولقد اهتمت هذه املراجعات باألبعاد
املعرفية اليت مت هتميشها يف السابق "(.) 3
المطلب الرابع/االمبريقية :المآخذ األيديولوجية
من الناحية السياسية واأليديولوجية طالت االمبرييقية العديد من االنتقادات اليت تتصل بكون أن"علم السياسة مل يستطع التخلص
من مضمونه األيديولوجي يف املرحلة السلوكية "( .) 9ومرد ذلك يعود إىل االعتبارات اآلتية-:
 التوجه السلوكي بشكل عام يعكس منوذجاً حضارياً وليس توجهاً علمياً خالصاً ،فالنقاد هلذا التوجه" رغم أهنم الينكرون احلاجة إلنتاج تعميمات مفيدة من دراسة السياسة ،إال أهنم يدينون االحنياز احملافظ للعلوم السياسية املهيمن
عليها أمريكياً .وغالباُ ما يبدو أن والئهم األساسي ليس حلقل معريف أكادميي بل لعقيدة عامة ") .)1حيث من خالل
معطى امربيقي مت الرتويج لأليديولوجية الليربالية بناءً على فرضية السالم والدميقراطية بوصفها قانون جترييب حيكم
العالقات بني الدول األوروبية استناداً إىل إدعاء جترييب تبناه " ميشيل دويل  "Doyle.Mيف عمل شهري بعنوان "
 " On Democratic Peace Thesisعام  423واليت انتج عدداً كبرياً من الدراسات التجريبية خلصت إىل
أنه " يف جمتمع الدول الليربالية ،ال يوجد هناك سبب مقنع لشن احلرب على دولة ليربالية ،ألن الدول الليربالية تتقاسم
مباديء سياسية وإخالقية حمددة "( ) .ومن جانب أخر -وكما يرى البعض -فالواقع يكشف عن " أن ظهور وتنامي
السلوكية يف العالقات الدولية وعلى وجه اخلصوص يف الواليات املتحدة األمريكية ،كانت وراءه دوافع أو عوامل أخرى
ال تقتصر فقط على التطور املعريف الذي شهدته العلوم االجتماعية عموماً ووسائل القياس والتحليل الرقمي ،بل أيضاً
وعلى وجه اخلصوص املساعدة املادية اهلائلة اليت كانت متنحها احلكومة وبعض املؤسسات األمريكية اخلاصة للجامعات

 بن جياليل ،حممد ،مشكلة بناء الدولة  :دراسة إبستيمولوجية وفق أدبيات السياسة املقارنة ،رسالة ماجستري يف العلوم السياسية – غري منشورة  ،تلمسان – اجلزائر  :كليةاحلقوق والعلوم السياسية  -جامعة أيب بكر بلقائد ،السنة اجلامعية  ، 91 9 – 91 3ص 2

 - 9جون .س  ،دريزك ،الثورات املعرفية والتحوالت الرئيسية يف علم السياسة ،ترمجة :عادل زقاع ،موقع www.geocities.com :أخر زيارة .91 2 /3 /99
 - 3فرج ،أنور ،نظرية الواقعية يف العالقات الدولية :دراسة نقدية مقارنة يف ضوء النظريات املعاصرة ،السليمانية :مركز كردستان للدراسات االسرتاتيجية،.9119 ،ص 1
 -9عبد الرمحن ،محدي،علم السياسة وأزمة ما بعد احلداثة  :حنو يديل حضاري  ،جملة ثقافتنا للدراسات والبحوث  ،اجمللد  ،العدد  ،91 1 ،93ص 99
 -1ستيفن د .تانسي ،ناجيل جاكسون ،أسياسيات علم السياسة ،ترمجة :د .حمي الدين محيدي ،دمشق :دار الفرقد للنشر والتوزيع ،ط ،91 ،ص 39
 -جوانيتا إلياس ،،بيرت ستش ،أساسيات العالقات الدولية ،ترمجة :د .حمي الدين محيدي ،دمشق :دار الفرقد للنشر والطباعة ،ط ،911 ،ص 44
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واملعاهد لتمويل برامج حبوثها .وحماولة تسخري نتائج املعاجلة العلمية يف حقل العالقات الدولية خلدمة أهداف املصلحة
القومية ،أي لتحقيق أهداف برامج العمل السياسي ،خاصة يف جمال السياسة اخلارجية ( ).
 التوجه االمربيقي هو توجه خمادع خيتفي وراء دعاوى الوضعية العلمية واملوضوعية وميكن أن يؤخذ على أنه تعبري عنالنظرة احملافظة التقليدية أو حىت الرجعية كما حيب بعض العلماء احملدثني أن يصفوه ،وإن كثرياً من هذه الدعاوى "
العلمية " ظهرت نتيجة تأثر أصحاهبا بآراء واجتاهات وظروف معينة كما يكمن حتتها أسباب ودوافع ذات صبغة
أيديولوجية أو حىت سياسية ،وإن حاول هؤالء العلماء أن يضفوا عليها طابعا علمياً حمايداً "( .) 9كما أن التأسيس
املفاهيمي الذي تعتمده الدراسات االمربيقية والذي ينهض على التعريفات اإلجرائية للمفاهيم مل يسلم من انتقادات
مماثلة فهو بقدر ما يسهم يف " حل مشكلة حتديد املفاهيم ،بكيفية تعطيها ( ومستخدميها ) مرونة متكنها من التعاطي
مع طيف واسع نسبياً من األمور ،لكنه ليس تعاطياً هنائياً ،وإمنا أويل وجترييب ،وحتت املراجعة والتعديل" ) .) 3هذا من
جهة ،ومن جهة أخرى ،فأن أغلب هذه التعريفات اإلجرائية تعتمد على مؤشرات مستقاة من املفاهيم النظرية للتوجه
الليربايل واأليديولوجية اليت ينهض عليها مثل مفهوم الدميقراطية واملشاركة السياسية والتحول الدميقراطي وغريها مما جيعل
منها ذات محولة قيمية ومفاهيمية ليربالية مؤدجلة.
 وصفت االمبرييقية بأهنا توجه علمي مؤدجل ومسيس ومنحاز فكرياً ،وأهنا نتاج للصراع األيدلوجي بني الغرب والشرق،حيث كان من أهم أهداف التحليل السياسي السلوكي بناء نظرية ليربالية عامة وشاملة تفسر اجملتمع يف مواجهة النظرية
املاركسية "( .) 9ومبعىن مماثل يعكس التوجه االمربيقي – بصفة عامة – طابعاً أيديولوجياً وليس توجهاً علمياً ،وهو
يعكس االرتباط الواضح بني الدراسات االمربيقية وبني األيدلوجية الليربالية ،حيث أن االمربيقية يف العلوم اإلنسانية
بعامة ويف علم االجتماع خباصة إمنا هي رد فعل للماركسية بالذات "(.) 1
 التوجه االمربيقي ليس فقط توجهاً ليربالياً مؤدجلاً وحسب ،بل هو توجه منحاز حىت داخل املنظومة الليربالية وتياراهتاالفكرية ،وهو على وجه التحديد ،ينحاز إىل التوجهات الليربالية احملافظة ،حبيث أصبحت الدراسات االمربيقية " ترتبط
يف كثري األذهان وبطريقة آلية بالدراسة االستقرارية أو االستاتيكية للمجتمع "( ).
 التوجه االمربيقي ،حىت يف إطاره الليربايل الغريب ،يعكس طبيعة الصراع االجتماعي يف اجملتمعات الغربية خباصة الصراعبني الدين والدولة ،فهو على رأي البعض ،يسعى حنو هناية التفسري امليثافيزيقي للظواهر ،والغاية النهائية هي" علمنة
املعرفة والوعي ،واستبعاد الدين من املنظومة العلمية يف املدارس واجلامعات ومراكز األحباث الغربية "(.) 9

-نقالً عن عبيد اهلل ،زايد ، ،الدراسات االمربيقية يف حقل السياسة اخلارجية ،يف الصواين ،يوسف ( ،حترير وإشراف) ،اإلمربيقية وتطبيقاهتا يف البحث العلمي ،مرجع سابق ،ص

1
. -92أابوزيد  ،أمحد ،العلوم اإلنسانية والصراع األيدلوجي ،مرجع سابق ،ص 92

 -3حمفوض ،عقيل ،يف مفهوم األمن :مقاربة معرفية إطارية ،موقع مؤمنون بال حدود www.mominoun.comص 9أخر زيارة .91 2/3/91
 -9احلمداين ،قحطان ،النظرية السياسية املعاصرة ،عمان – األردن  ،ط  ، 9113 ،ص 91
-1أبوزيد ،أمحد ، ،العلوم اإلنسانية والصراع األيدلوجي  ،مرجع سابق .

 املرجع السابق. -9أنظر ،عبد احلي ،وليد ،انعكاسات العوملة على الوطن العريب ( سلسلة أوراق اجلزيرة  ، ) 9بريوت  :الدار العربية للعلوم ( ناشرون )  ،ط ،

 91ص 11
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 ومن املنظور النسوي تبدي العديد من الباحثات النسويات قلقاً شديداً جتاه الزعم مبوضوعية البحوث اإلمبرييقية بشأنخلوها من القيم ،ومشولية احلقائق ،بل أن بعض الناقدات النسويات اهتمن مؤيدي التوجه اإلمربيقي مبمارسة نوع من "
العلم السيء " .حيث غالباً ما جترى الدراسات اإلمبرييقية من خالل عدسة متحيزة ضد النساء – حسب تعبري الناقدة
األمريكية جني إلشتني  –Jean BethkeElshtainذلك " أن االنتقادات النسوية للمباديء اإلمبرييقية تقدم دليالً
أيضاً على أن اإلبستومولوجيا الوضعية مبقدورها ( ورمبا تفعل ذلك دائماً ) أن حتجب جمموعة من الفروض املعيارية حول
الطبيعة اإلنسانية ،وبوجه خاص حول طبيعة النساء "( ) .وقد جاءت النظرة النسوية الناقدة للتوجه االمربيقي يف إطار
عام وأوسع ينطلق من التشكيك يف علم السياسة السائد ،بوصفه علم ذكوري متحيز على املستوى النظري واملفاهيمي،
وأن هذا التحيز ال يقف عند اجلوانب النظرية وحسب ،بل ينسحب على صعيد املمارسة والواقع .داعياً إىل املراجعة
النقدية لعلم السياسة وتوسيع جمال االهتمام السياسي بقضايا املرأة لتشمل جتارب وخربات ووجهات نظر النساء ،مبا
يتحدى املقاربات واألطر املعرفية الذكورية السائدة يف هذا احلقل .ويؤسس لعلم سياسة نسوي يسهم يف التنظري
السياسي بقيم وأدوات ومنظورات مغايرة ،تتجاوز ما هو سائد يف اجلهود التنظريية حلقل علم السياسة الذكوري ،واعتماد
مفهوم(اجلندر )Genderكمفهوم حتليلي مركزي يف الدراسات السياسية والتنظري ملختلف حقول علم السياسة.
يف هذا السياق مت توظيف فكرة هناية األيديولوجيا يف الصراع الفكري بني الغرب والشرق خالل مرحلة احلرب الباردة،
حيث يبدو أن موجة "هناية األيديولوجيا" اليت قادها عدد من املفكرين والعلماء الغرب خاصة يف الواليات املتحدة
األمريكية هنضت على خلفيات ايديولوجية وليس استناداً على حقائق علمية .و" جاءت معظمها على خلفية
االنتقادات اليت وجهت إىل سياسات اليسار االشرتاكي املرتبط باالحتاد السوفييت السابق والعالقة املتأزمة بني األخري
واليسار األورويب الغريب "( .) 9وقد اذخذت فكرة هناية األيديولوجيا منحى قدحيا حتذيراً حيث " استخدمت الواليات
املتحدة هذا املنطق يف اهلجوم على األيديولوجيا الشيوعية على اعتبار أهنا وسيلة هلدم اجملتمعات ،وأداة لقهر األفراد
ومصادرة حرياهتم ،وحرماهنم من أبسط حقوقهم يف املشاركة والتعبري عن ذاهتم وحتقيق طموحاهتم الفردية " (.) 3
وقد برز هذا التوجه بشكل علين وملحوظ يف مخسينيات القرن العشرين الذي شهد انعقاد مؤمتر "ميالنو " يف سبتمرب
 411كأول مؤمتر يقرتن بفكرة هناية األيديولوجيا ،وما اعقبه من مؤمترات دورية حتت مسمى "مؤمتر احلرية الثقافية "
برعاية ومشاركة احتاد املثقفني الغرب ،حيث "كانت خالصة املؤمتر هي نقد األيديولوجيا ،والفكر العقائدي ،حبسب
إدوارد شيلز  Edward Shilsيف مقال له محل عنوان " هناية األيديولوجيا" يف نوفمرب /تشرين الثاين  ، 411والذي
يعتقد أنه أول استخدام واسع هلذا املصطلح الذي شاع منذ ذلك الوقت "( .)9ومن مث أصبحت فكرة هناية
األيديولوجيا سالحاً فكرياً وايديولوجياً بيد املفكرين والعلماء الغرب يشهرونه يف مواجهة املعسكر الشرقي والفكر
الشيوعي ورموزه ،حيث يعترب " دانيال بيل  "Danial Bellمن أبرز دعاة فكرة " هناية األيديولوجيا يف كتابه الذي

 كارول ،سوزان و زيريللي ليندا ،التحديات النسوية أمام العلوم السياسية ،يف حامت،مريفت ( حترير ) حنو دراسة النوع يف العلوم السياسية ،ترمجة :شهرت العامل ،القاهرة :مؤسسةاملرأة والذاكرة ( سلسلة ترمجات نسوية ) ،ط  ،91 1 ،ص 91

 -9عامر حسن ،عماد أمحد ،مستقبل االيديولوجيا واليوتوبيا يف الفكر السياسي الغريب احلديث ،مرجع سابق ،ص 39
 -3حممود ،علي ،مخش ،حنان  ،العالقات الدولية واأليديولوجيا :مقاربة ماركسية ،جملة املفكر ،العدد  ،ص 21
 -9عامر حسن ،عماد أمحد ،املرجع السابق ،ص 31
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صدر عام  4 9ومحل العنوان نفسه  " The End of Ideologyفقد تأثر بيل حبقيقة أن السياسة يف الغرب
اتسمت عقب احلرب العاملية الثانية باتفاق واسع بني األحزاب السياسية الكربى وبغياب االنقسام أو اجلدل
األيديولوجي.كما فقدت الفاشستية والشيوعية جاذبيتهما .لقد صارت األيديولوجيا إذن لكل األغراض والنيات غري
ذات أمهية "( ).
وكذلك " سيمور ليبست  SemourMartin Lipstيف كتابه رجل السياسة  .The Political Manالذي
يسوق من خالله لفكرة أن العصر األيديولوجي وىل وانتهى ،وذلك حبلول العصر الدميقراطي الليربايل حيث " ومن
خالل الدميقراطية ميكن للجماعات املختلفة حتقيق غاياهتا ،لذا مل تعد هناك حاجة لأليديولوجيات أو اليوتوبيا للتحفيز
على العمل السياسي.)9)" ،
وقد تزامنت موجة هناية األيديولوجيا يف الواليات املتحدة مع ما عرف باملكارثية ) ) McCarthyismاليت امتدت
خالل الفرتة من عام  411إىل  413واذخذت شكل هسترييا جنونية ضد العدو الشيوعي قادها جوزيف رميوند
مكارثي النائب اجلمهوري يف الكونغرس األمريكي عن والية وبسكنسن خالل الفرتة  . 419 – 499وتقوم املكارثية
على أسلوب توجيه االهتام بالتأمر واخليانة والتجسس لصاحل االحتاد السوفييت السابق بغض النظر عن وجود أدلة تثبت
تلك االدعاءات وذلك يف حماولة الغتيال اخلصوم معنوياً قبل التنكيل هبم وإقصائهم ( .)3وقد كانت املكارثية يف جانب
كبري منها مكارثية ثقافية طالت عدة رموز ثقافية وفكرية ومن الوسط الفين والثقايف يف اجملتمع األمريكي.
وقد جتددت فكرة هناية األيديولوجيا يف الفكر الغريب واألمريكي حتديداً على يد فرنسيس فوكو
ياما F.Foukouyamaيف كتابه " هناية التاريخ واإلنسان األخري The End History and The Last
 "manالذي صدر عام  449عقب اهنيار االحتاد السوفييت ،معلناً االنتصار النهائي للنموذج الليربايل الغريب يف
احلياة وحتديداً النموذج األمريكي .حيث مل " يكن الكتاب ذا طابع علمي يهدف إىل تعميق البحث والدراسة اإلنسانية
واالجتماعية إنطالقاً من الواقع اإلنساين واحلضاري يف العامل املعاصر بقدر ما كان بياناً نظرياً وخطاباً سياسياً
وإيديولوجياً ،اهلدف منه تربير توجه العوملة ومترير فرض النظام العاملي الذي تسعى القوى املهيمنة إىل فرضه على العامل
أمجع" ( .) 9ومن هذا املنطلق األيديولوجي جند فوكوياما يؤكد على " أن األيديولوجيا اليت ميكن أن يقنع العامل كله
بصالحيتها ،هي الدميقراطية الليربالية ،وهو يستند هنا إىل نتائج الثورتني الفرنسية واألمريكية ،اللتني قامتا على مباديء
احلرية الفردية وهي مباديء ما زالت حتافظ على قدرهتا على االنطالق يف حيوية من جديد " (.) 1
وتأيت أطروحة صامويل هنتنغون Sammuel Huntingtonيف كتابه الشهري حول " صدام احلضارات وإعادة
تشكيل النظام العاملي "The Clash of Civilizations and the Remaking World Order
يف هذا السياق ،وهي األطروحة اليت تتوافق مع توجهات النيوليرباليني يف الواليات املتحدة األمريكية وذخدم مصاحلهم،

 -بتصرف عن هيود ،أندرو ،،مدخل إىل األيديولوجيات السياسية ،مرجع سابق ،ص 91

 -9اهلامشي ،حنان ،نقاش حول مفهوم األيديولوجيا ،موقع جمموعة احلداثة وما بعد احلداثةpost2modernisme.blogspot.com ،أخر زيارة .91 2 /3 / 2
 -3ظهرت كلمة املكارثية ألول مرة ضمن كاريكاتري رمسه الفنان األمريكى هربرت بلوك عام  411واصفاً اهلسترييا اجلماعية اليت كانت حتتاج الواليات املتحدة األمريكية آنذاك.

أنظر :الشورجبي ،منار ،املكارثية ،موقع صحيفة املصري اليوم www.almasryalyoum.comأخر زيارة .91 2/3/2
 -9جيالين ،بوبكر ،فلسفة العوملة وبياهنا النظري :قراءة نقدية ،جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،العدد ، 9
 -1حامت ،لطفي ،موضوعات يف الفكر السياسي املعاصر ،منشورات األكادميية العربية املفتوحة كوبنهاجن ،91 1 ،ص 4

 ،91ص 99
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وترتكز حول فكرة :أن الصراع بني احلضارت سيحل حمل الصراع األيديولوجي وغريه من أشكال الصراع األخرى .وهذا
الصراع العاملي سيدور بني الغرب واحلضارتني الكونفوشية واإلسالمية بشكل خاص .وأن الغرب حبضارته سيكون هو
احملور البارز يف السياسة الدولية( ).
وكما يرى الكثريون فإن فكرة صدام احلضارات لصموئيل هنتنغتون وفكرة هناية التاريخ لفرنسيس فوكوياما الياباين األصل
األمريكي اجلنسية .يلتقيان يف " تكريس مجلة من املفاهيم :كمفهوم تفوق الغرب على الشرق ومفهوم الصراع احلضاري
الثقايف بني الدول وكذلك مفهوم النموذج الليربايل الغريب النهائي الناجز واملكتمل سياسياً واقتصادياً(.)9
الخالصة:

تناول هذا البحث جدلية العلم واأليديولوجيا من باب االنتقادات اليت طالت التوجه االمربيقي كتوجه علمي ومنهجي
مهم يف جمال الدراسات االجتماعية عامة ،والدراسات السياسية منها بصفة خاصة .ومن خالل ما مت عرضه يف املطالب
الرئيسة هلذا البحث ميكن لنا أن خنلص إىل النتائج اآلتية:

 السلوكية باعتمادها على التوجه االمربيقي مل تكن ذات طبيعة موضوعية خالصة كما تدعى ،بل أهنا متثل توجهاًإيديولوجياً وبإمتياز خيتفي وراء دعاوى الوضعية العلمية واملوضوعية .حيث أن السلوكية وتوجهاهتا االمربيقية مل تسلم من
انتقادات مماثلة حىت من قبل روادها األوائل الذين ذخلوا عنها و حتولوا حنو املدرسة ما بعد السلوكية أمثال ديفيد ايستون
 Dived Eastonالذي عرب صراحة عن فشل السلوكيني يف جعل الدراسات السياسية ذات طبيعة علمية
وموضوعية وأكثر دقة وصرامة .وكما يرى البعض ،فالسلوكية من خالل تركيزها على دراسة السلوك السياسي للفرد
واعتمادها ذلك كوحدة حتليل أساسية " جعلها تقرتن بالفردية الليربالية ،حىت عند تناوهلا للسلوك اجلماعي فإهنا تركز
على الفرد كمكون للجماعة ،وكان السلوكيون يهدفون إىل بناء نظرية ليربالية عامة تفسر عالقات اجملتمع يف مواجهة
املاركسية أيام احلرب الباردة .وكتابات السلوكيني مليئة بالدعوة إىل القيم الليربالية – األمريكيةو ويأخذون اجملتمع
األمريكي كنموذج للمجتمعات األخرى "(.) 3

 -2فشل التوجه االمربيقي والسلوكي بصفة عامة يف حتقيق أهدافه اليت تتمحور حول التأسيس لعلم سياسة خال من القيم.
فالنجاحات كانت ال تذكر ويف أحيان أخرى كانت خميبة لآلمال فقد تركزت االنتقادات املنهجية للتوجه االمربيقي يف
الدراسات السياسية حول النتائج اليت مت التوصل إليها ،و" حول ما ميكن أن تقود إليه املنهاجية السلوكية ،إىل علم
سياسة ضيق ،أو متقوقع .بسبب أهنا أعتمدت على مفردات غري مألوفة ،وبسبب أهنا تعاجل فحسب قضايا وتساؤالت
مبتذلة ال قيمة هلا ،ميكن اإلجابة عنها يف سهولة ،وبسبب أن دقتها املزعومة شكلية وزائفة .فضالً عن ذلك قد يصعب
فهمها وقراءهتا بسبب صياغاهتا الرياضية واالحصائية"(.)9
 ال ميكن الطعن بشكل مطلق يف قيمة التوجه االمربيقي ،فال ميكن حبال من األحوال التنكر للمسامهات اإلجيابية هلذاالتوجه يف جمال الدراسات السياسية بوصفها مسامهات قادت إىل الدفع قدماً هبذه الدراسات من الناحية املنهجية أوالً،

 -فكرة صدام احلضارات نشرها هنتغتون كمقالة يف جملة فورن أفريز  Foreign Affairsاألمريكية عام  443وطورها يف كتابه صدام احلضارات وإعادة تشكيل النظام العاملي.

 -9أمحد ،هال ،صدام احلضارات وهناية التاريخ ،صحيفة الوحدة السورية ،العدد  ،234بتاريخ  1كانون الثاين  ،91 1موقع http://wehda.alwehda.gov.sy
 -3ثابت ،عادل ،نظرية السياسية احلديثة ،اإلسكندرية :مكتبة خوارزم  ،9111 ،ص 9
 -9رشاد ،عبد الغفار ،قضايا نظرية يف السياسة املقارنة ،مرجع سابق ،ص 99
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وعلى مستوى البناء النظري والنتائج االمربيقية اليت مت التوصل إليها ثانياً .كما ال ينتقص من قيمة التوجه االمربيقي يف
الدراسات السياسية ما طالته من انتقادات حادة على املستوى املنهجي واأليديولوجي ،فهو توجه يبدو مهيمناً على
هذه الدراسات منذ بروزه حىت اآلن.

 -4تبقى إشكالية العلم واأليديولوجيا إشكالية قائمة بالنسبة لكل العلوم االجتماعية ،ال ميكن التحلل منها ،أو فك
االشتباك الكامن يف صلبها .وعلم السياسة بوصفه تاج العلوم االجتماعية ليس شاذاُ فيما يتعلق بذلك ،بل تبدو هذه
اإلشكالية من أبرز التحديات اليت تواجهه نتيجة حساسية الظواهر واملوضوعات السياسية اليت يتناوهلا بالدراسة
والتحليل.
 -5التوظيف السياسي للعلم وأدجلته ،ال يقلل من أمهية قيمة العلوم االجتماعية والسياسية منها بصفة خاصة ،فكل العلوم
عرضة للتوظيف وحىت االكتشافات يف جمال العلوم الطبيعية خاضعة لذلك بغية أبراز أمهية وعلو كعب بعض اجملتمعات
واحلضارات على ما عداها .وهذا التوظيف يبدو خاصية بارزة يف إطار الصراع احلضاري بني الغرب والشعوب األخرى،
من منظور التمركز الغريب حول الذات ،والذي يتمحور حول مركزية الغرب من الناحية احلضارية والثقافية والعلمية أيضاً.
وهو متركز واجه بانتقادات حادة من الشعوب واجملتمعات واحلضارات األخرى اليت ترى يف ذلك إنكار فج لفائض قيمة
املسامهات اإلنسانية يف اجملاالت كافة.

الكتب:

قائمة المراجع
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كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة. 44 ،
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 -9ثابت ،عادل ،النظرية السياسية احلديثة  ،اإلسكندرية  :مكتبة خوارزم .9111 ،
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المتغير الجيوبوليتيكي ومحركاته الدافعة في بناءات التحرك السعودي تجاه القرن األفريقي
The changes of the geopolitical variable to qualify the constructions of the
Saudi move towards the Horn of Africa
فراس عباس هاشم جميد /باحث دكتوراه  :قسم االسرتاتيجية  /كلية العلوم السياسية  /جامعة النهرين ،العراق
الملخص:

حتاول هذه الدراسة أن ترصد التحرك السعودية يف منطقة القرن األفريقي باعتبارها واحدة من أبرز القوى
اإلقليمية الفاعلة يف هذه املنطقة ،ال سيما يف ظل الصراع والتنافس الدويل واإلقليمي وتعقيداته فيها .كما تعرض الدراسة السعي
السعودي منذ احداث التغيري يف املنطقة اىل لعب دور إقليمي مؤثر وعليه تشكل هذه املتغريات السياق يف انتقال امناط التفاعالت
إىل اجلوار اجلغرايف ،وتزامن ذلك الربوز مع تعدد القوة اإلقليمية والدولية الصاعدة يف القرن األفريقي واليت تبحث عن دور ونفوذ يف
القارة األفريقية عرب بوابة القرن األفريقي .فضال عن ذلك تبحث الدراسة عن جمموعة احملاور االقليمية الفاعلة والدولية املؤثرة يف
جمريات تطورات االحداث واليت متثل حبد ذاهتا افاق التغيري يف منطقة القرن االفريقي ،وان فهم مصاحلها يوجب القاء الضوء على
مدى استمرار هذا التنافس والصراع على االراضي والتوسع على حساب االخر يف املنطقة ويف هذا االطار تركز الدراسة عن فرص
التأثري يف تشكيل السلوك اخلارجي اليت وضعها صانع القرار السعودي يف تفاعالته إلعادة ترتيب االدوار يف القرن األفريقي واليت
متثل املنطلقات االسرتاتيجية للسياسة اخلارجية السعودية .حيث محلت معها تلك االسرتاتيجية بوادر تعزيز نفوذ سعودي يف منطقة
القرن االفريقي .
الكلمات المفتاحية :اجليوبوليتيك ،القرن االفريقي  ،القواعد العسكرية  ،الصراع االقليمي والدويل .

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد31كانون الثاني/يناير - 9132المجلد– 11المركز
الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

95

 فراس عباس.د.ط
هاشم مجيد

المتغير الجيوبوليتيكي ومحركاته الدافعة في بناءات التحرك
السعودي تجاه القرن األفريقيي

Abstract:
This study attempts to monitor the Saudi move in the Horn of Africa as one of the
most prominent regional powers in this region, especially in light of the international and
regional conflict and competition and its complexities. The study also presents the Saudi quest
since the events of change in the region to play an influential regional role. These variables are
therefore the context in the transmission of patterns of interactions to the geographical
neighborhood. This coincided with the multiplicity of regional and international power in the
Horn of Africa, which is looking for a role and influence on the African continent, In addition,
the study examines the range of regional and international actors influencing the developments
of the events, which in themselves represent the prospects for change in the Horn of Africa,
and that understanding their interests requires shedding light on the continuation of this
competition and the conflict over The land and the expansion of the other account in the
region and in this context, the study focuses on the impact of the formation of external
behavior opportunities developed by the Saudi decision-maker in his interactions to rearrange
roles in the Horn of Africa, which represents the strategic perspectives of Saudi foreign policy.
Where the strategy brought with it signs of strengthening Saudi influence in the Horn of
Africa.
Keywords: geopolitical, Horn of Africa, military bases, regional and international
conflict.

: مقدمة
رمبا عاد مشهد االهتمام اإلقليمي والدويل بالقرن األفريقي ليتصدر حمط االهتمام السعودي على وجه اخلصوص
وعلى اثر هذه التطورات برزت، بعد حتول املنطقة إ ىل ساحة صراع وتنافس ما بني القوة اليت تبحث عن نفوذ داخل القارة االفريقية
احلاجة إىل إعادة التموضع السعودي من اجل صياغة توجهاهتا كخيار بفعل حتوالت النطاق اجلغرايف لتعزيز الوجود يف القارة
 وعليه اصبحت تشكل عملية حتديد االولويات االسرتاتيجية السعودية اجليوسياسية يف منطقة القرن األفريقي احد اهم.األفريقية
.تصوراهتا يف اعادة تشكيل خرائط اجلغرافية مبزيد من اكتساب مناطق جديدة وزيادة من سقف التفاوض مستقبال
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ط.د .فراس عباس
هاشم مجيد

على اثر هذه التحوالت جمتمعة فإن مصاحل الدول ال تفين وال تستحدث بل تتغري السيما وأن النمو يف الدور
السعودي صاحبة عملية عميقة من التحول اهليكلي يف املؤسسات االقتصادية والسياسية ويف تأكيد اولويات املصاحل وتفضيالهتا
يف ظل التنافس الدويل واإلقليمي حيال القارة األفريقية باإلضافة إىل تطورات املشهد اليمين إىل جانب احلراك اإليراين يف املنطقة
وجتديد املواجهة يف القرن األفريقي ،وباملثل انتجت هذه التحوالت معطيات جديدة جتلت يف تبين سياسة اكثر حضورا يف قضايا
املنطقة السيما حنو بلورة اسرتاتيجية تصاعدية نتيجة دينامية التهديدات األمنية وديناميكيتها فضال عن إعادة انتاج مركزية دورها
داخل الفضاء اجليوبوليتيكي سامهت التغيريات يف املعادالت اإلقليمية يف اقحام هواجس انعدام األمن يف اجلوار اإلقليمي السعودي
إىل مزيد من االهتمام جتاه منطقة القرن األفريقي.
وبناااء علااى ذلااك جاااءت اهميةةة هةةله الد ا ةةة حماولااة حتديااد مؤشارات وجمريااات التحااول يف طبيعااة الاادور اخلااارجي
السعودي هبداف استيعاب مستجدات امناط املواجهة يف منطقة القرن االفريقي واعادة انتاج النفوذ يف اجملال احليوي  .وألمهية هذا
املوضااوع .وبالتااايل تةةيتي االشةةكالية الاايت تنطلااق منهااا الدراسااة " شااكلت منطقااة القاارن االفريقااي بيجلااة حمفاازة جلااذب القااوة االقليميااة
والدوليااة  ،فرضاات هااذه التطااورات ضاارورة قيااام السااعودية بتنظاايم أولوياهتااا االس ارتاتيجية  ،ساايما وان التنااافس علااى منطقااة القاارن
االفريقااي سااينعكس علااى حاادوث تفاااعالت بااني كيانااات دوليااة واقليميااة غااري منسااقة فيمااا بينهااا بطاارق سااتؤثر يف عمليااة جمموعااة
التفاعالت اليت حتدث بينها"  .وعليه فأن هذا يطرح جمموعة تساؤالت أبرزها :
أوالا  :ماهي ابرز التحديات االقليمية اليت تواجه السعودية ؟ وكيف سامهت يف صياغة سياستها اخلارجية؟.
ثاني ا :ما هو الدور الذي حتاول ان تلعبه السعودية؟.
ثالثا :ماهي حمركات ودوافع التوجه السعودي جتاه منطقة القرن األفريقي ؟.
وتنطلااق االجابااة علااى هااذا التساااؤالت مةةخ لةةفر فر ةةية مفادهااا "ان عمليااة االزاحااة الاايت متارسااها السااعودية يف دول القاارن
االفريقي هتدف من ورائها السعودية ألحداث تغيريات مكانية وذلك لعدم وجود قوة مهيمنة او ضابطة لفضاء التنافس او الصراع
داخاال املنطقااة"  .امةةا منيجيةةة ال ح ة

يفاارض علينااا تناااول هااذا املوضااوع إتباااع أكثاار ماان ماانهر حبسااب اقتضاااء الضاارورة  ،فقااد

استخدم املنهر الوصفي خالل دارسة طبيعة التحركات االقليمية والدولية وجماالت التفاعل يف القرن االفريقي  .كما جرى توظيف
املنهر االستقرائي لفهم احملركات الدافعة بالتحرك السعودي جتاه منطقة القرن االفريقي .
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واتساااقا مااع مااا تقاادم ساايتم توزيةةه هيكليةةة ال حة إىل ثااالث مباحااث يشاامل املقدمااة .ويركااز املبحااث األول :علااى
ال اادالالت املعرفي ااة للجوبوليتي ااك واثره ااا يف ص ااياغة االه ااداف واملص اااحل الس ااعودية .إم ااا املبح ااث الث اااين  :تن اااول املتغ اريات املوجه ااة
ملسارات التحول املناطقي جتاه القرن االفريقي .فيما تناول املبحث الثالاث  :متطلباات الولاوج الساعودي كفاعال لتعمياق الصاالت
والتماس التوازن.
الم ح األور  :الدالالت المعرفية للجوبوليتيك واثرها في صياغة االهداف والمصالح السعودية
تتحرك السعودية يف احلقبة اليت رافقت التغيريات اجليوسياسية يف احمليط اإلقليمي عامة ومنطقة القرن األفريقي على وجه
التحديد وهي تستحضر سنوات ختتلف يف بعض جواهبا عما كان معتادا واليت ختلق امناطا جديدة من التفاعالت تدفعها حنو تبين
مقاربة جديدة تتماهى مع البوصلة اليت حتددها حتركاهتا األمنية واالسرتاتيجية واإلقليمية .
وبطبيعة احلال يعد املفهوم اجليوبولتيكي هو االقرب لفهم وحتليل التفاعالت الراهنة حيث يشمل دول القرن االفريقي
وايضا الدول اليت تقع على شواطئ البحر االمحر واليت تتحكم يف املدخل اجلنويب هلذا البحر وعلى راسها (الصومال ،واليمن)
وكذلك دول اخللير العريب  ،فضال عن الصني ذات النفوذ القوي يف املنطقة عالوة على الدول االوروبية والواليات املتحدة واليت
ميلك بعضها قواعد عسكرية يف جيبويت وهي بذلك ترتبط سياسيا واقتصاديا وعسكريا يف املنطقة ( ).
ويشري مفهوم اجليوبوليتيك وفق ا ملا جاء يف موسوعة(املعارف الربيطانية) ه
بأَّنا "ا تخدام الجغرافية مخ ق ل حكومات
( )

الدور التي تما س يا ة النفوذ"

وقد عرفه القاموس الفرنسي روبري(  ) Robertبأنهه "د ا ة العفقة بيخ المعطيات

الجغرافية و يا ة الدولة"( )،أما اجلغرايف الفرنسي(دمياجنون  )Demangeon-فأنهه يعرفه بوصفه "مسعى وطني الغرض منه
( )
أيضا
الدعاية والتعليم وأنّيا د ا ات تيدف ت رير األهداف السيا ية لدولة معينة" ،وقريبا من التعهريف السابق عرفها البعض ا

( ) اماين الطويل  ،مسارات هتديد االمن العريب يف جنوب البحر االمحر  ،جملة السياسة الدولية  ،العدد (
) ،ص .82
(
(
(

) (،القاهرة  ،مركز االهرام للدراسات والبحوث االسرتاتيجية 1 2 ،

) نقال عن :معني حداد ،اجليوبوليتيكا  :قضايا اهلوية واالنتماء بني اجلغرافية والسياسة  (،بريوت  ،شركة املطبوعات للتوزيع والنشر  ، ) 112 ،ص . 2
) نقال عن :الكسندر دوفاي  ،اجلغرافية السياسية  :جيوبوليتيك  ،ترمجة  :حسني حيدر  (،بريوت  ،عويدات للنشر والطباعة  ، ) 112 ،ص 01
) نقال عن  :نوار حممد ربيع اخلريي  ،مبادى اجليوبوليتيك  (،دمشق  ،افكار للدراسات والنشر  ،) 1 ،ص .
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الحيوي أو بما ييم الدولة لا ج حدوده
على هأَّنا "العمل اللي ييتم بد ا ة المطالب المكانية للدولة أي بمجاليا
ّ
السيا ية"( ) ،ويعرب هذا التعهريف عن سعي الدولة للبحث عن جماالهتا احليوية ويؤدي إىل تنشيط عناصر قوهتا ويدخل يف تعهريفه
مطالب الدولة جتاه حميطها اإلقليمي خبالف التعريفات األخرى.
يف مقابل ذلك ليس ملفهوم اجليوبوليتيكا معىن ثابتا بل أن داللته التارخيية اختلفت عما كان عليه فهو اختذ بعدا
صراعيا ومميكن تعريفه على وفق هذه الوجهة بأنه" صراع مختلف القوى الدور والحركات أو المنظمات المسلحة وحركات
التحرير في بيئة جغرافية مخ أجل السيطرة والتو ه لا ج تلك ال يئة" .وحيتدم الصراع وفقا ملا يزخر به ذلك املكان من موارد
القوة املادية ووفقا ملا يروج له من أفكار وعقائد( )،وإىل جانب تأثري العوامل املادية(كاجلغرافيا ،واالقتصاد ،والدميوغرافيا) ،برزت
العوامل الالمادية(كالقيم واألفكار) ذات الصلة بالبعد احلضاري يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة كمحركات للسياسة الداخلية
واخلارجية لذلك ال يبدو فك االرتباط بني اجليوبولتيك واحلضارة واضح ا( ).
ومن املهم أن نذكر أن أحد األسباب اليت تقوم من اجلها الدول تبحث من خالهلا على تعزيز حميطها احليوي
وحبسب ما يراه الباحثون انطالق ا من دوافع احلركة وديناميكياهتا ،تسعى الدول ملقتضيات اقتصادية أو ثقافية حنو التوسع استجابة
لضرورات النمو االقتصادي للدولة وحاجة سكاَّنا للبحث عن جماالت تؤمن استثماراهتا الدول وتنقل إليها عناصر ثقافتهم
املتقدمة ودوافعه فالعامالن االقتصادي والثقايف ،مها اللذان يدفعان إىل احلركة وتتداخل مع هذه املقتضيات القوة العسكرية لتلبية ما
تتطلبه احلركة من تغري مستمر يف حدود الدولة ( ).ومن هنا تبتكر الدول اسرتاتيجيات متعددة ومتنوعة حنو إعادة اشكال رسم
حدود جماهلا احليوي مع ذلك ميكن أن تكون هذه السياقات دافعة إىل تفاعالت إقليمية اكثر تعقيدا .
ويف ضوء ذلك يالحظ أن هناك حقب ا زمنية حتدث فيها انقالبات أو تغريات مفاججلة يف ضمن الرتتيب اجليوبولتيكي
اإلقليمي ذي العالقة بالوضع العام يطلق عليها(فرتات االنتقال اجليوبولتيكية) أو النقلة السريعة يف تغري احلدث ،مثل إبرام اتفاقية

(
(

) حممد امحد عقلة املومين  ،اجلغرافية السياسية واجليوبوليتيكا يف القرن الواحد والعشرين (،اربد  ،دار الكتاب الثقايف  ،) 110 ،ص .
) نقال عن :راقدى عبد اهلل  ،اجليوبوليتيكا احلضارية للتطرف يف دول املتوسط ،جملة السياسة الدولية ،العدد ( (،) 18القاهرة  ،مركز االهرام للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،

،) 1 2ص .
(
(

) املصدر نفسه  ،ص .
) عبد القادر حممد فهمي  ،املدخل إىل دراسة االسرتاتيجية  (،االردن  ،دار جمدالوي للنشر والتوزيع  ،) 112 ،ص . 2
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اجلزائر بني العراق و إيران عام(،) 820وانتصار الثورة اإلسالمية يف إيران عام( ،) 828واَّنيار وتفكك(االحتاد السوفييت) يف
العام(، ) 881واستهداف برجي التجارة العاملية يف نيويورك عام (  ) 11من تنظيم القاعدة ،وأخريا حركة االحتجاجات يف
املنطقة العربية يف مطلع العام (  ،) 1فكل هذه املتغ هريات أو األحداث حدثت على وفق(عنصر املفاججلة) ،الذي مل يكن بوسع
أي من اخلرباء االسرتاتيجيني التنبؤ حبدوثها أو إمكانية حدوثها هبذا الشكل اخلارج عن مؤثرات العوامل اجلغرافية حىت وقعت
بالفعل وخلقت أوضاعا حملية ودولية مغايرة جديدة ،بل ونظام ا جديدا يف عالقات الدول و تكتالهتا بشكل خيتلف بالكامل عما
كان سائدا من نظم زمن سيادة "النظريات اجليوبولتيكية التقليدية "،بل قد تفرز مشكالت جديدة البد من معاجلة عواقبها كما
حصل بعد أحداث االحتجاجات يف املنطقة العربية ( ) ،ينبغي االشارة هنا أن ادراك الدور كمعطى اسرتاتيجي يف العالقات
الدولية يتحدد بعناصر الصراع واالستقرار اليت متثل عنصر القوة والتأثري يف العمق االسرتاتيجي وهو معطى مهم يف علم اجلغرافيا
السياسية ( ) ،يف هذا السياق قد تسعى السعودية لتحقيق مجلة من األهداف اليت اوجدهتا املتغريات الداخلية واالقليمية والدولية ما
بعد احداث التغيري واليت ال ميكن أن حتققها اال بضرورة تغيري منط تفكريها مغتنمة بذلك تصاعد مكانتها االقتصادية أو السياسية.
ويف سياقات اخرى ال شك أنهه وبسبب تطلعات الدول واهتماماهتا وتباين نظمها السياسية تتباين أهدافها
ومصاحلها وأفضلياهتا يف سلم أسبقيات الدول ،ويعزز من ذلك التباين اختالف زاوية الرؤيا لدى رواد املدارس الفكرية عند نظرهتم
أو تصنيفهم لألهداف واملصاحل الوطنية ،فبينما أكد(هانز موركنثاو ) Hans Morgenthau-أن اهلدف األول واألخري
للدول كافة يكمن يف احلصول على القوة

( )

،وهكذا يكون اهلدف السياسي على حد رأى (إمساعيل صربي مقلد) من خالل

قوله " و ه معيخ يقترن بوجود غ ة مؤكدة لتحقيقه مخ لفر تخصيص ذلك القد الضرو ي مخ الجيد واالمكانات التي
التصو النظري ال ح
يستلزميا االنتقار بيلا الو ه مخ مرحلة
ّ

(
(

إلى مرحلة الوجود أو التحقق المادي" عطفا على ذلك

) فؤاد محه خورشيد ،اجليوبولتيكس املعاصر( حتليل منهر سلوك ) (،سليمانية  ،املديرية العامة لألعالم والطبع والنشر،

 ،) 1ص . 8

) يعرف الدور بانه " احد مكونات السيا ة الخا جية وهو يتحدد في الوظائف الرئيسية التي تقوم بيا الدولة في الخا ج ع ر فترة زمنية طويلة وذلك في عييا لتحقيق

اهداف يا تيا الخا جية"  .كما يعرف بانه " مفيوم صانعي السيا ة الخا جية لماهية القرا ات وااللتزامات والقواعد واالفعار المنا ة لدولتيم ،والوظائف التي يجب
علييم القيام بيا في عدد مخ االطر الجغرافية المو وعية " .ومن هذا املنطلق ال ينشا الدور االقليمي اال عندما تسعى الدولة اىل القيام به وصياغته صياغة واعية ومدروسة .انظر

 :قوى بوحنية  ،اجلزائر وهواجس االمن االقليمية يف البحث عن مقاربة اقليمية مجاعية  ،جملة السياسة الدولية العدد (  ( ،) 1القاهرة  ،مركز االهرام للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية  ،) 1 2 ،ص . 21
( ) ثامر كامل اخلزرجي  ،العالقات السياسية الدولية واسرتاتيجية ادارة االزمات  ( ،عمان  ،دار جمدالوي للنشر والتوزيع  ، ) 118 ،ص

.
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يذهب(هولسيت) إىل حتديد معىن األهداف بداللة "الظروف المستق لية التي تتطله الحكومات ع ر صناع القرا إلى ايجادها
( )
ظل بعده
مخ لفر إيقاع تيثيرات لا جية تضمخ تغيير لوك الدور األلرى أو اإلبقاء عليه"  ،بل أن اهلدف يتجه يف ِّ

املستقبلي بالتمثل والتأمل يف احلالة املستقبلية اليت يطمح صانع القرار مدعوما بالقدرات التأثريية لدولته إىل ترتيبها خارج حدودها
السياسية خدمة ملصلحتها الوطنية من جهة وأن القراءة اليت يقرتحها للموضوع نفسه هي إضفاء البعد املقصود للحركة السياسية
اخلارجية مبعىن ال مميكن تصور سياسة خارجية ختلو من أهداف تسعى إىل إجنازها( ).ال شك فيه تتجلى سياسة السعودية جتاه
منطقة القرن األفريقي هبدف حتقيق مصاحلها االقتصادية من جهة  ،ومن ناحية اخرى احباط أي حماولة هتدف إىل تطويقها
جنوبا أو حتد من حتركاهتا يف جماهلا اجلغرايف .
ويف ضوء ذلك تعمد الدول إىل تعريف مصاحل وأهداف حمددة ورمسها يف "السياسة اخلارجية"(*) وتعمل من أجلها
،وتبيانا هلذا الوضع ينبغي على الدول يف إطار حتقيق مصاحلها وأهدافها أن حتدد بكل شفافية األولويات سواء املنبثقة من اخلارج
أم من الداخل حبيث تستطيع هي واآلخرون فهمها بصورة صحيحة ،إذ إن جناح السياسة اخلارجية الصحيحة والفاعلة منوط
بتعريف مصاحلها الوطنية على أساس مبادئ ومتطلبات وتطلعات الناس بكل وضوح ودومنا غموض وتصنيفها حبسب

(

) املصدر نفسه  ،ص 1

 .إذ يرى( لويد جنس) "أن توافر القد ات القومية لدولة ما مخ شينه التيثير على قد ة األليرة على إت اع يا ة لا جية نشطة" .األمر الذي

أكده (مجيس لبيوفيك  ) James Lebovic-حيث أشار "إلى أ ّن الدور ذات القد ات المرتفعة لدييا الو ائل لتكون نشطة في السيا ة الدوليّة ولتحديد يا تيا
الداللية والخا جية ومواجية مشكفتيا الداللية والخا جية بطريقة أكثر فعالية"  .للمزيد انظر  :خدجية عرفة حممد ،أمن الطاقة وآثاره االسرتاتيجية  (،الرياض  ،جامعة نايف
العربية للعلوم االمنية  ، ) 1 ،ص . 2

(

) مازن امساعيل الرمضاين ،السياسة اخلارجية  :دراسة نظرية  (،جامعة بغداد  ،كلية العلوم السياسية  ، ) 88 ،ص

.

(*)عرفها الدكتور (بالنودا ولتون) بأَّنا " منيم تخطيط للعمل يطو ه صانعو القرا في الدولة تجاه الدور أو الوحدات الدولية األلرى بيدف تحقيق أهداف محددة في إطا
المصلحة الوطنية " .انظر :حممد عبد العظيم الشيمي ،الوظيفة السياسية لصانع القرار يف السياسة اخلارجية املصرية  :النظرية واملؤشرات (،مصر  ،املكتب العريب للمعارف1 0 ،
) ،ص  .أما (جيمس روزنو ) James Rosenau-فعرفها بأَّنا "مجموعة التصرفات السلطوية التي تتخلها أ تلتزم باتخاذها الحكومات إما للمحافظة على الجوانب
المرغوب فييا في ال يئة الدولية  ،أو لتغيير الجوانب غير المرغوبة " .وبالتايل يقصد بالسياسة اخلارجية "برنامج العمل العلني اللي يختا ه الممثلون الر ميون للوحدة

الدولية مخ بيخ ال دائل ال رنامجية المتاحة مخ أجل تحقيق أهداف محددة في المحيط الخا جي " .للمزيد ينظر :حممد السيد سليم  ،السياسة اخلارجية  ،ط (القاهرة  ،مكتبة
النهضة العربية  ،) 882 ،ص ص. -2
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األولوية( )،أي أن كل الدول تتابع على صعيد سياساهتا اخلارجية جمموعة من األهداف والنقاط املعينة اليت تعكس احتياجاهتا
ومتطلباهتا وتطلعاهتا الداخلية

( )

وكخالصة هلذا ،يذهب املختصون إىل أن جوهر اجليوبوليتيكا هو تحليل العفقات السيا ية الدولية في وء
األو اع والتركيب الجغرافي .وهلذا فإن هذه اآلراء جيب أن ختتلف مع اختالف األوضاع اجلغرافية اليت تتغري بتغري تكنولوجية
اإلنسان وما ينطوي عليه ذلك من مفاهيم وقوى جديدة لذات األرض ،لذا فإن نظرتنا إىل احلقائق اجلغرافية ما زالت ملونة
مبفاهيمنا املسبقة املستمدة من املاضي لتلك احلقائق وذلك ألغراض عملية.
الم ح الثاني  :المتغيرات الموجية لمسا ات التحور المناطقي تجاه القرن االفريقي
عرفت منطقة القرن األفريقي اهتماما كبريا جعلت منها حمط انظار واهتمام من قبل القوة اإلقليمية والدولية وعلى
وجه التحديد السعودية ،ال سيما وأَّنا عرفت على مدار الزمن حتوالت وأحداث دراماتيكية حادة ،باإلضافة إىل ذلك تعد منطقة
القرن األفريقي من املناطق االسرتاتيجية يف أفريقيا والعامل بسبب موقعها اجلغرايف احليوي املسيطر على مدخل البحر األمحر اجلنويب
يف مضيق باب املندب  ،واملؤثر أيضا يف مدخلة الشمايل ممثال يف قناة السويس .
يف الواقع يتمتع القرن األفريقي مبوقع جغرايف مميز غرب البحر األمحر وخلير عدن على شكل قرن ،وهو هبذا املفهوم
يشمل أربع دول هي (إثيوبيا ،وإريرتيا ،والصومال ،وجيبويت) ،كشكل للفضاء اجلغرايف بينما من ناحييت البعدين السياسي
واالقتصادي تتسع املنطقة أكثر لتشمل السودان وجنوب السودان وكينيا وأوغندا ،ووفقا هلذه النظرة جند أن هذه املنطقة من شرق
أفريقيا تتحكم مبنابع النيل وتسيطر على مداخل البحر األمحر وخلير عدن ( ) ،وهبذا املعىن فأن االمتداد احليوي للقرن األفريقي
يعلي من شأنه االسرتاتيجي يف عيون القوى الدولية بسبب إطالله على طرق التجارة الدولية الربية والبحرية ،وهكذا أصبحت
املنطقة مثار تصارع أطراف دولية وإقليمية على مواطن الثروة والنفوذ واحلضور فيها ،خاصة أَّنا منطقة اتصال مع شبه اجلزيرة

( )جالل دهقاين فريوز ابادي  ،السياسة اخلارجية االيرانية املسارات واالجنازات والثغرات  ،جملة ايران والعرب العددان ( (،) 2-2بريوت  ،مركز االحباث العلمية والدراسات
االسرتاتيجية للشرق االوسط  ،) 11 ،ص . 0
(
(

) املصدر نفسه  ،ص . 0

)خطار ابو دياب  ،التحول االسرتاتيجي يف القرن األفريقي  ،الشبكة الدولية للمعلومات ( االنرتنت) ،بتاريخ (  ، ) 1 2 /2/ 8على الرابط التايل :
https://www.alarabiya.net/ar/politics
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العربية الغنية بالنفط ،فاملوانئ وحامالت النفط والغاز واالجتار بالبضائع واألسلحة وعبور األشخاص وخماطر القرصنة عوامل جعلت
منها نقطة جذب دولية ( ).
وبناء على ما سبق فقد تعددت التعريفات اليت اطلقت على القرن االفريقي وقد مسي كذلك نظرا إىل امتداده داخل
املياه بشكل يشبه القرن وكانه يشق املاه إىل شطرين  ،الشطر الشمايل هو البحر األمحر واجلنويب هو احمليط اهلندي ،ويقع يف
اراضي الصومال .ولكن املفهوم ينصرف ليشمل كل دول اجلوار اجلنوبية وهي (جيبويت ،واريرتيا) ومن ناحية اخرى ضمت بعض
الدوائر اجلغرافية اثيوبيا ويف مقابل ذلك يضيف اخرون (كينيا ،والسودان) لإلقليم ( ).عالوة على ذلك تكتسب منطقة القرن
األفريقي من املعطيات أمهية خاصة للدول الكربى نظرا ملوقعها االسرتاتيجي سواء كان احلديث عنها مبفهومها اجلغرايف الضيق الذي
يضم الدول الثالث ( الصومال ،وجيبويت ،واريرتيا ) أو مبعناها اجليوسياسي الواسع ،حيث يدخل يف هذا االطار الدول ذات
املصاحل أو النزاعات مع دول القرن التقليدية .وهبذا يتسع القرن ليشمل (اثيوبيا ،وكينيا ،والسودان ،واوغندا ).ومع ذلك يدخل هذا
املفهوم يف اطار السياسة األمريكية إلقامة نطاق حيمي مصاحلها االسرتاتيجية ( ).
لذلك ينبغي التذكري بان الواليات املتحدة تبنت يف ضوء اسرتاتيجيتها يف شرق ووسط أفريقيا مصطلح القرن األفريقي
الكبري ليشمل االقليم عشرة دول هي ( الصومال ،جيبويت  ،واريرتيا ،واثيوبيا  ،والسودان ،وكينيا ،ورواندا  ،وبوروندى ،تنزانيا ،
واوغندا).ويف اطار السعي إلعادة تأطري هذا املفهوم اضافت بعض الدوائر الغربية اليمن لإلقليم ،يف ضوء املتغريات األمنية اليت
اعقبت احداث
(

ايلول  /سبتمرب(  ، ) 11أي أن مفهوم القرن األفريقي يتسع ويضيق طبقا لسياسات الدول ومصاحلها

).وهكذا ترى االدارة األمريكية يف تقييم مصاحلها يف العامل إعطاء أمهية لكل ما ميثل قيمة سواء كانت قيمة رئيسية ،أو هامشية

للمصاحل األمريكية .وتبلورت هذه االسرتاتيجية يف مقولة الرئيس األمريكي األسبق(ريتشارد نيكسون) Richard Nixon-

(

) املصدر نفسه .

( ) ابو بكر دسوقي  ،االمن يف القرن االفريقي  ...التحدي واالستجابة  ،جملة السياسة الدولية  ،العدد (
) ،ص . 81
( ) ناجي شهود  ،التنافس الدويل واالقليمي يف القرن االفريقي  ،جملة السياسة الدولية  ،العدد (
.8
(

(*)

)  (،القاهرة  ،مركز االهرام للدراسات والبحوث االسرتاتيجية 1 2 ،

)  ( ،القاهرة  ،مركز االهرام للدراسات والبحوث االسرتاتيجية  ،) 1 2 ،ص

) ابو بكر دسوقي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص . 81

(*) ريتشارد نيكسون ولد عام (  ) 88 - 8يف مدينة كاليفورنيا االمريكية وهو الرئيس السابع والثالثون للواليات املتحدة للفرتة ( ) 82 – 828ونائب الرئيس األمريكي
السادس والثالثون ( .) 82 – 80
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" يجب أن نتعامل مه المصالح الثانوية احيانا وكينيا مصالح حيوية " .ولذا فدول القرن األفريقي اذا مل ترق ملرتبة املصاحل
احليوية للواليات املتحدة فهي بدون شك يف املرتبة الثانوية أي املصاحل الثانوية ( ).
ميكننا إذن وبناء على ما سبق الربط بني املضامني السياسية حلراك الدول يف الفضاء السياسي غري احملدد مبناطق
جغرافية ،وبني التطورات اليت يشهدها العامل العريب منذ اواخر العام( ) 1 1واليت مسحت إىل صعود أدوار بعض القوى الدولية
واإلقليمية ،وأن تؤدي الديناميكيات اجلديدة إىل ظهور حماور جديدة لتعظيم حضورها يف اإلقليم .على سبيل املثال أسهمت
املشكالت اليت يواجها اليمن وما تبعها من تصاعد للعمليات احلربية على أراضيه ،وكذلك "األزمة القطرية"(**) وما أحاط هبا من
هتديدات على صعيد متاسك جملس التعاون اخلليجي ،يف اندفاع بعض الدول لرتسيخ وجودها العسكري على سواحل البحر
األمحر ،الذي أصبح جزءا من قوس عدم االستقرار الدويل .وعند هذه النقطة أود اإلشارة إىل أن هذه القوى وجدت ترحيبا
واستعدادا كبريا من جانب الدول األفريقية على البحر األمحر الستضافة القواعد العسكرية على أراضيها (انظر اخلارطة رقم ( ))
(

).
ويف سياق احلديث هناك العديد من العوامل اليت تقف وراء سعي العديد من القوى الدولية واإلقليمية يف املرحلة

الراهنة إىل ترسيخ وجودها على سواحل البحر األمحر .فعلى الرغم من األمهية االسرتاتيجية اليت حيتلها هذا املمر املائي احليوي،
واليت دفعت العديد من الفاعلني للبحث عن فرص للتواجد وبناء القواعد العسكرية على سواحله ،بل واستغالل التطورات
واألحداث اليت تشهدها دوله ،خاصة على اجلانب األفريقي ،لتأكيد نفوذها داخل اإلقليم ( ) .وباإلضافة إىل ذلك ميكننا القول
غاليا من يرافق النشاط السياسي يف اقليم معني يف خالفات سياسية نتيجة تضارب املصاحل ومن هنا تأيت االمهية اجليوسياسية

( ) ناجي شهود  ،مصدر سبق ذكره  ،ص . 8
(**) للمزيد من التفاصيل حول حيثيات االزمة القطرية واسباهبا وتداعياهتا االقليمية ينظر  :جمموعة من الباحثني  ،قطر وأزمة اخللير  :عقدة اجليوبوليتيك والتنافس االقليمي ،ياسر
عبد احلسني  ،علي حسني محيد (حمرران ) ( ،بريوت  ،مركز بالدي للدراسات واالحباث االسرتاتيجية .) 1 2 ،
( ) فقد اجتهت دولة اإلمارات إىل بناء قاعدة عسكرية يف ميناء عصب يف إريرتيا ،لتقدمي الدعم اللوجيسيت والعمليايت لقوات التحالف العريب يف حرهبا يف اليمن .وعلى حنو مماثل
اتفقت مع مجهورية أرض الصومال على إنشاء قاعدة عسكرية يف ميناء بربرة .كما اتفقت اململكة العربية السعودية مع دولة جيبويت على إنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها ،حيث
تسعى الدولتان اخلليجيتان إىل زيادة حضورمها العسكري على اجلانب األفريقي للبحر األمحر لتعزيز قدراهتما يف احلرب اليمنية  .امرية عبد احلليم ،القواعد العسكرية ىف البحر األمحر...
تغري موازين القوى ،مركز االهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية  ،الشبكة الدولية للمعلومات ( االنرتنت) ،بتاريخ (  ،) 1 2/ / 1على الرابط التايل :
(

) امرية عبد احلليم  ،مصدر سبق ذكره .

https://es-la.facebook.com/203169719726990
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الذاتية ملنطقة القرن االفريقي ،ال سيما وأن عملية توظف املمرات املائية يف قلب الصراعات اجليوسياسية اخذ يؤسس ملرحلة
جديدة من فرض الواقع .
ومن املثري لالهتمام يف هذا الصدد مالحظة أن التحديات الدولية يف منطقة القرن األفريقي تتمثل يف تزايد التنافس
الدويل واإلقليمي على الوجود العسكري الدائم يف شكل عسكري أو عرب صراع املوانئ التجارية ،أو عرب حماوالت كسب النفوذ
الذي متارسه قوى خمتلفة التوجهات واألهداف وهي ( فرنسا ،والواليات املتحدة  ،والصني ،واليابان  ،وإسرائيل  ،وتركيا  ،وإيران ،
واالمارات  ،والسعودية ) ومن هذا املنطلق يعكس هذا التنافس الدويل املتزايد قلقا كبريا وادراكا حقيقيا لطبيعة هذه املنطقة االكثر
خطورة ،واليت ميكن ان هتدد مصاحلها فضال عن اَّنا مصدر حمتمل لتهديد األمن والسلم الدوليني  ،كما ترتبط حاالت الوجود
العسكري الدويل يف تعميق حاالت االخرتاق وتراجع سيادة دول اإلقليم ويصبح امرها ومصريها مرهونني بإرادة القوى الدولية ( )،
وعلى اجلانب االخر فإن تزايد القواعد العسكرية األجنبية يف البحر األمحر ،يؤثر على التوازن اإلقليمي بني الدول العربية ،وهذا
ميكن تفسريه بدرجة كبرية بالنظر إ ىل ما تقوم به دول اخللير العريب واليت تبذل جهودا واسعة لتقليص النفوذ اإليراين على البحر
األمحر ،ومع ذلك ال تسعى الستبدال هذا النفوذ بنفوذ تركي ،خاصة يف ظل التحالف بني قطر وتركيا خالل األزمة اخلليجية ،
اضافة إىل ذلك تبين بعض دول شرق أفريقيا (السودان ،الصومال) ملوقف حمايد من األزمة ،مما يشري إىل احتماالت استعادة قطر
ملكانتها يف شرق أفريقيا ،خاصة أَّنا بذلت جهودا للوساطة يف أزمات هذا اإلقليم خالل السنوات األخري( ).ومن هذا املنظور ترى
السعودية يف منطقة القرن األفريقي منطقة جيواسرتاتيجية لزيادة اكتساب وممارسة دورها كقوة ميكنها منافسة القوة االخرى فضال
عن ذلك تعتربها فضاءا حيويا لتطوير قوهتا السياسية واالقتصادية والدبلوماسية.

(
(

) ابو بكر دسوقي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص . 81
) امرية عبد احلليم  ،مصدر سبق ذكره .
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خارطة ( )
القواعد العسكرية يف منطقة القرن االفريقي

Gerald Feierstein, Craig Greathead ,The Fight for Africa The New Focus of the
Saudi-Iranian Rivalry, September 2017,p3.

وبالتايل فقد اصبح واضحا أن هناك توجسا وتنافس إقليمي يف منطقة القرن األفريقي ،ينطلق هذا املوقف أن هناك
توجه واضح لدى تركيا لتعزيز وجودها يف القارة ،واستعادة ميناء (سواكن) يف السودان (انظر اخلارطة رقم ( ))هو جزء من
اسرتاتيجية جديدة أوسع إلحياء النفوذ الرتكي يف منطقة البحر األمحر ،وهو ما أثار خماوف دول عربية بينها (مصر ،والسعودية
،واإلمارات) ،واليت ختشى التمدد الرتكي وخماطر ذلك على األمد الطويل .ولكن ما حيمل األمهية ذاهتا هو اعتبار السودان موطن
ألعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني املصرية ،وهذا هو السبب يف تزايد القلق املصري واالمارايت من إمكانية توسع النفوذ الرتكي بني
اإلخوان املسلمني يف السودان ونظرائهم املصريني يف السودان .وتدرك كل من تركيا واإلمارات أمهية الصومال من خالل اطالهلا
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على بعض ممرات الشحن الرئيسية يف العامل ،وهنا تعكس رؤية الطرفان فرص لبناء املوانئ البحرية وغريها من هياكل النقل
األساسية ( ).
خارطة
موقع جزيرة سواكن على البحر االمحر

Turkey changing the dynamics in the Horn of Africa, 02 March 2018,
https://www.gisreportsonline.com/opinion-turkey-changing-the-dyna

( )1

Youssef Sheiko, The United Arab Emirates: Turkey’s New Rival, Washington Institute for Near East Policy,
February 16, 2018. https://www.washingtoninstitute.org/ar/.../the-united-arab-emirates-turkeys-new-rival.
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واتساقا مع ما تقدم يدرك صناع القرار يف السعودية بان هناك حاجة إلعادة توجيه مسار عملية اعادة التموضع اليت متر
هبا الدولة يف املنطقة من خالل تبين اسرتاتيجية االخنراط النشط (  )Active Engage-mentيف التعامل مع هذه
الصراعات على حنو حيقق مصاحل الدولة وحيفظ هلا مكانتها اليت تسبق ووزَّنا يف املنطقة ( ).ورمبا يدفعنا ذلك اىل بيان مدى وحي
كل هذا التصورات بوضعية املكانة احليوية اليت ظلت املمرات املائية واملضايق البحرية متثله للدول ورفعت من قيمتها بأن جعلتها
عامال اسرتاتيجيا يف مواقع الدول ،خباصة اذا ما اقرتنت بعوامل أخرى كطرق املالحة البحرية أو التجارة العاملية السيما املوارد ذات
الطابع االسرتاتيجي ،وحتتل املمرات واملضايق يف منطقة الشرق االوسط أمهية جيواسرتاتيجية لكوَّنا متثل عصب نقل النفط من
املنطقة العربية إىل العامل  ،حيث ظلت هذه املنطقة حمط أنظار الدول الكربى واإلقليمية يف اسرتاتيجياهتا العسكرية واألمنية،
باعتبارها تشكل منوذجا جغرافيا سياسيا مؤثرا على املصاحل احليوية للدول( ) .وهكذا اعترب العديد من املختصني إىل أن السعودية
تعد من القوة الصاعدة يف منطقة القرن األفريقي ،وقد دعت إىل تشكيل حتالفات عسكرية جديدة والعمل على تعزيز الروابط
االقتصادية مع دول املنطقة كدليل على تأثريها املتزايد ،وفرصة إلعادة النظر يف ديناميكيات القوى اإلقليمية ( ).
وهنا برزت يف األعوام االخرية العديد من املؤشرات على أن البحر األمحر والبحار واملضايق احمليطة به وما تتضمنه
من مضيق باب املندب وخلير عدن وحبر العرب واحمليط اهلندي احدى احملاور احليوية الدولية بسبب التحديات واملخاطر اليت
تركزت على مداخله االساسية خصوصا مدخله اجلنويب ومع تغري اخلريطة اجلغرافية واجليواسرتاتيجية ( ) .مما تقدم يبدو أن
التوجهات اليت نادت هبا املدرسة الواقعية اصبحت متيز فرتة ما بعد حركات التغيري يف املنطقة بعدما اصبح يهيمن عليها متغري
املصلحة ،وهلذا تتحرك السعودية تبعا لسريورة مصاحلها وللحفاظ على موازين القوى يف منطقة القرن األفريقي مبا خيدم اهدافها .

( )

اميان رجب  ،السياسة اخلارجية املصرية جتاه الصراعات االقليمية واحلاجة اىل اعادة التموضع  ،جملة السياسة الدولية  ،العدد ( (، ، ) 10القاهرة  ،مركز االهرام للدراسات

والبحوث االسرتاتيجية  ، ) 1 2 ،ص .
( ) خليل حسني ،اجلغرافيا السياسية :دراسة االقاليم الربية والبحرية والدول واثر النظام العاملي يف متغرياهتا ( ،بريوت  ،دار املنهل اللبناين ، ) 118 ،ص

.

Asteris Huliaras, Sophia Kalantzakos, The Gulf States and the Horn of Africa: A New Hinterland?, 4Number
(

()3

2017, https://www.mepc.org/.../gulf-states-and-horn-africa-new-hinterland.
) معتز سالمة  ،مركز األمن القومي العريب يتجه إىل البحر األمحر جيواسرتاتيجياا ،جملة اراء حول اخللير  ،العدد ((، ) 2جدة  ،مركز اخللير لألحباث  ،) 1 2،ص .22
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الم ح الثال
متطل ات الولوج السعودي كفاعل لتعميق الصفت والتماس التوازن
مما ال شك فيه تشعر السعودية بالقلق من تنامي نفوذ بعض القوة املناوئه هلا يف منطقة القرن األفريقي فضال عن ذلك
تزايد وجودها العسكري واالقتصادي والدبلوماسي  ،ومن هنا وفرت السعودية كافة مواردها ودعمها اللوجسيت حللفائها يف منطقة
القرن األفريقي وأيض ا تكثيف دورها على الصعيد الدبلوماسي يف منطقة بغية خلق بيجلة تتوافق مع أهدافها.
ويف ضوء ما تقدم تربز األمهية اجليوبوليتكية واالسرتاتيجية ملنطقة القرن األفريقي ،وما متثله من حزام لألمن القومي
واألمن الغذائي السعودي ،يف ظل تنامي التهديدات املختلفة وتصاعد الدور الذي يلعبه فاعلون خمتلفون ،بداية من إيران وإسرائيل
والقوى الدولية األخرى ،ولذا كثفت السعودية جهودها خالل األشهر األخرية لالنفتاح بدرجة أكرب على دول القرن األفريقي
نتيجة إلدراكها أَّنا تتمتع برصيد كبري لدى هذه الدول ارتباطا بأبعاد خمتلفة ثقافية واجتماعية ودينية جتعلها نقطة ارتكاز من أجل
بناء شراكة أمنية واسرتاتيجية واقتصادية قوية ( ).
وامجاال ،ترتكز االسرتاتيجية السعودية لتحقيق أهدافها على أساليب اقرتاب تستند يف جوهرها إىل تلبية حاجة دول
القرن األفريقي إىل دعم خطط التنمية االقتصادية يف شكل أساسي ،فضالا عن حماولة احلصول على أكرب قدر من املساعدات اليت
تتيح معاجلة أوجه القصور اليت تشهدها باقي اجملاالت خباصة األمنية والعسكرية .ومن املمكن أيضا القول جنحت السعودية يف
توظيف أدوات السياسة اخلارجية كافة لتحقيق مصاحلها الوطنية يف القرن األفريقي ( انظر اخلارطة رقم ( ) ( ).وينبغي االشارة اىل
ان السعودية دعمت بقوة فكرة السالم من خالل التنمية كحافز لرسم حدود نفوذها ودورها يف منطقة القرن األفريقي .
هيأ هذا التحول يف االسرتاتيجية السعودية لرسم سياستها واجتهت حنو السعي لتضييق اجملال أمام ( ما تراه خيارات
اسرتاتيجية إيرانية) يف املنطقة ،كما أن طموح ا سعودي ا بالتحول لدولة حمورية يف الشرق األوسط ومنطقة القرن األفريقي قد يتعزز

( )

حممود ضياء  ،الدور السعودي املتنامي يف القرن األفريقي تعزيز لألمن القومي املصري  ،الشبكة الدولية للمعلومات ( االنرتنت)  ،بتاريخ (

يونيو  ، ) 1 2على الرابط التايل

:
(

) حممود ضياء  ،مصدر سبق ذكره .

www.alhayat.com.
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مبثل هذه الصفقات العسكرية بني الواليات املتحدة والسعودية ،ومن هنا فإن السياسة السعودية ستواجه عقبات عدة يف طموح
تسعى له دول أخرى( ).
وعليه فإن االسرتاتيجية اليت اعتمدهتا السعودية ومعها واإلمارات يف منطقة القرن األفريقي هلا دوافع اقتصادية كما
اسلفنا ،باإلضافة إىل ذلك أَّنا هتدف إىل تقويض واحتواء إيران قطر ونفوذمها ( ) .ومن هنا تبدو خرائط الالعبني يف أفريقيا
منقسمة بني فريقني األول  :هو الفريق التقليدي القائد للنظام العاملي منذ منتصف القرن املاضي  ،ممثال يف الواليات املتحدة
األمريكية وبعض دول االحتاد األورويب واالخرى هم الالعبون اجلدد الصاعدون ليلعبوا ادوارا جديدة يف النظام العاملي الراهن
،وابرزهم الصني وعلى مسافة منها تقع كل من تركيا وإيران ( ).
وبعبارة اخرى متثل املقاربات املوجزة اعاله إليضاح اهدافها معينة ملكافحة مظاهر اجلمود يف اهليمنة األمريكية يف منطقة
الشرق األوسط و منطقة القرن األفريقي وهي أحد أولويات السياسية اخلارجية للواليات املتحدة يف الوقت احلاضر حتكمها مجلة
من االعتبارات واحلسابات االسرتاتيجية اليت انعكست بقمة الرياض يف  1حزيران  /يونيو عام( ) 1 2واليت مجعت الرئيس
األمريكي(دونالد ترامب ) Donald Trump-بامللك(سلمان بن عبد العزيز) إذ أطلقت دينامية سياسية جديدة كأحد أهم
النتائر اجليوسياسية يف املنطقة ترسم ش هكل اإلقليم مبا يعزز مصاحلها ومصاحل شركائها وحلفائها يف دول جملس التعاون اخلليجي
) ،وهبذا املعىن يرتكز مضمون االسرتاتيجية االمريكية على دعم احللفاء التقليديني يف مواجهة متدد إيران واالستعداد لتحريك

(

عملية السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني وهي لذلك اسرتاتيجية ختتلف كليا عن تلك اليت َّنجتها إدارة الرئيس األمريكي
السابق(باراك أوباما )Barack Obama-حنو إقامة نوع من توازن القوى بني إيران وحلفائه يف دول جملس التعاون اخلليجي

(

) وليد عبد احلي  ،جولة دونالد ترامب يف املنطقة العربية وانعكاساهتا املستقبلية  (،بريوت ،مركز الزيتون للدراسات واالستشارات  ،) 1 2،ص .
Habib Toumi, Bureau Chief, Deal shows Saudi, UAE geopolitical importance, September 17, 2018,

( )2

( )

https://gulfnews.com/.../deal-shows-saudi-uae-geopolitical-importanc.
أمان الطويل  ،فرص الشراكة العربية –افريقية اجلديدة وحتدياهتا  ،جملة السياسة الدولية  ،العدد (( ،) 12القاهرة  ،مركز االهرام للدارسات والبحوث االسرتاتيجية ،) 1 2 ،

ص . 21
( ) فراس عباس هاشم ،الثقوب السوداء  :االستالب السعودي للتغذية املؤدجلة يف صريورة حتالفاهتا  ،جملة احباث اسرتاتيجية  ،العدد(  (،) 2بغداد  ،مركز بالدي للدراسات واالحباث
االسرتاتيجية  ،) 1 2،ص  . 1خلف تراجع الدهور األمريكي يف منطقة الشرق األوسط ما يسمى بغياب القوة ) ،)power vacuumوحبسب مركز "سرتاتفور" لتحليل
قضايا اجليوبوليتيك فإن إمكانية إيران للتحكم يف جمال النفوذ من شرق أفغانستان حىت البحر املتوسط هو أمر متوقع ال خييف الالعبني اإلقليميني مثل إسرائيل ،والسعودية ،وتركيا
فقط ،بل يصعد من حدة اهتمامات الواليات املتحدة هبا .للمزيد انظر  :حسني لعريص  ،مصدر سبق ذكره  ،ص ص . 2- 2
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مبا يرسخ نوعا من االستقرار ،يتيح لبالده الرتكيز على منطقة اهلادئ وحبر الصني .وأتاحت هذه السياسة الفسحة أمام إيران للربوز
كقوة إقليمية مستفيدة من رغبة (أوباما) إىل إجناز االتفاق النووي وتقدمي التنازالت مما ترك تأثرياته على مدى مصداقيه الواليات
املتحدة لدى حلفائها ومكانتها العاملية( ).
خارطة ( )
جماالت النشاط السياسي السعودي االيراين يف القارة االفريقية

Gerald Feierstein, Craig Greathead ,The Fight for Africa The New Focus of the
Saudi-Iranian Rivalry, September 2017,p9.

وألجل التوصل لبعض الطرق االخرى اليت جيري من خالهلا بلورة النفوذ األمريكي كأحدي طرق التأطري املكاين يف
سياق تصور ظهور فجوات يف البنية اإلقليمية .دعا الرئيس األمريكي (دونالد ترامب ) Donald Trump-على هامش

(

) فراس عباس هاشم ،مصدر سبق ذكره ،ص . 1
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اعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  0ايلول /سبتمرب (  ) 1 2يف نيويورك إىل اقامة حتالف إقليمي كشكل من أشكال
املواجهة إليران حبثا عن معامل اجلغرافية اجلديدة للمنطقة قائال " أن الواليات المتحدة تساعد في اقامة تحالف ا تراتيجي
إقليمي بيخ دور الخليج العربي واأل دن ومصر ،لتشكيل جدا اً واقياً د إيران" ،واضاف "أن نيجنا الجديد في الشرق
األو ط بدأ يُحدث تغييراً تا يخياً " مؤكدا "أن أميركا تدعم الحرية واال تقفر وترفض الطغيان بكل أنواعه" ( ).اذ أن
إعادة التوازن يف منطقة القرن االفريقي على النمط االمريكي حيقق أهدف ومصاحل مشرتكة لكل من السعودية والواليات املتحدة
ويضمن هلم توفري قوة سياسية متكنهم من مواجهة التحديات يف القارة األفريقية .
ويبدو أن املصاحلات والتوافقات اإلقليمية اليت ترعاها السعودية ومعها االمارات يف منطقة القرن األفريقي .تتم برضا ومتابعة
الواليات املتحدة األمريكية يف هذه اللحظة االسرتاتيجية االستثنائية ،واألرجح أن يندرج ذلك يف سياق تركيب منظومة أمنية شاملة
من حبر العرب إىل قناة السويس .مع العلم أن (إثيوبيا وإريرتيا) كان هلما أدوار يف اليمن وأن تنسيقهما اليوم مع التحالف العريب
سيكون له أثره على مصري حرب اليمن .ومن التداعيات األخرى حترر إثيوبيا من تبعيتها مليناء جيبويت مع وجود البديل يف ميناءي
(عصب) و(مصوع) اإلريرتيني ،وميكن يف فرتة الحقة أن يتأثر الصومال إجيابا هبذا املناخ السلمي وإَّناء مرحلة الفوضى التدمريية
(

)،وازاء هذا املوقف أشار احمللالن(جواد هريان نيا ) و(مسية خومرباغي ) إىل أن السعودية واإلمارات تدعمان تشكيل قوة عسكرية

مشرتكة يف الساحل األفريقي ،ملواجهة النفوذ اإليراين يف غرب أفريقيا ،اليت ستضم  0دول أفريقية ،وهي (موريتانيا ،ومايل ،والنيجر،
وبوركينافاسو ،وتشاد)  ،للتعاون اإلقليمي بشأن القضايا السياسية واألمنية ( ).وبناءا على هذا لقد كان منطلق الوساطة السعودية
ألَّناء الصراع اإلثيويب –اإلريرتي تطرح واقعا جيوسياسيا جديدا يهدف إيل إعادة صياغة توازنات القوي ومنظومة العالقات يف
منطقة القرن األفريقي  ،وكان هذا احلدث اجنازا من االجنازات اليت حققتها الدبلوماسية السعودية خالل هذه املرحلة رغم التطورات

(
(
(

) علي بردى  ،ترمب يهدد إيران بعقوبات إضافية أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ،صحيفة الشرق االوسط  ،العدد (0 2

) ،الرياض  ، 1 2 ،ص .

) خطار ابو دياب  ،مصدر سبق ذكره.
) وبالفعل خصصت السعودية  2مليون دوالر ،فيما قدمت اإلمارات  0مليون دوالر لتمويل القوة العسكرية املشرتكة ،كما وعدت أبوظيب بإنشاء "مدرسة حرب" يف موريتانيا

لتدريب القوات املوريتانية املشاركة يف تلك القوة .السعودية واإلمارات تنقالن صراعهما مع إيران إىل "قارة جديدة" ،الشبكة الدولية للمعلومات ( االنرتنت) ،بتاريخ( ،) 1 2/ /
على الرابط التايل :

https://arabic.sputniknews.com/.../201802131029974199
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السلبية اليت عرفتها العالقات االثيوبية –اإلرتريية باإلضافة إىل حلجم الرتاجع الذي عرفته السعودية من حيث االداء والتأثري يف
الفرتات السابقة يف منطقة القرن األفريقي.
إىل جانب ذلك تأيت التحركات السعودية يف منطقة القرن األفريقي حاليًّا ،من أجل حتجيم النفوذ القطري خاصة يف جيبويت،
شديدا ففي البداية انضمت جيبويت لصفوف الدول العربية املقاطعة
تأرجحا
حيث شهد املوقف اجليبويت من األزمة اخلليجية
ا
ا
للسياسات القطرية ،ما استدعي قطر لسحب قواهتا من منطقة (دمرية) احلدودية املتنازع عليها بني جيبويت وإريرتيا ،إال أن مع
بداية العام(  ) 1 2شهد حتوال يف عودة العالقات اجليبوتية القطرية مرة أخري عرب بوابة إثارة اخلالفات مع اجلانب اإلمارايت ،ففي
شباط /فرباير(  ) 1 2أعلنت جيبويت إَّناء عقد شركة موانئ ديب لتطوير (ميناء دوراليه) بغرض حتقيق السيادة الوطنية واالستقالل
االقتصادي ( ) ،وجتدر االشارة يف هذا الصدد اىل ان النقطة الرئيسة الناشجلة عن ذلك واليت تظهر بصورة مكثفة يف اإلطار
اإلقليمي األوسع أمنيا واقتصاديا وسياسيا ،تستند يف سباق ما بني وعد التنمية واالنفتاح يف البحر األمحر مع مشروع " نيوم" يف
سياق "رؤية  " 1 1-لويل العهد السعودي( حممد بن سلمان)  ،وما بني إعالن اجلنرال( قاسم سليماين) أن البحر األمحر مل
يعد آمن ا بسبب وجود القوات األمريكية يف املنطقة ،وبعد قرار السعودية الوقف املؤقت لشحن النفط عرب باب املندب وما سيشكل
بالتايل مع كل ما يعنيه من إشارات مقلقة ( ).
وبصورة ما قد تلعب السعودية دورا يف املستقبل القريب كمساحة للتفاعل املتموضع يف منطقة القرن االفريقي من
خالل ادراك قيمة التحول يف املمارسات اال وهي االنتقال الباعث عن التغيري ويف تشجيع التفكري من االستفادة من املوانئ املطلة
على البحر األمحر بوصفها فضاءا يساعد على األخنراط يف االمناط االقتصادية يف منطقة القرن األفريقي .ولذلك فقد رجح الكتاب
واحملللون أن يكتسب مشروع املمر االقتصادي الصيين عرب باكستان ،زمخا جديدا إذا جنحت االخرية يف استقطاب الس ا ااعودية

(

) حنو قرن إفريقي جديد ..حتوالت إقليمية كربى تقلص الدور القطري  ،الشبكة الدولية للمعلومات ( االنرتنت) ،بتاريخ (،) 1 2/8/ 8على الرابط التايل :
www.almarjie-paris.com/3976

( ) خطار ابو دياب  ،مصدر سبق ذكره .
(*) أعلن الرئيس الصيىن( شى جني بينر ) يف خطاب له يف كازاخستان عام (  ) 1عن مشروع غري مسبوق لبناء احلزام االقتصادي لطريق احلرير وطريق احلرير البحري للقرن
احلادي والعشرين املعروف اختصارا مببادرة/مشروع احلزام والطريق .اهلدف منه هو إحياء طريق احلرير وطريق البخور القدمي الذى كان يربط الصني ببقية العامل قبل ما يزيد على
األلفيتني من الزمن .للمزيد انظر  :حممد محشى  ،التقارب املراوغ  ..هل تقوض مبادرة احلزام والطريق الفناء اخللفي لروسيا  ،ملحق حتوالت اسرتاتيجية  ،جملة السياسة الدولية ،العدد
( ) (،القاهرة  ،مركز االهرام للدراسات والبحوث االسرتاتيجية  ،) 1 2 ،ص .
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لالنضمام إىل املشروع االسرتاتيجي ،الذي يعد أحد الشرايني الكبرية ملبادرة طريق احلرير .ومن هنا ي اارى (عبداخلال ااق عل ااي)أن
دع ااوة الس ااعودية لالنضمام إىل املشروع االسرتاتيجي اي(مش ااروع املمر االقتصادي الصيين الباكس ااتاين) ،ال ااذي يعد جزءا من
"مب ااادرة احلا ازام والطري ااق"(*) الت ااي تقودها الص ااني وتعرف أيضا باس اام "طريق احلرير اجلديد" ،ستؤدي لي ااس فقط إىل تعزيز التج ااارة
الثالثية ،إمنا على تش ااكيل ترويكا اقتصادية جديدة يف املنطقة ( )،حيث تتمتع منطقة الشرق األوسط ومعها منطقة القرن االفريقي
بقيمة اسرتاتيجية واضحة يف حتقيق املنفعة املتبادلة والفوز املشرتك اقتصاديا وحتسني البيجلة اجليوسياسية وبناء نظام جديد لالقتصاد
الدويل وغريها من اجملاالت وخالل عام ( ) 1 2حققت مبادرة احلزام والطريق الصينية واالرتباط مبنطقة الشرق األوسط ومنطقة
القرن االفريقي وخباصة الدول الرئيسية ذات األمهية االسرتاتيجية(انظر اخلارطة رقم ( ))2لتعزيز انتقال املوارد والعناصر بشكل حر
ومنتظم بني الصني ودول املنطقة وحتسني توزيع املوارد ودفع بناء البنية التحتية يف املنطقة وخلق نقطة منو جديدة لالقتصاد
والتوظيف ( ) .ويف هذا الصدد يعيد السفري السعودي لدى الواليات املتحدة (خالد بن سلمان) تصور أمن السعودية للفضاءات
عرب احمللية واليت قد تعطي بعض الداللة بشان امناط التحديات اليت ماتزال حتظى باهتمام السعودية قائال "أن أم ةةخ ال حر األحم ةةر
ومضيق باب المندب والقرن األفريقي مخ أم ةةخ المملكة والمنطقة والعالم أجمه ..وف تستمر المملكة في السعي
لحفظ األمخ في هله المنطقة مخ األلطا "( ) ،ولذلك تسعى السعودية يف هذه الفضاءات إىل حتقيق عدة أهداف اسرتاتيجية
من وراء تطوير عالقاهتا مع دول القرن األفريقي يف الوقت الراهن من أبرزها تقويض نفوذ القوة املناوئة هلا يف منطقة القرن وأيضا
احلد من قوة اإلخوان املسلمني يف املنطقة.

( )

صحيفة العرب  ،العدد (2

) ،لندن  ، 1 2 ،ص

 .وجيب أن نؤكد يف هذا اجملال أن املوقع اجلغرايف لباكستان اعطي دوافع سياسية وراء موافقة السعودية على

االستثمار يف مصفاة للنفط جديدة متوهلا الصني يف ميناء (غوادر) الذي يقع يف اقليم بلوخستان يف جنوب غرب باكستان .ومن هنا يستشف أن االستثمارات السعودية يف منطقة
تقع على احلدود مع إيران ميكن أن تكون له دالالت يف الصراع بني السعودية وإيران كما يقول (فيدا خان) " مخ الط يعي اال يشعر اإليرانيون بالراحة لرؤية السعودييخ في

فنائيم الخلفي " للمزيد انظر :السعودية توافق على االستثمار يف مصفاة جديدة يف باكستان ،صحيفة العرب  ،العدد (8

(

) ،لندن  ، 1 2 ،ص . 1

) الرب داغر ،حممد سعد ابو عامود  ،حسن ابو طالب ،و( اخرون ) ،حال االمة العربية ( ) 1 2 - 1 2احللقة املفرغة صراعات مستدامة واخرتاقات فادحة  ،امحد يوسف امحد

( حمررا ) ( ،بريوت  ،مركز دراسات الواحدة العربية ،) 1 2،ص . 01
) ،مصدر سبق ذكره  ،ص .
( )صحيفة العرب  ،العدد (2

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد31كانون الثاني/يناير - 9132المجلد– 11المركز
الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

66

المتغير الجيوبوليتيكي ومحركاته الدافعة في بناءات التحرك
السعودي تجاه القرن األفريقيي

ط.د .فراس عباس
هاشم مجيد

خارطة ( )
موقع منطقة القرن االفريقي يف مسارات مبادرة احلزام والطريق

املصدر  :مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة ،
الشبكة الدولية للمعلومات ( االنرتنت ) ،على الرابط التايل
https://futureuae.com/media/23_37154f67-b0f9-4b32-b032الخاتمة :
حتظى منطقة القرن اإلفريقي بأمهية جيوبوليتيكية متزايدة يف احلسابات االسرتاتيجية السعودية والذي يكمن يف قرهبا من
السعودية مما جيعل االستثمار يف هذه املنطقة خيارا اسرتاتيجيا ،يف سبيل تعزيز التعاون يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واألمنية.
إذ توصل البحث اىل جمموعة من االستنتاجات واليت ميكن إمجاهلا بااليت :
 شكلت منطقة القرن اإلفريقي من املناطق ذات االولوية يف االسرتاتيجية السعودية جتاه القارة اإلفريقية ،عالوة على ذلكملواصلة منوها االقتصادي والسياسي .
 اصبحت الرؤية السعودية جتاه القضية االقليمية جزءا مهما ساهم ذلك يف تشكيل جزء كبري من توافق رؤيتها مع نظريهتاالواليات املتحدة حوهلا لتشكل هذه املعطيات قوة الدفع االساسية للسياسة السعودية ال سيما منطقة القرن االفريقي.
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السعودي تجاه القرن األفريقيي

 اضحى بلوغ القوة االقتصادية احد األهداف اليت افرزهتا التحوالت الداخلية يف السعودية باإلضافة إىل سعيها حنو بسطنفوذها كقوة تنافس القوى التقليدية االخرى يف املنطقة .
 مثلت املبادرة السعودية ومعها االماراتية ألَّناء النزاع االثيويب-واالريتريي وتسخريها كافة االمكانات املادية واملعنوية كجزءمن الرتتيبات اإلقليمية اجلديدة يف املنطقة وتوظيفها لالزمة كمحاولة لكسب ثقة دول القرن بقدرهتا على ادارهتا
للنزاعات اإلقليمية .
وعليه فطاملا اعتربت منطقة القرن اإلفريقي جماال حيويا للنفوذ السعودي وبالتايل أي تدخل خارجي من قبل قوى
مناوئة مبثابة هتديد مباشر للمصاحل السعودية  .ولذلك تسعى السعودية اىل منع اي حتالفات ضد مصاحلها يف الفضاءات
اجلغرافية اجملاورة هلا وهكذا تستطيع تأمني حميطها من التحديات اليت هتدد استقرار حدودها .

قائمة المراجه
أوال :الكتب العربية والمترجمة :
 .ثامر كامل اخلزرجي  ،العالقات السياسية الدولية واسرتاتيجية ادارة االزمات  ( ،عمان  ،دار جمدالوي للنشر والتوزيع .) 118 ،
 .خدجية عرفة حممد ،أمن الطاقة وآثاره االسرتاتيجية  (،الرياض  ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،

.) 1

 .خليل حسني ،اجلغرافيا السياسية :دراسة االقاليم الربية والبحرية والدول واثر النظام العاملي يف متغرياهتا ( ،بريوت  ،دار املنهل اللبناين ،
.) 118
 .عبد القادر حممد فهمي  ،املدخل إىل دراسة االسرتاتيجية  (،االردن  ،دار جمدالوي للنشر والتوزيع . ) 112 ،
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أحكام التعذيب في التشريع الفلسطيني ومدى توافقه مع االتفاقيات الدولية
The provisions of torture in Palestinian legislation and its compatibility
with international conventions
د .عصام حسني األطرش – استاذ مساعد  -جامعة االستقالل
د .باسل عبد الرحمن منصور -استاذ مساعد  -جامعة النجاح الوطنية
الملخص:
تناولت ت تتلدرت ت تتامدجلميةجات ت تتيفدالتت ت تتالدطيينت ت تتيفدجلمهت ت تتااقدادجلمد ت ت تيا دجل

تتت

دو ت ت تتمي دج ت ت ت ا د ت ت ت دج ت ا ت ت تتا دجلميول ت ت تتيف دو ت ت تتميد

ر ت تتمي لدر ت تتامدجلميةجا ت تتيفدذيد ميا ت تتميد حب ت تتالدجلمه ت تتااقدو ميا ت تتميداس مت ت ت د ت ت ت دج
ذيد ميا ت ت تتميدالت ت ت تتالدطيين ت ت تتيفدجلمه ت ت تتااقدادجلمدت ت ت تيا دجل
ج

تتتت

دوج ت ا ت ت تتا دجلميول ت ت تتيف د دوتاضت ت ت ت جدجلنم ت ت تتا دج ت ت ت تتيفدا ت ت ت ت دل ت ت ت ت د

ت تتا دادا ت تتميلدجلمه ت تتااقدوا ت تتا دج ها ت تتيف دل ت تتتدت ي ت تتلدجلهميا ت تتميد ت تتددج اججل ت ت ت دجلميول ت تتيفد يين ت تتيفدجلمه ت تتااقدا ي ر ت تتادج ا ت تتس د

جله ت ت تتا إلدسا ت ت تتاقدج

ت ت تتا دوج ت ا ت ت تتيفدج مه ا ت ت تتيفد نارن ت ت تتيفدجلمه ت ت تتااق دوجلهحب ت ت تتميدجل ت ت تتميو دج ت ت تتا د ت ت تتاسااقدج مي ت ت تتيفدوجل اات ت ت ت يف د

وجت ا ت ت تتا دطن ت ت ت ت دج ة ت ت ت ت د ا ضت ت ت تتا يفدذيدجلهميات ت ت تتميد ت ت ت تتددج اججل ت ت ت ت دج
وج ت ا ت تتيفدج يات ت تتيفدسا ت تتاقدج
جلهميا ت ت تتميد ت ت تتددجلمد ت ت تياها دجل
جل

ت تتا دادا ت تتس م دج ت تتميايف دور ت تتمي لدجلميةجا ت تتيفد

تتت

ت تتا دوج س ت تتاقدج ياا ت تتإلدسا ت تتاقدج

ت ت ت تتيفدا ي رت ت ت تتادج ت ا ت ت ت تتيفدج وةو ت ت ت تتيفدسات ت ت تتاقدج
ت تتا دوج س ت تتاقدجله ت تتي دسا ت تتاقدج

ت ت ت ن يفدطيين ت ت تتيفدجلمه ت ت تتااقدا ي ر ت ت تتادجلا ت ت تتا ا دج ااا ت ت تتإلدجل

دو ت تتا ا د يج ت ت ت دج ص ت تتسادوجلمار ت ت ت دجل

تتت

تتت

ت ت ت تتا د

ت تتا د ت تتادتناول ت تتلد

دو ت ت تتا ا دج ط ت ت تيج ج دج ج ت ت تتيفد

دو ت تتميدجا ت تتماميلدجل ال ت تتتدج ت تتنحب دجلا ت تتا ا دجلم

ت تتإلدجلا ت تتا دا ت ت ت د

د صا دجلمدياها دجلميجخ يفدوج ت ا ا دجلميول يفد.د
دددالكلمات المفتاحية :جلمهااقد دجلمديا دجل

دج ت ا ا دجلميول يفد.د

د
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أحكام التعذيب في التشريع الفلسطيني ومدى توافقه مع االتفاقيات
الدولية

Abstract:
The study examined the provisions of the crime of torture in Palestinian legislation and its
compatibility with international conventions. This study aimed at defining the concept of
torture and determining its relation to the human right to physical integrity. The study aimed to
determine the provisions of torture in Palestinian legislation and international conventions, And
to clarify the consequences of the human right to non-torture and ill-treatment, Where many of
the international conventions on the crime of torture, most notably the Universal Declaration of
Human Rights, The Convention against Torture, the International Covenant on Civil and
Political Rights and the four Geneva Conventions, In addition to many regional charters,
notably the European Convention on Human Rights, the American Convention on Human
Rights, the African Charter on Human Rights, the Arab Charter on Human Rights, In addition,
many Palestinian legislations dealt with the crime of torture, most notably the Palestinian Basic
Law, the Palestinian Penal Procedures Law and the Palestinian Reform and Rehabilitation
Centers Law. The researcher used the analytical legal method based on analyzing the texts of
internal legislation and international conventions.
Key Words: Torture, Palestinian legislation, International conventions .

مقدمة
دجلاميين تتيفدجل تتمداا تتلد نحب تتادجل د ت تيايفدا ت ت د تتيدجلهص تتاةدو دت ت ت ج در تتامدج ها تتا د ا تتيفدذيدجلا تتلد

ذ دته تتااقدجلن ت ت د تتددجس تتا

جساض ت تتي د تس ت تتجد ت تتددا ت تتم دته ت تتااقدجلن ت ت د ا ت ت امدوااج ت ت د س ت تتت دوله ت ت دجسص ت تتا دا ت ت دج ه ا ت تتا د ت تتددج ا ت ت امدجلي ت ت يفد
دوله ت ت دجلمهت تتااقد تتددجلاا تتا دجلاميين تتيفدجلت تتمدا تتهحباد تتددخس تتادج اات تتا دذيد

جل تتمدت تتمي دجل ت ت ا دجلها ت تتيفدذيدته تتااقدجلن ت ت

ج مت ت ت جمد ه ا ت تتا داودجا ج ت تتا د ت تتددا ت تتاا د محب ت تتإداود د ت تتم دمت ت ت دادجةتت ت تتامدطيين ت تتيفدو دتس ت تتلدذ ج ت تتمحب د ه ت تتمي دور ت تتاد ت تتاد
د.ا يفدوجلمياماةايفد
تتا يفدوجلميات تتماةايف د ن ت تسادا تتددت د ت ت حباد ت تتدد

ا دجلاا ا يفدوج

ادت دج محبا ادة ادسااقدج

دوجسا تتاقدج، و تتاد ا تتلدطيين تتيفدجلمه تتااقدرت تتإلدج س تتيدج ت تيج دج محبا ت ت اد ت تتامدج تتا

جلنال تتيفدجله تتيفداد تتميد تتا د حب تتميجادل د ت تيج دجل تتمدطي تتلد ن تتادج تتميلدجلهص تتاةدجلمه تتااقدول يت ت ت دواا تتلدا ت ت دادو تتلد ت تتا د
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د ت تتددجل ت تتنإدو ا ت تتلد ص ت تتميةدجادلتس ت تتتد ت تتددجلات ت تاج إدج هاص ت تتي داد ت تتميج دت ما ت تتيد

ا دو ارادل مهااق.دد

و ه تتميدجلما تتميلدوجلم تتاةدادس تتا دلا تتاقدج

تتا دوجلت ت جلد يج م ت ت دوذ تتا م د ت ت د ه ت ت دجل تتميو د تتميا دتم ت ت د تتادجل ت ت جلدت ت ت د

جسا ت تتاقدوج ا ت تتيفدا حب ت تتادوجل ج حب ت تتا دذ دا د ه ت ت ت دجل ت تتميو دجل ت تتمد دجت ت تتميد ت تتا ،دجلميينا يجي ت تتيفدذل حب ت تتادا ت ت ت سد ت تتاد جل ت تتلد ت تتاة د
ا د ت ت دج ت تيج د ت ت دج ت تاجينإدوجل تتمداهمت تتظدجلمه تتااقدا ي رت تتا دول ت ت دادا ت ت دا ت تتامد تتا ،دجست ت ت دجلي ت ت ميدوجلن جر تتيفدوجلميينا يجي ت تتيفد
وجلم ت تتميجو دجل ت ت إلدل ت ت ت يف د ت تتاري دجلمه ت تتااقد دتاط ت تتميدذيداد ا ت تتيفدا اا ت ت يفدا ت تتتد ناا ت ت يفدتد ت ت دو ت ت ت دج طحب ت ت دجلمن اا ت تتيفد
حبادا دجةتتامدت دج يج د دداط دج ا يفدا دجامايجةدج

يفدجسا يفد.د

إشكالية الدراسة
تهمت تتظدطيينت تتيفدجلمهت تتااقدج محبا ت تتادسات تتاقدج
جل ت ت ت جلدلا ت ت تتاقدج

ت تتا دوات تتس م دج ت تتميايف دل ت تتتد صت تتلدجلهميات تتميد ت تتددج اججل ت ت دجلميول ت تتيفدا ت ت دضت تتيوة د

ت ت تتا دوا ت ت تتس م دج ت ت تتميايفدوا ت ت تتميلدطت ت ت تاج دته ت ت تتي دج

ت ت تتا د ءدجام ت ت تتميج دط ت ت تتميء دو ت ت تتميدط ت ت تتا د ه ت ت ت ت د

جلمد ت تياها دجلميجخ ت تتيفدلم ت تاج دتد ت تياهالاد ت ت دج ت ا ت تتا دجلميول ت تتيفدجلت تتمد ات تتلدذيدضت تتيوة دج ا ت تتيفدا ت ت دات تتس يفدط ت تتميدج

ت تتا د

ت تتاداماج ت ت ت د ت ت ت ددجت ا ت تتيفد نارن ت تتيفدجلمه ت تتااقدوا ت تتتمد ت تتددض ت تتيومدج ها ت تتيفداودجلهاا ت تتيفدجلااات ت ت يفداودجلسذ ت تتا يفداودج حب ن ت تتيفدوجلت ت تمد
جام ت ت تتميلادج ه ت ت تتيفدجلها ت ت تتيفدل ت ت ت دج م ت ت تتمي دات ت تتالد4891دجلت ت تتمدج ن ت ت ت لدذل حبت ت تتاد ت ت ت إدات ت تتالد4141د ت ت تتادةتت ت تتقدا ت ت ت دول ت ت ت د
جلهميا ت تتميد ت تتددج لم ج ت تتا دا حب ت تتا دو ت تتادا ت تتميل دا ت ت ت دول ت ت ت د ت تتادص ت تتميةدا ت تتددج ا ت تتيفدج ت تتما يفدسا ت تتاقدج

ت تتا دادتاياير ت تتادل ت تتنيفد

4142دجل ت ت تتمدج ت ت تتمي د ت ت ت دا ت ت ت ت دةص ت ت تتميدج محبا ت ت تتا دل ت ت تتس يفدج ت ت تتميايفدل ت ت تاجينإ دل ت ت تتتد ا ت ت تتلدا ت ت تتمي دج محبا ت ت تتا دست ت ت ت د
جل س يفدج ميايفد()968دج محبا اد.د
وا ت ت ت دتت ت تتددذ ت تتتال يفدجلميةجا ت تتيفداد ميا ت تتميدالت ت تتالدطيين ت تتيفدجلمه ت تتااقدادجلمدت ت تيا دجل

تتت

دو ت تتمي دتاج ات ت ت د ت ت ت دج ت ا ت تتا د

جلميول يفد.
د
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د/باسل عبد الرحمن
منصور

أسئلة الدراسة
لاوللدرامدجلميةجايفدج طا يفدا دجلم اؤ

دجلمال يفد:د

-

اد حبالدجلمهااقدو اداس م د اس د ال س يفدجلداص يفد؟د

-

ادالتالدطيينيفدجلمهااقدادج ت ا ا دجلميول يفد؟

-

ادالتالدطيينيفدجلمهااقدادجلمديا دجل

د؟

-

ادج ار دج داميفد حبالدجلمهااقد؟

-

ادرإلدجلنما دج ت يفدا دل داميلدجلمهااقدواا دج ها يفد؟د

أهمية الدراسة
تت ت ت تتدداد ت ت تتيفدجلميةجات ت تتيفد ت ت تتددجلنال ت ت تتيفدجلن يات ت تتيفداد ت ت تتيفدجلميةجات ت تتيفدوج ت ت تتا دجلت ت تتمدتناولت ت تتلدالتت ت تتالدطيينت ت تتيفدجلمهت ت تتااقدادجلمد ت ت تيا د
جل

تت

دو س ت تتلداد ت تتمي دتاج ت ت دت ت ت دج لت ت تتالد ت ت دالت ت تتالدج ت ا ت تتا دجلميول ت تتيفدو ت تتادر ت تتإلدطاج ت تتقدجلاص ت تتاةدادجلمد ت تيا د

جل

تتت

دوخصاصت ت تتاد هت ت تتميدج ن ت ت ت الد ت ت ت إدذيدجت ا ت ت تتيفد نارنت ت تتيفدجلمهت ت تتااقددوجلت ت تتمدةت ت ت تتلدجلم ج ت ت تتا دا ت ت ت د ت ت ت إد هت ت تتميد

ج ن ا حبادلم دج ت ا يفد.د
ا ت تتاد ت تتددجلنال ت تتيفدجله ت تتيفد ت ت در ت تتامدجلميةجا ت تتيفدام ت تتااميدج امص ت تتإدوجله ت تتا إدادج طحبت ت ت دجلمن اا ت تتيفدوخصاص ت تتادو جة دج اةط ت تتيفد
وجلات ت تتا إدا ت ت ت دذط ت ت تيج دجلمهت ت تتمياس دجلس ت ت تتيفدادجلمد ت ت تياها دجلميجخ ت ت تتيفد اج محبت ت تتاد ت ت ت دج ت ا ت ت تتا دجلميول ت ت تتيف داد ميات ت تتميدالتت ت تتالد
جلمهت تتااقدوتاض ت ت جد ت تتادرت تتإلدجست تتا

دجلت تتمدادت تتت د حبت تتادجلمهت تتااقدج محبا ت تتادس ت ت دج

ت تتا دادات تتس م دج ت تتميايف دلت تتكدتت تتم تدد

ت دج حبا د ددذطيج دجودجلماص يفد المهمياس دجلس يفد.

د
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فرضيات الدراسة
او درامدجلميةجايفدجلم ا د ددجل يض يفدجلي يفدجلمال يفد:د
تماج دالتالدجلمدياها دجل

ن يفد دج ت ا ا دجلميول يفد ادامه دجبيينيفدجلمهااقد.دد

أهداف الدارسة
لاوللدرامدجلميةجايفد ا دج رميج دجلمال يفد:د
 دجلمهي دا د حبالدجلمهااقدو اداس م د اس د ال س يفدجلداص يفد.د-

مياميدالتالدطيينيفدجلمهااقدادج ت ا ا دجلميول يفد.

 -تاض جدالتالدطيينيفدجلمهااقدادجلمديا دجل

د.

 جلمهي دا دج ار دج داميفد حبالدجلمهااقد. جلمهي دا دجلنما دج ت يفدا دل داميلدجلمهااقدواا دج ها يفد.دمنهجية الدراسة
لات تتميدجات تتماميلدجل الست تتا دج ت تتنحب دجلات تتا ا دجلم

ت تتإل دوول ت ت د ت تتددخت تتس دجليطت تتامدذيدجلمد ت تياها دجلميجخ ت تتيفدوج ت ا ت تتا دجلميول ت تتيفد

و حب ت ت تتاد ت ت تتدداط ت ت ت ت دجلاص ت ت تتا دذيدالت ت ت تتالدطيين ت ت تتيفدجلمه ت ت تتااقدادجلمد ت ت ت تيا دجل

تتتت

دوج ت ا ت ت تتا دجلميول ت ت تتيف د ت ت تتادجا ت ت تتمها د

جل الست تتا د ت تتاةج دجل احبت تتا دجلات تتا ا إ د ت تتادجات تتماميلدجل الست تتا دج ت تتنحب دج ات تتاة د ت تتددخت تتس د ااة ت تتيفد صت تتا دج ت تاج دج مه ات تتيفدجبيينت تتيفد
جلمهااقدادج ت ا ا دجلميول يفدوجلمدياها دجلميجخ يفد.د
خطة الدراسة
لاميد

دجل السا د ةجامحب دذيدجل يومدجلمال يفد:د

جل يمدج و د:د حبالدجلمهااقدواس م د اس د ال س يفدج ميايفد
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جل يمدجلسا د:دالتالدطيينيفدجلمهااقدادج ت ا ا دجلميول يفد
جل يمدجلسالتد:دالتالدطيينيفدجلمهااقدادجلمديا دجل
جل يمدجليج د:د

د

دجلمهااقداددج ار دج داميفد.د

جل يمدجليج د:دجلنما دج ت يفدا دل داميلدجلمهااقدواا دج ها يف.د
الفرع األول :مفهوم التعذيب وعالقته بالحق في السالمة الشخصية
داه ت تتي د ه ت ت ت دج ص ت ت ت ا دجلاا ا ت تتيفد ص ت ت ت جد(جلمه ت تتااق)دل ت تتمي دا ت ت ت داءد ه ت ت ت داا ت ت ت د ت تتدد اا ت ت ت دة ت تتإلدا ت ت ت دط ت تتميد
ج

ت تتا دجل ت تتاءدزن ت ت دلسلم ت تتا دوذ ت تتادادذيس ت ت دا ت ت دس اا ت تتيفد ت تتددج ه ت تتا دجل ت تتمد ت ت د ال ت تتس يفدج ت تتميايفدواي ت ت دا حب ت تتاد
صت ت ت جدجلن ت تتيةدج

ت تتميء دةات ت ت دا دجلن ت تتيةدر ت تتاد م ت تتيفد ه ت تتا دج ت ت ت د ا ت تتمي دو ت تتميدا ت تتي د ه ت ت ت دج صت ت ت

جلنت تتيةدجلت تتاءدينتت تتددا داا ت ت دا ت ت دط ت تتميدج

ا دجلاا ا ت تتيفد

ت تتا دا ت ت دا ت ت دضت تتيةد ت ت قدج امت تتميج دج ت تتميءدا ت ت د ت تتا د ت تتا داودجلنت تتيةد

جلاءداص قد اصاد اداداس م دج ميايفد.4
وجا ت تتمنا جدذيدج ت تتميلا دجلا ت تتا ا دجل ت تتاءداد ميا ت تتميمدل مه ت تتااقد حب ت تتادجل هت ت ت دج ت تتا د ا ت تتمي دوجل ت تتاءد ت تتميدات ت تتا دطيين ت تتيفد ت تتما يفداود
ات تتا د تتددجل تتيو دج د تتمي دادط ت تيج داخ تتي دواهم تتظدجلمه تتااقدص تتاة د تتددص تتاةدجلهن ت ت دوج ت تيجم دوذ تتادام ا ت ت در تتاجدج ه ت ت د
ت ت ت د د ت تتااداا ت تتالد ت ت ت دج ت تتا دات ت ت اداود ت تتا دذ ا ت تتاد ا ت تتاج دجيت ت ت دا ت ت ت د ا ا ت تتاداود هناا ت تتا دوا ت ت ت دجل ت تتيا د ت تتددتن ت تتامدا ت تتتا د
وصاةدجلمهااقدا ا درنال د ميلا د ا ا ادوجلميجد حبادجامميج دا دجلدا داودذااج د ا ءداود إلدل د.4دد
و ت ت تتميدلت ت تتمي

دجت ا ت ت تتيفد نارنت ت تتيفدجلمهت ت تتااقدوات ت تتتمد ت ت تتددضت ت تتيومدج ها ت ت تتيفداودجلهاا ت ت تتيفدجلااا ت ت ت يفداودجلسذ ت ت تتا يفداودج حب نت ت تتيفدوجلت ت تتمد

جام ت ت تتميلادج ه ت ت تتيفدجلها ت ت تتيفدل ت ت ت ت دج م ت ت تتمي دا ت ت تتالد 4891دو ت ت تتميا دل ت ت ت ت دجلن ت ت تتاودا ت ت تتالد 4892د حب ت ت تتالدجلمه ت ت تتااقدادج ت ت تتا د
ج وي دو ص تتمي د ت ت دا ت ت داه ت ت د ا تتيفد ه نت تتيفد تتددج هت تتا دج اا تتيفد ا ت تتميدج

تتا دورت تتإلد ا تتيفدج هت تتا دجل تتمدتا ت ت د تتدد اا ت ت د

جةد اة و د ه دج ص ا دجلاا ا يف دتيمجيفد نصاةدجلااضإل د تو :دج ؤا يفدج ا ه يفدل ميةجاا دوجلنديدوجلما ا د 4889د 4141د
4دطت د
دتهااقدج محب دس دا دج ا ج د–دج يينيفدوج ؤول يف دا 4دجلااري د:د و د جةد دي د 4881د 9د
4دا يدجس
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د/باسل عبد الرحمن
منصور

ة ت تتإلداود ت تتددادلت ت ت دا ت ت د ت تتا د خت تتي دم ت تتمي دجسص ت تتا دا ت ت دجا ت ت ج د ن ت ت داود ت تتددا ت تتتمد اةتت ت تتامدطيين ت تتيف دجودجل ه ت ت د
جل ت تتاءدا ت ت ت د اام ت تتاةمدااا ت تتيف دوا ت ت ت دامن ت تتجدا درن ت تتا دصت ت ت يفدخاص ت تتيفدادج ت تتا دادطيين ت تتيفدجلمه ت تتااقدج اص ت تتا دادج ت ا ت تتيف د
ورت تتادا دات ت تتا دج ت تتا د اا ت تتادة ت تتاداود ت تتددادلت ت ت دورن ت تتا د ص ت تتميدخ ت تتا د ت تتدد ه ت ت دجلمه ت تتااق دور ت تتادجليا ت تتيفدادجسص ت تتا د
ت تتددجيت ت ت دا ت ت ت داود ت تتدد ت تتا دجلال ت تتت دا ت ت ت د ه ا ت تتا داودا ت ت ت دجا ت ت ت ج

داود ها ت تتيفدجي ت ت ت دا ت ت ت دا ت ت ت دا ت ت ت دجةتت ت ت ت دجود

اد ت تتم دادا ت ت ت دجةتت ت ت ت در ت تتاداود ت تتا دجلال ت تتتداود اا ت ت ت داودذةاا ت ت ت در ت تتاداوداءد ت تتا دجلال ت تتتداودان ت تتمي ادا ت ت ت د ست ت ت در ت تتاجد
ج داودجله ت تتاجمد ءدات ت ت قد ت تتددج ات ت ت امداا ت تتالدا ت ت ت دجلم ت ت داا ت تتاد ت تتا د اات ت ت دو دامن ت ت ددولت ت ت دج داودجله ت تتاجمدجلنا ت ت ت د
اطد ددااا ا د ا ا يفداودج س لد امدجلهاا ا داودجلاءداتا د م يفدايض يفد اد.4د
ت ت تتادات ت تتي د ت ت تتالدةو ت ت تتادج ااات ت تتإلدل
ج

ت ت ت تتيفدج نا ت ت تتيفدجلميول ت ت تتيفدطيينت ت تتيفدجلمهت ت تتااقدادج ت ت تتا دجل ت ت تتا هيفدج اصت ت تتيفد ت ت تتا يج دضت ت تتميد

ت تتا يفدادجل ات تتي دجلسا ت تتيفد ت تتددجل نت تتميد(ه)دل ت تتتدو ت تتي دا دجلمهت تتااقداه ت ت دته ت تتميدذست تتاقدا د ت تتمياميداود ها ت تتا د ت تتميامي دا ت تاج د
ت تتمي ادالداا ت تتاد د ت تتا د اط ت تتا د ت تتلدذ ت ت تيج دج ت تتمحب داودا ت ت ت يت دولت ت تتدد دادت ت ت دجلمه ت تتااقداءدا داود ها ت تتا دان ت تتا د
قداددااا ا د ا ا يفداوداتا ا دط جد نحباداود م يفد اد.د
ت ت تتادا ت ت تتمي دج ت ا ت ت تتيفدج يات ت ت تتيفد ن ت ت ت دجلمهت ت تتااقدوجلهات ت تتامدادج ت ت تتا دجلسا ت ت تتيفد نحبت ت تتا دل ت ت تتتدا ت ت تتاة د ت ت ت دو ا ت ت تيج درت ت تتامد

ج ت ا ت تتيفدا حبت ت ت دجلمه ت تتااقدا ت ت ت دا ت ت ت د هت ت ت دايتت ت تتقدا ت تتميجد ت ت ت ج دج دجل ت تتمي داودجلها ت تتإلداودج ها ت تتا د ت ت ت ءد ت تتا د ات ت تيج د
جلم ا ت ت د اا ت ت يفدل مااا ت ت داود هاا ت تتيفد اص ت ت يفداود ت ت طيج دو ت تتا إلداود ءدات تتي د خت تتي دوا حب ت ت دجلمهت تتااقدد ت تتال دا ت ت دا ت ت د
جا ت تتماميجلدجلاا ت تتا دجل ت تتمدااص ت تتميدم ت تتادي ت ت ت د اصت ت ت يفدجلنت ت ت يفداودذض ت تتها د ميةجتت ت ت دجل مي ت تتيفداودجلها ت تتيفدل ت تتكدوذ د دت ت ت ت قد
ج دجل ت تتمي داودجلها ت تتإل دو داد ت ت ت د حب ت تتالدجلمه ت تتااقدج داودج ها ت تتا دجل ت تتمدت ت تتس لداودتت ت تتا د ت تتدداجل ت تتاةدج ط ت ت تيج ج دجلاا ا ت تتيفد
يا يفدا دتد دجةتتامداا ال دوجامه ا دواا د داةدذل حبادادرامدج ا د.4د
د

4دد هددج ا د يجطهيفد ا ا يفد لتالدجلمهااقدادجلن الدجلاا ا دجل
4دج ا د4د ددج ت ا يفدج يات يفدد ن دجلمهااقدوجلهاامدل نيفد4892د

دةجلدجهلل:دج ايفدج ما يفدسااقدج

ا د 4118د 48د
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الفرع الثاني  :أحكام جريمة التعذيب في االتفاقيات الدولية
دا ت تتميدج ا ت تتس دجله ت تتا إلدسا ت تتاقدج

ت تتا د د ت تتا دذخن ت تتامدال ت تتميدل مه ت تتااقدو دل ها ت تتيفداودجلهاا ت تتيفدجلااات ت ت يفداودجلسذ ت تتا يفد

اودج حب ن تتيف 4د تتادط تتا دجلهحب تتميدجل تتميو دج تتا د تتاسااقدج مي تتيفدوجل اا ت ت يفد تتاداؤ تتميدا ت ت داد تتيفدر تتاجدجس ت ت داان تتاد ت ت د د تتا د
ا دامه ت ت تتي دال ت ت تتميدل مه ت ت تتااقداودج ها ت ت تتيفدجلااا ت ت ت يفداودجلسذ ت ت تتا يفداودج حب ن ت ت تتيف دوخاص ت ت تتيفد د ت ت تتا دو دا ت ت ت ت جد ت ت ت ءدل ت ت تتا د ت ت تتدد
ج لاج دذطيج دجلم اةمدجل يفدا دالميد و دةضام4د.
تتادا ت تتمي دج ت ا تتيفدج مه ات تتيفد نارن تتيفدجلمهت تتااقد ت ت د ت تتقدا ت ت د ت ت د ولت تتيفدي تتي دادج ت ا ت تتيفدا دتا تتالد ا ت تتاودج ط ت تيج ج د
جلمد ت ت ت تياه يفداودج جةات ت ت تتيفداودجلانت ت ت تتا يفدجل هالت ت ت تتيفداوداءدذط ت ت ت تيج ج دتيجرت ت ت تتاد

ت ت ت تتيفد ن ت ت ت ت داا ت ت ت تتا دجلمهت ت ت تتااقداداءد تت ت ت تتا دزن ت ت ت ت د

لا امحبت تتادجلانت تتا يف د ت تتادا ت تتمي دو دت تتت داااات تتإلدا ت ت دات تتميلدط ت تاج دا دتات تتالداءد ت تتددجلت تتميو د مظات تتيداءدا ت تتيفدتهت تتااقدتا ت ت د
ت تتلدو امحب ت تتاد ات ت ت دجلن ت تتيدا ت تتدداءدا ت تتيو دجا ت تتمسنا يفدينت ت تتددا دتات ت ت د حب ت تتاد ال ت تتيفدجس ت تتيمداودا ت تتميلدج ا ت تتمايجةدجل اا ت تتإلداود
اءدلالت تتيفداخت تتي د ت تتددلت تتا

دجل ت تاجة ،د ت تتادا ت تتمي دج ت ا ت تتيفدا ت ت دا ت تتميلدط ت تاج دا دام ت تتاةمدجلت تتميد ص ت تتميوةداوج ت تتيد المه ت تتااقد

ددطحبا دا اداود اا إداا دةت يف د.دد
ت تتادال ت تتلدج ت ا ت تتيفدجلت تتميو دج ي ت تيج د ت ت دتتت تتا دمج ت ت داا ت تتا دجلمهت تتااقد ت ت تتيفدا ت ت داات تتا دا ت تتادتدت تتت دط ت تيج دجات تتمنا جد
ذيد ا ا ت تتادج ن ت تتا إل دوان ت ت دوج دج ت تتيدا ت ت داءد ت تتا داا ت تتالد ا ت تتيفد اول ت تتيفد اةا ت تتيفدجلمه ت تتااقداوداءدا ت ت د خ ت تتيداد ت تتت د
دت ت تتاة يفدوتاجيت ت تتؤدادجلمهت ت تتااق د ت ت تتادا ت ت تتمي دج ت ا ت ت تتيفدا ت ت ت دضت ت تتيوة دا دجته ت ت ت د ت ت ت د ولت ت تتيفدرت ت تتامدج ت ت تيج د ت ت تتماط يفدجلهات ت تتامد
هاا ا د ناا يفدت منميد حبادوتن داداإدج ام اةدجل هيفدج ت د امدج يج د.1د

4دج ا د8د ددج اس دجلها إلدسااقدج

ا د

4دج ا د2د ددجلهحبميدجلميو دج ا د اسااقدج مي يفدوجل اا يفد
دج ا د4د ددج ت ا يفدج مه ايفد نارنيفدجلمهااقد
1دج ا د1د ددج ت ا يفدج مه ايفد نارنيفدجلمهااقد
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ت ت تتادا ت ت تتمي دج ت ا ت ت تتيفدج مه ا ت ت تتيفد نارن ت ت تتيفدجلمه ت ت تتااقد ت ت تتا دتن ت ت ت دد ت ت ت د ول ت ت تتيفد ه ت ت تتميدج امد ت ت تتحبا داودج ا ت ت تتمنا دذيداءدا ت ت تاج د
صمية د م يفدجلمهااق دذ دذوجد ا دول دضميد ا د محب د اةتتامدجلمهااقد ميل دا دج

دمامدج اج .4د

وا ت ت تتمي داان ت ت تتادس اا ت ت تتيفدج ت ت تتا ،دج مه ات ت ت تتيفد ا لم ت ت تتا د ت ت ت ت د دا ت ت ت ت جدجات ت ت تتماس دلال ت ت تتيفدجلد ت ت تتا دج م ت ت ت ت داودج ت ت ت ت ا د
جا ت تتماس دا ت تتتد ت ت ت داحب ت تتمي دذيدج مت ت ت جمدجات ت ت ج د ن ت ت داودذةاا ت ت ت دا ت ت ت دجت ت تتي د

ت ت ت د ا ت تتيفديياا ت تتيفداخ ت تتي داودجلد ت تتحبا دض ت تتميداءد

ت تتا د خ ت تتيد ت تتادا ت تتمي دج ت ا ت تتيفداان ت تتادا ت ت ت دج ت ت ت د ت تتقدا د داه ت تتي داءد ت تتا د م ت ت ت داجلن ت تتا دجا ت تتم اج دل محبميا ت تتميداود
جلهن داودجاماميجلداءدااال قداودواا د دد ا ادتا د دد ميةت دا دج اودجلايجةج د.4د
ت تتادا ت تتميدجلهحب ت تتميدجل ت تتميو دج ت تتا د ت تتاسااقدج مي ت تتيفدوجل اا ت ت يفدله ت تتالد4866دا ت ت دا ت ت د د ت تتا دا دا ت تتم دذخن ت تتامداءد ت تتا د
ل مه ت تتااقداودج ها ت ت تتيفدجلل ت ت تتا يفداودجلهاا ت تتيفدجلااا ت ت ت يفداودجسايت ت تتيفد التيج ت تتيف دو دت ت تتت دخت ت تتا د دا ت ت ت جد ت ت ت دات ت تتم دذط ت ت تيج داءد
جتت تتاةمدي ت تتيفداودا ت تتيفدا ت ت دالت تتميد و دةض ت تتامدجست تتي دو ت تتاداؤ ت تتميدجرم ت تتالدجلهحب ت تتميدجلت تتميو دج ت تتا د ت تتاسااقدج مي ت تتيفدوجل اا ت ت يفد
مت تتاجدجس ت ت د ت ت داطت تتا دل ت تتميو دج ي ت تيج دادجلهحبت تتميد ت ت دتم ت ت د ت تتددج لم ج ت تتا دجل ت تاجة د ت ت داجلنت تتا دلت تتا
ا جد اد دتم

دجل ت تاجة ،دلتت تتدد د

د ددجلم ج حباد داميلدتهااقدج اا داودج ها يفدجلس ا يفداودجلهاا يفدجلااا يفداودج حب نيفد.د

دد ت تتادا ت تتمي دجت ا ت تتيفد ن ت ت دطيين ت تتيفدج ت تتا دج اا ت تتيفدوج ها ت تتيفدا حب ت تتا د ت ت دذس ت تتاقداو دط ت تتميءداودةول ت تتإلدخ ت تتتد ت تتاا د
ج اات تتيفدلااات تتيفدجلمت تتمي تدجلت ت تتإلداودج ت تتإلد ت تتامدج اات تتيفد ا ت ت دجلن ت تتيد ا ت تتلدمجاات تتيفدججلن ت تتيفدالد ا ت تتيفدالدانص ت تيايفدالد ان ت تتيفداهمت تتظد
ا سد دداا ا دج ا دج اا يفدج اصا د الم ي د.د
ت ت تتادلي ت ت تتلدجت ا ت ت تتا دطن ت ت ت ت دج ة ت ت ت ت دله ت ت تتالد4818دو ت ت تتال دجلظوتا ت ت تتا دج

ا ت ت تتا دل ت ت تتنيفد4822دجلمه ت ت تتااقدوج ها ت ت تتيفد

جلسذ ت ت ت تتا يفداودج حب ن ت ت ت تتيفدات ت ت ت تاج دادج نا ا ت ت ت تتا دجلميول ت ت ت تتيفدالدادج نا ا ت ت ت تتا دجل ت ت ت تتمد دتمصت ت ت ت ت د ال ت ت ت تتا دجل ت ت ت تتميو د

ت ت ت تتادامه ت ت ت ت ت د

ا نا ات تتا دجلت تتمدل ت ت د ت تتاديت تتا د و دطت تتا دادج ت تتا دجلسالست تتيفدج د ت ت يفدادج ت ا ت تتا دج ت تتا اة دوجلظوتا ت تتا دج ت ت دجلست تتا دلهت تتالد

4دج ا د48د ددج ت ا يفدج مه ايفد نارنيفدجلمهااقد

4دج ا د44د ددس اايفدج ا ،دج مه ايفد ا لم ا د

دج ا د2د ددجلهحبميدجلميو دج ا د اسااقدج مي يفدوجل اا يفدل نيفد11 4866د
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4822د ا ت ت ت د ت تتي دجلمه ت تتااقداودج ها ت تتيفدجلااا ت ت ت يفداودجلل ت تتا يفداودج حب ن ت تتيفدل ت تتاا دجل ت تتاادد داد ت ت ت اجدج ت ت ت ج اد ه ت تتاداد
جسيمدجلمد دتم د ال ا دجلميو د.4د
ووة د ص ت تتا د س ت تتت دو مه ت تتمي دادجت ا ت تتا دطن ت ت ت دج ة ت ت ت دوجلظوتا ت تتا دج ت ت ت دج و دله ت تتالد4822دس اا ت تتيفدضت ت ت ااادر ت تتامد
ج نا ا ت تتا دل ت تتتدط ت تتا دادج ت تتا دجلسا ت تتيفداد ت تتيد ت تتددج ت ا ت تتيفدج ويدا ت ت دا ت ت د ت تتقدا ت ت دي ت تتي دجلن ت ت جمدجل ت تتاءدات ت تتا د ت تتلد
ات ت ت م دطيلت ت ت داود يضت ت ت د ت تتددا ت ت تيج دجلات ت تاج دج ت ت ت يفداود ت تتددا ت تتتر د ت تتددج ت تتاا دج د ت تتاةدذلت ت ت حب دا داه ت تتا حب د ها ت تتيفد
ذ ت تتا يفدو ت تتقدا ت ت داوط ت ت دج صت تتا دات تتميلدتهيانت تتحب دل مهت تتااق دوات تتاة دج ت تتا دجلسا ت تتيفدادت تتيد ت تتددج ت ا ت تتيفدجلسا ت تتيفداد ت ت د
ج جت ت تتام دوط ت تتا دج ت تتا دجل ت تتا هيفداد ت تتيد ت تتددج ت ا ت تتيفدجلسالس ت تتيفد ه ت تتميلدط ت تاج د اةا ت تتيفداءدته ت تتااقد ت تتمي داود هن ت تتاءداوداءدذ ت تيجمد
ا ت ت ت داات ت تتي دجس ت تتيمد ات ت تتماس د ه ا ت تتا د ت ت تتنحب د ت تتدداءد ت ت تتامد ا ت تتل دو د ت ت تتا دلميا ت تتميداات ت تتي دجس ت تتيمدجلت ت تتاادداي نت ت تتا د
ج طا ت تتيفداودا ت ت حب داودتهيانت تتحب د ءدذ ات تتا داودذط ت تتا

د ت تتاد نهت تتلدج ت ا ت تتيفدجليج هت تتيفدادج ت تتا دجلسا ت تتيفدوجلسسجلت تتا دا ت ت دا ت ت د

ج ي ت ت ت تيج دج مها ت ت تتمي دا دتما ت ت تتادص ت ت ت تيجليفداءدت ت ت تتميج تداودذط ت ت ت تيج ج د ت ت ت تتددج ت ت ت تتددا دتم ت ت ت ت قداد ها ت ت ت تتا د مي ت ت تتيفدوا ت ت ت ت دوط ت ت ت ت د
ج صا دجلمهااق دوجلهاا ا دجل مي يف داوداءداا ا دولد يفداخي دااج د الدماد مي ا دالدا تياا د.4د
و ت تتميدطت تتا داانت تتادادج ست تتاقدج ياات تتإلدسات تتاقدج

ت تتا دادج ت تتا دج ا ت تتيفد نحبت تتادا ت ت دا ت ت دلت ت ت دذ ت تتا دجس ت ت دادجل ت ت جلد يج م ت ت د

وج ا ت ت ت ج د داص ت ت ت م دجلاا ا ت تتيفدول ت تتيد ا ت تتيفدا ت تتتا دجا ت تتماسل دوج محبا ت ت ت دوجا ت تتمه ا مدوخاص ت تتيفدج ا ت ت ت اقدوجلمه ت تتااقد تا ت تتيفد
ا اجا ت ت ت دوجلهاا ت ت تتا دوج ها ت ت تتيفدجلالد ت ت ت يفداودجلل ت ت تتا يفداودج حب ن ت ت تتيف دو ت ت تتميد ت ت ت دج س ت ت تتاقداان ت ت تتادا ت ت ت دتت ت ت تتااددوتن ت ت ت دجل ن ت ت تتيفد
ج ياا ت ت تتيفدسا ت ت تتاقدج
ج

ت ت تتا دوجلد ت ت تتهامد ال ت ت تتيفدل

اا ت ت تتيف د ت ت تتاد دامن ت ت ت ددج س ت ت تتاقدج ياا ت ت تتإلدذ د ت ت تتا د ت ت ت تتيفدا ياا ت ت تتيفدسا ت ت تتاقد

ت تتا دور ت تتادادمج ت ت دج ل ت تاج دا ت ت د ت تتيفد ا ا ت تتيفدو هال ت تتيفد ت تتددجلنال ت تتيفدجلم ا ت تتيفد ت تتددجلمن ت ت دج وةو دوج يات ت تتإلدج ت تتا د
ا اضامدوجت د.د

4دياةقدا دةضا د ا ا دلااقدج

ا د إدجلن يايفدوجلم

4دياةقدا دةضا د يط داا د  18د

دجلااري :د جةدجلنحبنيفدجلهي يف د 4118د  14د
دج ا د8د ددج ساقدج يااإلدسااقدج

ا دوجلدهامدل نيفد14 4894د
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ا ت تتادا ت ت ت دجلص ت تته ميدجله ت تتي د ا ت تتميدادجام ت تتا دس ت ت ت دج ا ه ت تتيفدجلهي ت تتيفد د ت تتيومدج س ت تتاقدجله ت تتي دسا ت تتاقدج

ت تتا دا ت تتالد 4881د

ط تتي دجل تتن د ت ت دا ت ت دا دلت ت ت دذ تتا دجس ت ت دادجس اا تتيفد تتددجلمه تتااقدجل تتمي دوجلن تتإلدوجام تتاةدر تتامدجلمص تتي ا داودج ا تتحبالد
حبت ت تتادطيينت ت تتيفداها ت ت تتقدا حبت ت تتا دووطت ت تتامد ها ت ت تتيفدج تت ت تتالدا ت ت ت حب د هاا ت ت تتيفدات ت تتال يفدل يات ت تتيفد ها ت ت تتيفدذ ت ت تتا يف دوادص ت ت ت ايفدلمياست ت تتيفد
ل س ت تتاقدجله ت تتي دسا ت تتاقدج

ت تتا دجل ت تتمدجام ت تتمي د ت تتدد ت ت ت دجلا ت تتيفدجلهي ت تتيفدجل ا ا ت تتيفداد ت تتيدا ت تتالد4111دادجام ت تتا د ص ت تتا د

د ت تتاميفدلنص ت تتا دج ت ا ت تتيفدج وةو ت تتيفدوج يات ت تتيف د ا ت تتا دجلسا ن ت تتيفد ن ت ت د ص ت تتلدا ت ت دا ت ت د ت تتيدته ت تتااقداءد ت تتا د ت تتمي اداود
ت ت اداود ها م ت ت د ها ت تتيفد اا ت ت يفداود حب نت تتيفداودلاي ت ت د التيج ت تتيفداودات تتتدذ ت تتا يفد ت تتإلد ت ت د ولت تتيفديت تتي د ت ت د ت تتا دخت تتا د
لا امحب ت تتاد ت تتددر ت تتامدج اةا ت تتا دوتما ت تتادجلم ت تتميج تدجل هال ت تتيفد نت ت ت دولت ت ت دوته ت تتميد اةا ت تتيفدر ت تتامدجلمص ت تتي ا داودج ا ت تتحبالد حب ت تتادطيين ت تتيفد
اها ت تتقدا حب ت تتادو دت ت تتاطد الما ت تتا ل د ت تتادتنت ت ت دد ت ت ت د ول ت تتيفدي ت تتي داد ا حب ت تتادجلا ت تتا ا دذ ص ت تتا د ت تتددامه ت تتي دذيدجلمه ت تتااقد
و مه د دة دج ام اةدوجلمهاا د.4د
الفرع الثالث  :أحكام جريمة التعذيب في التشريع الفلسطيني
ا تتميدجلات تتا ا دج ااات تتإلدجل

تت

دا ت ت داد ت تتيفدل ت ت دج

تتا دادات تتميلدتهاا ت ت داودخنت تتاا د ءد تتت د ت تتددا ت تتتا دج ت تيجم د

اودجلمه ت ت تتااق دوا ت ت تتمي دا ت ت ت دض ت ت تتيوة دا داها ت ت ت د ا ت ت تتيفدج ت ت تتيو إد ت ت تتددليا ت ت تتال د ها ت ت تتيفد ا ت ت تتيف دوجام ت ت تتظدجلا ت ت تتا ا دج ااا ت ت تتإلد
د ا داءدجا ج دام د ددخس دج يجمداودجلمهااقد حباد اي د.4دد

جل

ت تتادا ت تتميد ت تتا ا دج طت ت تيج ج دج ج ت تتيفدجل
جلااددام دذلاا دجلا

تتت

دة ت ت ت د دل ت تتنيفد4114دادج ت تتا د48دا ت ت ت دولت ت ت د ه ت تتميلدذا ت تتاج دج ت تتاا د

دا حب د ا ااداود هناااد.د

ت تتادا ت تتميد ت تتا ا د يج ت ت ت دج ص ت تتسادوجلم ر ت ت ت دجل

تتت

دادج ت تتا د 2د نت ت ت دا ت ت ت د نت ت ت دته ت تتااقدجلن ات ت ت دجودجا ت تتمه ا دجلدت ت تمي د

ه د .د

4دجمحميدجل حباةو د مي دتاج دج لتالدج مه ايفد ااقد د يج دج صسادوجلم ر دا 4دا ا :د جةدوج دل ندي  4146د 22دد
دج همي دلهالد 411د
4دج ا د 4د ددجلاا ا دج اااإلدجل
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ت تتادرنالت ت ت دجلهميا ت تتميد ت تتددجلمدت ت تياها دوجلات ت تاج إدج ا ت تتيفداد ت ت ت إدوجل ت تتمدتمه ت ت دجبيين ت تتيفدجلمه ت تتااق دل ت تتتدا ت ت ت دادجلنت ت ت يفد
جلاي ت تتيفد ت تتا ا دجلهاا ت تتا دج ة دة ت ت د46دل ت تتنيفد 4861دا ت تتادادات ت ت د

ت ت د ت تتا ا دجلهاا ت تتا دج م ت تتميج دو ت تتا ا دجلهاا ت تتا د

جلس ت تتاةءدله ت تتالد4828دوج ت ت ت دا ت ت ت دجله ت تتتياإ دومج ت ت ت در ت تتامدجلمدت ت تياها دطي ت تتلدجلمه ت تتااق د ا ت تتميدا ت تتي د ت تتا ا دجلهاا ت تتا د
ج ة دله ت تتالد4861دجلمه ت تتااقد ت ت ت د ت تتددا ت تتالد اص ت تتاداءد ت تتامد ت تتددا ت ت تاجمدجلهنت ت ت دوجلد ت تتمي دجل ت تتمد د ر ت تتادجلا ت تتا ا د اص ت تتميد
جسصت تتا دا ت ت دذ ت تيجةدجبيينت تتيفداودا ت ت د ه ا ت تتا د د ت ت ا داا ت تتقد ت تتاس د ت تتددجلسجلت تتيفدا ت تتحبيدذيدجلت تتس دات تتناج ددوذوجدا ن ت تتلد
اا ت تتا دجلهنت ت ت دوجلد ت تتمي در ت تتامدذيد ت تتي داودط ت تتياد ا ت تتلدجلهاا ت تتيفد ت تتددا ت تتميفدا ت تتحبيدذيدجل ت تتس دا ت تتناج د ت تتاد دت ت تتم لدت ت ت ت د
ج ا ا دااا يفدا مي4د.د
د ا ت تتي دجل الس ت تتا د ت تتددر ت تتاجدجلمهيا ت ت دا ت ت د دام ت تتيقدذ دلد ت تتت دوجل ت تتميد ت تتددا ت تتتا دجلمه ت تتااقدا دور ت تتادجلمه ت تتااقدج ت تتميء دو د
ام ت ت تتيقدذيدجلمهت ت تتااقدجلن ت ت تتإلدوجلت ت تتاءدت ت ت ت دذل ت ت ت دجلهميات ت تتميد ت ت تتددج طحب ت ت ت دج ن ت ت تتيفدادجلت ت تتميو د ت ت تتدداط ت ت ت دج م ت ت ت جمدج ه ا ت ت تتا داود
جا ج ت تتا د ه نت تتيف دواد ه ت ت دج ل ت تتا داهمت تتظدجلمهت تتااقدجلن ت تتإلدا ت تتميد ت تتا دوخ ت تتاة دا ت ت دج

ت تتا د ت تتددجلمهت تتااقدج ت تتميء دد

تتادا تتي دجل الس تتا دا دجلهاا تتيفدجل تتمدا ي ر تتادج د تتيمد يين تتيفدجلمه تتااقد تتدد تتامدج تتنج دور تتإلدااا تتيفد دتمناا تتقدو دت تتمس لد ت ت د
ج يين ت تتيفدوخ اةل ت تتا د حب ت تتإلد ت ت ت دلت ت ت داااا ت تتإلد ت تتددلا ت تتاقدج

ت تتا دور ت تتادلات ت ت دادجل ت تتس يفدج ت تتميايف د نهما ت تتميدا ت ت ت دل

ت تتا د

ا ت ت در تتاجدجست ت دوا تتميلدجل ت ت ااد ا تتا د ت ت د تتقدا دا تتم دتد تتمياميدجلهاا تتيفدلمصت ت جد تتدد تتامدج ناا تتا داودا ت ت دج ت ت دتصت ت جد
ددجل يو دج دمي د.د
ت تتادات تتي دجل الست تتا دا دطيينت تتيفدجلمهت تتااقد ت تتددج تت تتددج دات تتم دجةتتامت تتادا ت ت د ت ت د يج ت ت دج صت تتسادوجلمار ت ت دجلت تتااددصت تتمية د
مت ت ت دجلت ت تتالدوادذا ت تتميجاحب دت ت ت ت دج ؤا ت تتا دج ص ت تتسل يف د ت تتاد ت تتددج ت ت تتددا دتات ت ت دت ت ت ت دج يين ت تتيفدا ت ت ت دج ا ت تتا إدادا ت تتا دد
ج لم ا ددلمي دج طحب دج ن يفدوجلمد داصميةد احب داءدالتالد ا ج يفد.د

4دج ا د419د دد ا ا دجلهاا ا دج ة دة د46دلهالد4861د
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منصور

ا ت تتاد ت تتا ا دجلهاا ت تتا دج م ت تتميج دجلظا ت تتا دة ت ت ت د21دله ت تتالد48 6دوج ت ت ت دادا ت ت ت د ا ت تتميدا ت تتي دط ت ت تيج دجلمه ت تتااق د ت ت ت د ت ت ت د
اا ت ت دادج مي تتيفدجلها تتيفدا تتي د اص ت تاد خ تتيد ا تتمه ا دجلا تتا داودجلهن ت ت د ه ت ت داودا تتيد اا تتمه ا دجلا تتا دوجلهن ت ت د ه ت ت دلت تتإلد
انم مد ن داود دداءد ي د ددا يج داا م دجا ج ادجبيلداود ه ا ا دتمه دجبيل داهمظدا دجةتتقدطن يفد.4د
دتهيات ت ت د ت تتا ا دجلهاا ت تتا دج ة
ا ت تتي دجل الس ت تتا داان ت تتاد ت ت ت در ت تتاجدجلمهيات ت ت دام ت تتا د ت ت ت د

د ت تتا د سد ت تتاد دام ت تتيقدذ دلد ت تتت د

وجل ت تتميد ت ت تتددا ت ت تتتا دجلمهت ت تتااقدا دور ت تتادجلمهت ت تتااقدج ت ت تتميء دوجات ت تتمس دجلمهت ت تتااقدجلن ت تتإلدوج هنت ت تتاء د ت ت تتادا د ت ت تتسدجلات ت تتا ا إد
جام ت تظجدرت تتامدج يينت تتيفد ت تتددج ت تتنج دلت تتاجدتهمت تتظدجلهاا ت تتيفدج اصص ت تتيفد ت تتامدج يينت تتيفدل ت تتلد ت تتميامي دو ت تتال داانت تتاد دام ت تتيقد ت تتا ا د
جلهاا ت ت تتا دج مت ت تتميج دادلالت ت تتيفدا ن ت ت ت دجلمهت ت تتااقدات ت تتدد ت ت تتي داودطت ت تتياداودو ت ت تتا دو ت ت تتادرت ت تتإلدجلهاا ت ت تتيفدجلت ت تتمدامص ت ت ت جدادرت ت تتامد
جساليف در درإلدطن يفدالد ددج تددا داماتدجلاص دج ي إلد ادوتص جد ددج نااا د.د
ا ت تتاد ت تتا ا دجلهاا ت تتا دجلست تتاةءدل ت تتنيفد4828دوج ت ت دادجلن ت ت يفدجلاي ت تتيفدو ت تتامدا ت ت د ات تتميداا ت تتقدجل ت تتا دجيدضت تتيومدجلد ت تتمي د
جل تتمد د ر تتادجلا تتا ا دةا تتيفد اسص تتا دا ت ت دذا ج تتا دا تتددطيين تتيفداود ه ا تتا د ت تتاس دجلسجل تتيفدا تتحبيدا ت ت دج ت ت دوادلت تتا د
ا

داا ت ت تتا دجلهن ت ت ت دذيد ت ت تتي داودطت ت تتياد ا ت ت تتلدجلهاا ت ت تتيفدات ت تتلدا ت ت تتحبيدا ت ت ت دج ت ت ت دوذوجد ن ت ت ت دجلمهت ت تتااقدذيدج ت ت تتا د ت ت تتا د

جلهاامد ا اا دجلدا يفدمخ داناج دا دج

.د

ا تتي دجل الس تتا دا دجلهاا تتيفدجل تتمدا ي ر تتاد تتا ا دجلهاا تتا دجلس تتاةءد يين تتيفدجلمه تتااق دتهم تتظد تتددجلهاا تتا دجل ت ت يفدوج ا تتيفدوجلت تتمد
دتمناات تتقدوتت تتمس لد ت ت درت تتاجدجل ه ت ت دج طيج ت تتإلدج ت تتتدوجلت تتاءدين ت ت دجل ت تتس يفدج ت تتميايفدلل ت تتا د ت تتإلدلالت تتيفدا نت تتلدا ت تتيفد
جلمهت تتااقدذيدجلا ت تتا دا دا ت تتقد ا ت تتاا دجلدت تتا يفد ت تتمي دمخ ت ت دات تتناج دورت تتامدجلهاا ت تتيفدتمنت تتا

د ا ت تتاد ت ت دتهت تتي دل ت تتا دج

ت تتا د

ذيدجلنحباا ت تتيف د ت ت ت ت دينت ت تتددا د مص ت تتاةد ت تتا دانحب ت تتإلدل ت تتا د ت تتا دوتت ت تتا دجلهاا ت تتيفدج ت تتاا دجلد ت تتا يفد ت تتمي دمخت ت ت دا ت تتناج د
يدجلمدياها دجل ا ايفد.د
د
اط د ادج مصيدجلمهيا داانادا دجلمهااقدج ميءدوجامس دجلمهااقدجلن إلداا

4دج ا د419د دد ا ا دجلهاا ا دج مميج دة د21دلهالد48 6د
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ا ت تتاد ت تتا ا د يج ت ت ت دج ص ت تتسادوجلم ر ت ت ت دجل

تتت

د/عصام حسني األطرش
د/باسل عبد الرحمن
منصور

دة ت ت ت د6دله ت تتالد 4889د ت ت ت د ت تتيدته ت تتااقدجلن ت ت ت داودء ت تتاي محب د ت تتاج د

ل ت تتتدت ت تتن دج ت تتا () 2دو( )11نت ت ت دا ت ت ت دا ت تتميلدتهت ت تيا دجلن ات ت ت د را ت تتا دج حب ت تتاةداجلن ت تتا د ا ت ت ت داود ا ت ت ت دادا ت تتيو دات ت ت ايفد
ت تتددل ت تتتدجلمحباا ت تتيفدوج ض ت تتا دذ دا دمج ت ت ت دجلنص ت تتا دجل ت تتا ايفدخ ت تتلد ت تتدد صت ت ت جدجلمه ت تتااقدل مي ل ت تتيفدا ت ت ت دطيين ت تتيفدج حب ت تتاد
طيين تتيفدجلمه تتااق د تتاد دتد ت ت در تتامدجلنص تتا دا ت ت دتهيا ت ت دام تتا د ا ت ت اد ت ت دجلمهيا ت ت دجل ت تاجة دادجت ا تتيفد نارن تتيفدجلمه تتااقد
وج م لد اام اةرادطيينيفد دد امدطن يفدول دطناايفد.د
ا تتاد دت تتيومد ت تتا ا دجلهاا ت تتا دجل

داهمت تتظد ت تتددا ن ت ت دجلمد ت تياها دوجلا ت تاج إدجلت تتمداي ت تتلدطيينت تتيفدجلمهت تتااق د ت ت داءد ه ت ت د

تت

ان تتم دان ت ت دا داودات تتاجمد تتميامي دط ت تتميااد تتا داود

ت ت ا دا ت ت دا تتميجد دت تتا د تتاد اصت تتميدجسص تتا د ن ت ت داود تتدد ت تتا د

خ تتيدا ت ت د ه ا تتا داودا ت ت دجا ت ت ج د ها تتقدا ت ت د د ت ت د ه ت ت دجةتت ت ت داوداد تتم دا ت ت دجةتت ت ت در تتا داوداءد تتا د خ تتي د
اود اا داودذةاا درا داوداءد ا د خيدا دول .
د واه ت تتميدته ت تتاا ا داان ت تتا دج

داودجله ت تتاجمدجلن ت تتات دا ت تتدد اةا ت تتيفدجلم ت ت داا ت تتاد ت تتا د اا ت ت داودجل ت تتاءدااج ت ت داود ت تتي دا ت ت داود

ا ت ت تتتلدانت ت ت ت د اات ت ت ت دا ت ت تتال داودااءد ت ت تتا د خ ت ت تتيدامص ت ت تتي د امنت ت ت ت دصت ت ت ت م دجلي ت ت تتيف.دو داه ت ت تتميدته ت ت تتاا ادج
جلنا

داودج س لدلهاا ا داو هلدل قدجلاا ا دو ال دج

وااص ت تتميد المه ت تتااقدجلن ت تتإل:در ت تتادلميا ت تتميدجلد ت تتا

داودجله ت ت تتاجمد

داودجلهاجمدجلاءداتا د م يفدايض يفد اد.4د

دوتيواهت ت ت د خن ت تتاا دل مه ت تتااق دوج ها ت تتيفدجلااات ت ت يفدوجساي ت تتيفد التيج ت تتيف داود

ذخن تتامدجلد تتا دل ه ل تتيفدجلما تتيفدا تتتدج تتظة داودجلم تتا مدادات ت داوض تتامدجته ت ت دا تتتد تتا ةدا ت ت د هي تتيفدج ت تتا دجل تتاءدر تتاد ت ت د
اودجلا ت ت تتلدجلت ت تتاءدينن ت ت ت داودته ت ت تيا دجلدت ت تتا دله ت ت تتا دذات ت تتميجلدود ت ت تتيف داودج دت ت تتا دجلمت ت تتال داودوض ت ت ت دجلدت ت تتا دادا ت ت تتا دد
همي دل مهااق دجودادايو دتالإلد ن يفدجةتتامدج حبا دجساط دل مهااق.د

4دج ا د 19د دد ديومد ا ا دجلهاا ا دجل

د
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وا ت تتي دجل الس ت تتا دا د د ت تتيومد ت ت تا ا دجلهاا ت تتا دجل

تتت

د/عصام حسني األطرش
د/باسل عبد الرحمن
منصور

د ت تتميدت ت تتيقدذيد ا ت تتيفدا ت تتتا دجلمه ت تتااقدا ت ت تاج د ا ت تتلدط ت تتميايفداود

ت ت ت يف د اج ت ت تتاد ت ت تتال دجلم ت ت تتاةج دادجيم ت ت ت دوجلت ت تتمداص ت ت ت جد حبت ت تتادجلمهت ت تتااقدجلن ت ت تتإلدا ت ت تتميدخ ت ت تتاة دو ت ت تتاو د ت ت تتددجلمهت ت تتااقد
ج ميءداد ه دج ل ا د المدياها دجل ا ايفد دت يقدذيدول دوذ ادج مصي د اطدا دجلمهااقدج ميءد.د
الفرع الرابع  :تمييز التعذيب عن المفاهيم المشابهة
ذ دجت ا ت تتيفد نارن ت تتيفدجلمه ت تتااقد دتها ت ت ت دجلمه ت تتااقدوا ت تتتمد ت تتددض ت تتيومدج ها ت تتيفداودجلهاا ت تتيفدجلااات ت ت يفداودالل ت تتا يفداودج حب ن ت تتيفد
ال ياا ت ت تتيفدوجلت ت ت تتا دوةا ت ت ت ت دا دجلمهت ت ت تتااقد ه ت ت تتي دص ت ت ت تيجليفدادج ت ت ت تتا دج ويد ت ت ت تتددج ت ا ت ت تتيف دذ دا دذات ت ت تتا دج ها ت ت ت تتيفدتن ت ت ت ت د و د
تهيا ت ت

دو دا ت ت دمت تتامدج ها ت تتيفداودجلهاا ت تتيفدجلااا ت ت يفدو ت تتيدذيدطا ت تتقدان ت تاج دج ت ا ت تتيفدذ داد ات تتمي محبادوج ت تتا د46د نحبت تتادجلت تتمد

تامنإلد ددجلميو دج ييج دج اودامي د ددجلمميج تد ن د اةايفداا دج ها يفد.4د
د ت ت ت دا درنت ت تتا د اة ت ت تتاد ت ت تتإدج ها ت ت تتيفدج دت ت تتنيفداودج ها ت ت تتيفداودجلهاا ت ت تتيفدج حب نت ت تتيفداودجسايت ت تتيفد ت ت تتددجلتيج ت ت تتيف دل ت ت تتتدا دج ها ت ت تتيفد
ج د ت ت تتنيفد دت ت ت تتميخ دادوص ت ت ت ت دجلم ت ت تتي دذ دذوجدتتا ت ت تتلد حب ت ت تتادااج ت ت ت ت دجلا ت ت تتا دوي ه ت ت تتيفدج ل ت ت تتا دج ت ت تتس لدل ه ت ت ت ت دو ا ت ت تتيفد
جل ت تتيو دج

ت تتيفد الد ت تتا

دول ت ت ت دا دج ها ت تتيفدج د ت تتنيفدتم ت تتقد ت ت ت ااد ت تتددجلا ت تتا دلم ت تتميخ د ج ت تتي دجلم ت تتي د ت تتاداوض ت ت ت لد

جل ن ت تتيفدج وةو ت تتيفدادجلانت ت ت يفدجل ا ا ت تتيفدله ت تتالد 4869دو ةط ت تتيفدجلا ت تتا دجل ت تتمد ت ت ت دج ها ت تتيفدجلسذ ت تتا يفدر ت تتإلدجل ت تتمدتنت ت ت دجل هت ت ت د
جلل ت تتا د م ت ت قدا ت تتادو ها ت تتا د ت ت يفدوط ت تتميايفد اا ت ت يفدت ا ت تتميدا ت تتددجلا ت تتميةدجل ت تتتدوج م ت تتا جد ت ت د ت تتدد ت ت دجيم ت ت دجل ت تتميو د
وجلميجخ إلدجلاءداميخ داد ن ا دج ها يفدج دنيفد.4د

4دامحميدجل حباةو د يط داا د 91د
4دل دداهميدا د دجس اايفدجلميول يفدس دج

ا دادجل س يفدج

ميايف دا 4دجلااري :د جةدجلنحبنيفدجلهي يف د 4888د 84د
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منصور

ا ت تتادج ها ت تتيفداودجلهاا ت تتيفدج حب نت تتيفداودجسايت تتيفد ت تتددجلتيج ت تتيفد حبت تتإلدجلت تتمدتمن ت ت دد ت تتميةجد ت تتددج و داودج را ت تتيفدجودجلم ات تتتد ت تتطد ت تتدد
ت تتميةدجلنت ت ت يفدو يج مت ت ت دوجام ت تتاةم داد ت تتيد ت ت ت داوداد ت تتيدج خت ت تياد دوا در ت تتاجدجلا ت تتميةد ت تتددج و د ت تتقدا دامه ت تتمي دجلا ت تتميةد
جل هإلداودجلها ءداودجسم إلدجلس لدوج صالقدلت دااا يفد ديوايفد.4د
وا ت تتميودا دص ت تتها يفدجلم ي ت تتيفد ت تتددض ت تتيومدج ها ت تتيفداودجلهاا ت تتيفدجلااا ت ت يفداودجلل ت تتا يفداودج حب ن ت تتيفد ت تتي دادجلم ت تتااددجل ت تتاءدج محب ت تتلد
ذل ت ت ت د ت ت ت د ت ت تتددجل نت ت تتيفدج وةو ت ت تتيفدسات ت تتاقدج

ت ت تتا دوج ت ت ت تتيفدج وةو ت ت تتيفدسات ت تتاقدج

ت ت تتا دمت ت تتاجدجلد ت ت ت د ت ت تتإلد ن ت ت ت يفدجايلنت ت تتميجد

جلدت ت ت ت ال يفدا ت ت ت ت دج ت ت ت تتيفدج م ت ت تتمي د ت ت تتية دجل ن ت ت تتيفدج وةو ت ت تتيفدا ت ت تتالد4826د ا مج ت ت تتامد ت ت ت ت دوا ت ت تتا دج ا ت ت تتم اجمدج ت ت ت ت د(د
جلا ت ت تتا دجلت ت تتميج دا ت ت ت دجست ت تتا ط دوض ت ت ت دةا دجلدت ت تتا داد ت ت ت داات ت تتا دجلمهت ت تتي دل ناضت ت تتا دجلدت ت تتميامي دجسي ت ت تتا د ت ت تتددجلنت ت تتال د
جسي ت تتا د ت تتددجل هت تتالدوجلد ت تيجم) دجلت تتمد ت ت دذل حبت تتادج تت تتيفدج م ت تتمي دات تتالد4824د ت ت دةااات تتادجايلنت تتميجد ت تتميد ات تتلدلت تتميدجلمهت تتااقد
وج ها ت ت تتيفدجلل ت ت تتا يفدج حب ن ت ت تتيف دو ت ت تتميد ت ت تتية دج ت ت ت تتيفدج وةو ت ت تتيفدسا ت ت تتاقدج

ت ت تتا دا ت ت تتالد4829د ا ت ت تتيفد 4دص ت ت تتاتادض ت ت تتميد1د

اص ت ت تاج دا د(دوا ت تتا دج ا ت تتم اجمدج ا ت تتيفد س ت ت ت د ها ت تتيفد دذ ت تتا يفدولاي ت ت ت د التيج ت تتيفد) دوجام ت تتظ دا دجلاا ت تتا دج ت تتا اة د د
تؤا دل مهااق دذودا اد دتص دج ها ا د حبادذيدلميدجلا ا دج يو دتاج يمداد ص جدجلمهااقد.4د
و تتددخ تتس د ت تتادتا تتميلدامنت تتجدا د ه تتاةدجلم ي ت تتيفد تتإدجلمه تتااقدوج ها ت تتيفدج

تتا يفداودج حب نت تتيفدر تتاد ةطت تتيفدج ها تتا داودج دجلت تتاءد

ا ت ت د ت تتاي دا ت ت ت د ت تتددطت ت تيج د ت ت د نحب ت تتا د ت ت ت وجد ا ت تتلدر ت تتامدجلميةط ت تتيفدادا ص ت تتاراد ت ت تتا دا ت تتالدته ت تتااق دوذ د ت ت دج ت تتيد د
ام ت تتاو دست تتي د ها ت تتيفد اا ت ت يفداودا ت تتتدذ ت تتا يفداود حب نت تتيف دوول ت ت دج داودج ها ت تتا دو اا ت ت د ت ت ليفدوج ت ت داهت تتا دلااضت تتإلدج اض ت تتامد
تاميايدجسميدجلاءدامهإدا دا ا دراجدج دلتإلدتنمية دض ددجلمهااقد .د
الفرع الخامس  :النتائج المترتبة على حق عدم التعذيب وسوء المعاملة

4دل الدج محمي دلااقدجل

إدوض ا ات دادضا دجلاا ا دوج ايةج دجلميول يف د تو :د نداةج دجس يبدجساا يف د 4141د 22د

4دلااقدج ا دوج لم ا دجل ا دل ا يف د ي دلااقدج
د ميدااا دا اج دل يدجلمهااقد الاا ا دجلميو دسااقدج

ا د يمد ن دج يينيفدوجلهميجليفدج نا يف دج دج م مي دطن د 4881د 46د
ا دس يفدجسااقدطا هيفدجلتاال دطا هيفدجلتاال دجلهمي د 1د 4892د 28د
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أحكام التعذيب في التشريع الفلسطيني ومدى توافقه مع االتفاقيات
الدولية

د/عصام حسني األطرش
د/باسل عبد الرحمن
منصور

رنال ت ت دجلهميات تتميد ت تتددج ط ت تيج ج دجلاا ا ت تتيفدجلت تتمدتت ت ت دات تتميلدتهت تتي دج ا ت تتا دلت تتمي د يج ت ت دج صت تتسادوجلم ر ت ت دذيدجلمهت تتااقداود
ذاا دج ها يفد نحباد:د
 ذوجدج ا ت ت داءد ت تتا د ت ت دتهت تتي دذيدجلمهت تتااقد ت تتدد ت ت دا ت تيج دجلنت تتا يفدجلهميل ت تتيفدج ت تتاامي داماطت تتقدا ت ت دج ت تتمياإلدجله ت ت تتالدا داس ت ت تتلدت ت ت ت ت دجلاج ه ت ت تتيفداد اض ت ت تتيدجلم ا ت ت ت ت دو ت ت ت ت دجلد ت ت تتا دذيدجل ت ت تتقدجلد ت ت تتياإلدذوجد ا ت ت تتلدجسال ت ت تتيفد
ت ممياإلدول د.
 -و ا ت ت تتاد لت ت ت تتالد ت ت تتا ا د يج ت ت ت دج ص ت ت تتسادوجلم ر ت ت ت دجل

دة ت ت ت د6دله ت ت تتالد 4889د ت ت ت د ت ت ت دل ت ت تتا ايدجلميجخ ت ت تتيفد

تتت

وجلهمي داود ددانممي دذطيج دجلم م شدا دج يج دل م ميد ددتن ادالتالدجلاا ا د.
-

ت ت تتاداا ت ت ت د ت ت تتا ا د يج ت ت ت دج صت ت تتسادوجلم ر ت ت ت دجل

تتت

دة ت ت ت د6دلهت ت تتالد4889دجس ت ت ت دليؤات ت تتا دج ت ت تتا دوجلنا ت ت تتقد

جله ت تتالدواانت ت تتا دجلن ا ت ت تتيفدجلها ت تتيف د ت ت ت داد ن ات ت تتيفدجخمصاص ت ت ت د الت ت تتميخا دذيد يج ت ت ت دج ص ت تتسادوجلم ر ت ت ت دو ما هت ت تتيفداءد
تا د دد امي يفد ددجلن دلا دذاا دج ها يفداودجلمهااقد.د
ودرنالت ت ت دجلهميا ت تتميد ت تتددجلنم ت تتا دجل ت تتمدت ت ت تتقدا ت ت ت دلت ت ت دا ت تتميلدته ت تتااقدج ت تتاا دوا ت تتا د ه ت تتا محب دوجل ت تتمد ت تتقدا دتؤخ ت تتاد
جلميول تتيفدوتنت ت د ي اس تتاد تتا سدايتتت ت دذيدا تتمي د تتددج يتتت ت ج دل تتتد تتمي لد ن تتيفدجله تتادجلميول تتيفد ي اس تتاد تتدداجلت ت داد تتيد ن تتميد
ن دجلمهااقد:4دد
 وطامدج ج يفدجلي يفد ا ا دجلمهااقد. -ض ا دجل ااد ا تصا د ال

نا د.

 اميلدج لم ا دادا ا ددايايفد. -تا تدجلن ا ا دجلتا يفداجلنا دج لم ا دوج ام اجمد.

4د ي ا د ن يفدجله ادجلميول يفد ن دجلمهااق دج نداةدا دج ا دج لت و د
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/ISSUE22/12PointsProgramme.aspx?articleID=1145د
د
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أحكام التعذيب في التشريع الفلسطيني ومدى توافقه مع االتفاقيات
الدولية
-

قدا دتاالدجل

-

قدا د دام دجاماميجلداءد ه ا ا داودا اج دادجسصا دا حباد ددجلمهااقد.

-

قدا د يدجلاا ا دجلاي داا ا دجلمهااقدواا دج ها يفد.

-

د/عصام حسني األطرش
د/باسل عبد الرحمن
منصور

ا دج امصيفد الم ا د دت د ما دادذ اا ج دجلمهااقد دت دااط دو ها د.

قدا دتم د سلايفد نا يفدل

اا دجلمهااقديناةاا دجلمهااقدوذ ج محب دوتاميينحب دل

ا يفد.

 تميةاقدج ؤولإدج هن إد ا دج لم ا دوجلم ا د. ذاا دت ر دض ااادجلمهااقدوتهاانحب دوذ صا حب د. ج داة يفد ول ادادجلانا دا دجلمهااقد ددخس دج صا يفدا دج هارميج دجلميول يفد. ج ض سمد ا ؤول يفدجلميول يفد.ددو ت تتميدامات تتادجلمهت تتااقدا ت تتتا د مهت تتمي د ت تتإلدتايات تتيدل حب ات تتيفدج ت تتما يفدسات تتاقدج
اةات تتمحبادجل ت ت ا دج امصت تتيفداد ت ت إ دوطت تتا

ت تتا دا ت تتاة د ت ت دذيدا ت تتتا دجلمهت تتااقدجلت تتمد

النت تتيمدج ت تتظادج ت تتؤ ءدذيد ت تتيدالت تتميدج ي ت تيج د ال ت تتميداودجلات تتميل د

وجلم ت ت ت قداد ت ت تتاةدادجل ت ت تيا دوجلمحبميا ت تتميد المهت ت تتااقداجلنت ت تتا دجلما ت ت ت

دوجلنت ت تتيمد ات ت تتس دجلتحبي ت تتا دوجلي ت ت ت د الات ت تتمي إدا ت ت ت د

جل ت تتا إدوج انت تتا دجلمناا ت ت يف دوجلنت تتاطدجلن ت تتإلدوجلدت تتم دوج ط ت تتاةدا ت ت دجلا ت تتا د ت ت ج دياا ت تتيف دوجلد ت ت ج دوجل ات تتيف دوجلمه ت ت د
ادجل ا

دوجلاض داد ج يفد هم يفدل ج دياا يف دوجله دج يج ءد.4د

و ت ت تتميدا ت ت ت ت لدج ا ت ت تتيفدج ت ت تتما يفدسا ت ت تتاقدج

ت ت تتا دادا ت ت تتالد4148د د ت ت تتاد ت ت تتميةمد()4499دج محبا ت ت تتادل ت ت تتا دل ت ت ت ت دج ت ت ت تاجيدداد

جل س يفدج ميايف دتا الد الما د()862دج محبا اداد امدا دود() 44دج محبا ادادجلن يفدجلاي يفد.4د
وا تتي دجل الست تتا د ت ت دوا ت ت دجلت تتيا د تتددجست تتا

دجل تتمدا ت ت لدو ت تتت لدج محبا تتادسات تتاقدجل تتس يفدج ت تتميايفداد ت ت إ دذ د

ا درت ت تتامدج ة ت ت تتالدتهمت ت تتظد نا نت ت تتيفدطت ت تتميجد ااة ت ت تتيفد الت ت تتميو دج خت ت تتي دجلت ت تتمدا ت ت ت لداد ت ت تيج دج

4دج ايفدج ما يفدسااقدج
4دج ايفدج ما يفدسااقدج

ا دوض دلااقدج
ا دوض دلااقدج

ا داد
ا داد

د ت ت تتددج محبا ت ت تتا دلات ت تتاقد

إ دةجلدجهلل:دجلمايايدجل ناءدجلاجلميدوجلهديو  4148د 428دد
إ د يط داا د 424د
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أحكام التعذيب في التشريع الفلسطيني ومدى توافقه مع االتفاقيات
الدولية
ج

د/عصام حسني األطرش
د/باسل عبد الرحمن
منصور

ت تتا دادا ت تتس م دج ت تتميايف دوا د ه ت ت ت دج محبا ت تتا دجل ت تتمدات ت ت لد دتد ت تتت داءدخ ت تتيدا ت ت ت دل ت تتا داءد ت ت تاجيد دوان ت تتاد

ج مص ت تتي داد س ت تتتد ت تتددج ل ت تتا دا ت ت د اةا ت تتيفدجلن ت تتاطدجلن ت تتإلدا ت ت دج م ت ت اددوول ت ت دم ت تتمي دجسص ت تتا دا ت ت د ه ا ت تتا دو د
اتت تتددج ت تتمي دذست تتاقدضت تتيةدط ت تتميءد ت ت حب دو ه ت ت دج محبا ت تتا دطت تتا داانت تتاد م ت تتيفدات تتا دج ها ت تتيفد ات تتطد ت تتدد ت ت دج ت تتاا إد
ج امصإد.د
تتاد ا تتي دجل الس تتا دا ت ت دادال تتا د س تتت دتت تتا دجلد تتتاو دجل تتمدتا تتميلد ا تتا دلا تتاقدج
تتادتتت تتا در تتامدج ة ت تتالدجلص تتا ة دات تتددج ا تتا دج ت تتما يفدسا تتاقدج

تتا دا تتتدصت ت

يفدو ا تتيف دواال تتاد

ت تتا د د ت ت دجلاج ت ت دوادال تتا د ست تتت دا تتم دلاا ت ت دج ت تتاةد

ذيد ةطيفدج ظد ادرإلدا د.د
وا تتي دجل الس تتا دا ت ت د تتقدوضت ت دذات ت جت يفدوين تتيفدا تتم د تتددخس تتادوضت ت دج ل تتا دج ناات ت يفد ا د تتاة يفد تتاد تتإدج طحبت ت دج ن تتيفد
وجل ت ت ت ا دجلان ت تتا يفدج امص ت تتيفدو ن ت تتا دجيم ت ت ت دج ت تتمي دل

ت تتاديفدادجلا ت تتا دا ت ت ت در ت تتامدجل ت تتاري دذ دوط ت تتمي دوجله ت ت ت د

ا دوض دجس ا دج ناا يفد ا د ددخس دا يفدتداة دا ار دادج

دوت منميدذيد ا ،دجلن جريفدوجلد ا يفد.

د
د
د
د
د
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أحكام التعذيب في التشريع الفلسطيني ومدى توافقه مع االتفاقيات

د/عصام حسني األطرش
د/باسل عبد الرحمن
منصور

الدولية
الخاتمة
ه ت تتميد ميا ت تتميد حب ت تتالدجلمه ت تتااقدوتاض ت ت جداس م ت ت د ت ت دج
جلمد ت ت تيا دجل

تتت

ت تتا دادجل ت تتس يفدج ت تتميايف دوجا ت تتمهيج دالت ت تتالدطيين ت تتيفدجلمه ت تتااقداد

دوج ت ا ت تتا دجلميول ت تتيف دوجلنم ت تتا دج ت ت تتيفدا ت ت ت دل ت ت ت دا ت تتميلدته ت تتااقدج ت تتاا دوذا ت تتا د ه ت تتا محب د ات ت تتميد

تاص لدجلميةجايفدجسال يفدذيدجلهمياميد ددجلنما دا ي راد:د
 وطت تتا دتس ت ت د ت تتتد ت تتإدالتت تتالدجلمد ت تياها دجلل دج

ت ت ن يفدجلميجخ ت تتيفدوج ت ا ت تتا دجلميول ت تتيفدجلت تتمدجرم ت تتلد اس ت تتا دا ت ت د

ا داداس م دج ميايفد.د

 له ت ت ت دار ت ت ت دت ت ت ت دج ت ا ت تتا دجت ا ت تتيفد نارن ت تتيفدجلمه ت تتااقدوا ت تتا دج ها ت ت تيفدل ت تتنيفد 4891دوج ا ت تتس دجله ت تتا إلدسا ت تتاقدج

ا دوجلهحبميدجلميو دج ا د اسااقدج مي يفدوجل اا يف دوجت ا ا دطن دج ة .د

 دوا دل مهت ت تتااقدصت ت تتاةجدوا ت ت تتتا دءم ت ت تتيفدوا دطيينت ت تتيفدجلمه ت ت تتااقد ت ت تتددج ت ت ت تتددا دات ت تتم دجةتتامت ت تتادا ت ت ت دجلن ت ت ت دجل ت ت تتااددصمية د احب دالتالدذ ج يفدجودا دج ا ا إدادا دا ددج لم ا دلمي دج طحب دج ن يف.د
 رنال د ار د داميفد حبالدجلمهااقد ا دج ها يفدوج ها يفدجلااا يفدوج حب نيفد -ا دجلمدت ت ت ت تيا دجل

تتتتت

د ت ت ت ت ت دالت ت ت ت تتالدطيين ت ت ت تتيفدجلمه ت ت ت تتااقداد ت ت ت تتا ا دجلهاا ت ت ت تتا دج ة دة ت ت ت ت ت د46دل ت ت ت تتنيفد4861د

وجلا ت تتا ا دج ااا ت تتإلدجل

تتت

دل ت تتنيفد 411دو ت تتا ا دج طت ت تيج ج دج ج ت تتيفدة ت ت ت د()4دل ت تتنيفد  411دو ت تتا ا د يج ت ت ت د

جلاصسادوجلم ر دة د()6دل نيفد4889د.د
-

دام ت ت تتيقد ت ت تتا ا دجلهاا ت ت تتا دج ة دة ت ت ت د()8دل ت ت تتنيفد4861دذ دجلمهت ت تتااقدجلن ت ت تتإلدوج مصت ت تتيد ات ت تتطدا ت ت ت دجلمهت ت تتااقد
ج ميءد.د

 دجر ت تتم د ت تتا ا دج طت ت تيج ج دج ج ت تتيفدجلنيوة دجس ا دا دل دج

تتت

دو ت تتا ا د يج ت ت ت دج ص ت تتسادجل

تتت

دوجلا ت تتا ا دج ااا ت تتإلدجل

تتت

د

ا داداس م دج ميايفدووضهلدجلهمياميد ددج طيج ج دجلمد ن دجلمهااقد.د
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أحكام التعذيب في التشريع الفلسطيني ومدى توافقه مع االتفاقيات
الدولية

د/عصام حسني األطرش
د/باسل عبد الرحمن
منصور

 ذ دج طحب ت ت دجلمن اات تتيفدت ت ت دذيدجلمهت تتااقد ت تتدداط ت ت دج م ت ت جمدجا ج ت تتا دو ه ا ت تتا د ت تتددج دت تتم دم ت ت دا ت تاج دجلن ت ت داديج دجلاصسادوجلم ر دجودج ا ا إدادا ا ددج لم ا دلمي دج طحب دج ن يفد.د
و ميداوصلدجلميةجايفد همي د ددجلماص ا دا ي راد:د
 د ضيوة دت د ي ا د ن يفدجله ادجلميول يفدوج ا د ن دجلمهااقدوج تا د دداجل داديد نميج.د دضيوة دتدمياميدجلهاا يفدا دج اا دج ميج إد مهااقدج اا د.د دضيوة دذطيج دتهميا د ا ا دان دجلمهااقدجلن إلدذيدطا قدجلمهااقدج ميءد.د دضت ت تتيوة دذط ت ت تيج د ات ت تتاةج دت م د ت ت ت يفد وةات ت تتيفدو ا ت ت تتيفدا ت ت ت د يج ت ت ت دجلما ت ت ت دوجلم ا ت ت ت د ت ت تتدد ت ت ت دج حبت ت تتا دجلانت ت تتا يفدج امصيفد.د
 جل ت ت امدل حب ات تتيفدج ت تتما يفدسات تتاقدجوجلما

ت تتا د ت ت طيج د ات تتاةج د ا ت تتيفدذيد يج ت ت دج صت تتسادوجلم ر ت ت دوا ت تتا ددج لم ت تتا د

دلمي دج طحبد دج ن يفد.د

 -دت تتيدجلت تتااإلد التت تتالدطيينت تتيفدجلمهت تتااقدوتد ت ت

دج ت تاجينإدا ت تتددجلم ت ت دات تتدداءدج محبا ت تتا دامهيضت تتا د ت تتاد ت تتدد ت ت د

ج طحب دجلمن اايفدل اا ا د.د
 -ت دواا دجلت و يفدج نيفدلم دج اجينإداددج محبا ا دجلمدامهيضا د اد.د
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أحكام التعذيب في التشريع الفلسطيني ومدى توافقه مع االتفاقيات
الدولية

د/عصام حسني األطرش
د/باسل عبد الرحمن
منصور

قائمة المراجع
أوال :الكتب
امحت ت ت تتميدجل حبت ت ت تتاةو د ت ت ت تتمي دتاج ت ت ت ت دج لتت ت ت تتالدج مه ا ت ت ت تتيفد ات ت ت تتاقد ت ت ت ت د يج ت ت ت ت دج صت ت ت تتسادوجلم ر ت ت ت ت دا 4دا ت ت ت تتا :د جةدوج ت ت ت ت د
ل ندي 4146دد
ط ت ت تتجةد اة ت ت تتاد د ه ت ت ت دج ص ت ت ت
وجلما ا د4889د

ا دجلاا ا ت ت تتيف دتيمج ت ت تتيفد نص ت ت تتاةدجلااض ت ت تتإل د ت ت تتتو :دج ؤا ت ت تتيفدج ا ه ت ت تتيفدل ميةجا ت ت تتا دوجلند ت ت تتيد

ل ت ت تتالدج محت ت تتميد دلات ت تتاقدجل ت ت ت إدوض ت ت ت ا ات دادضت ت تتا دجلات ت تتا ا دوج ات ت تتيةج دجلميول ت ت تتيف د ت ت تتتو :د ندت ت تتاةج دجس ت ت تتيبدجساا ت ت تتيف د
4141د
ل دداهميدا

د دجس اايفدجلميول يفدس دج

لات تتاقدج ت تتا دوج لم ت تتا دجل ت تتا دل
طن د4881د
ياةقدا دةضا د ا ا دلااقدج

ا دادجل س يفدج ميايف دا 4دجلااري :د جةدجلنحبنيفدجلهي يف د4888د
ا ت تتيف د ي ت ت دلات تتاقدج

ا د إدجلن يايفدوجلم

ت تتا د ت تتيمد ن ت ت دج يينت تتيفدوجلهميجلت تتيفدج نا ت تتيف دج ت ت دج م ت تتمي د

دجلااري :د جةدجلنحبنيفدجلهي يف د4118د

ا ميدج ل دجلناجا يف دض ا ا دج محب داجلنا دجلم ا دج مميج إل دةااليفد ماةج دطا هيفدجلااري دد يفدجسااق د4888د
ا يدجس

دتهااقدج محب دس دا دج ا ج د–دج يينيفدوج ؤول يف دا 4دجلااري :د و د جةد دي د4881د

تتميدااا ت ت دا ت تاج د دل تتيدجلمهت تتااقد الات تتا ا دجل تتميو دسات تتاقدج
جلهمي د 1د4892د

ت تتا دس تتيفدجسات تتاقد ا هت تتيفدجلتاا تتل دطا هت تتيفدجلتاات تتل د

ه ت ت ت تتددج ا ت ت ت ت د د يجطه ت ت ت تتيفد ا ا ت ت ت تتيفد لت ت ت ت تتالدجلمه ت ت ت تتااقدادجلن ت ت ت تتالدجلا ت ت ت تتا ا دجل
ج ا د4118د
ج ايفدج ما يفدسااقدج

ا دوض دلااقدج

ا داد

تتتت

دةجلدجهلل:دج ا ت ت ت تتيفدج ت ت ت تتما يفدسا ت ت ت تتاقد

إ دةجلدجهلل:دجلمايايدجل ناءدجلاجلميدوجلهديو د4148د

د
د
د
د
ثانيا :القوانين واالتفاقيات الدولية
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أحكام التعذيب في التشريع الفلسطيني ومدى توافقه مع االتفاقيات
الدولية

د/عصام حسني األطرش
د/باسل عبد الرحمن
منصور

ج ت ا يفدج يات يفدد ن دجلمهااقدوجلهاامدل نيفد4892د
د
ج اس دجلها إلدسااقدج ا دل نيفد4819د
د
جلهحبميدجلميو دج ا د اسااقدج مي يفدوجل اا يفدل نيفد4866د
د
س اا ت تتيفدج ت تتا ،دج مه ا ت تتيفد اا ت تتيفدمج ت ت ت دج ت تتاا دجل ت تتااددامهيض ت تتا د ءد ت تتت د ت تتددا ت تتتا دج لم ت تتا داودجل ت ت ت ددل ت تتنيفد
4899د
جت ا يفد نارنيفدجلمهااقدواتمد ددضيومدج ها يفداودجلهاا يفدجلااا يفداودج
ج ساقدج يااإلدسااقدج

ا دوجلدهامدل نيفد4894د

جلاا ا دج اااإلدجل

دج همي دلهالد 411د

ا يفداودج حب نيفدل نيفد4891د

ا ا دجلهاا ا دج ة دة د46دل نيفد4861د
ا ا دجلهاا ا دج مميج دة د21دلهالد48 6د
دة د6دل نيفد4889د
ا ا د يج دج صسادوجلم ر دجل
د
ديومد ا ا دجلهاا ا دجل
ثالثا :المراجع االلكترونية
ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا د ن ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتيفدجله ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتادجلميول ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتيفد ن ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت دجلمهت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتااق دج ند ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاةدا ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت دج ا ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت دج لت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت و د
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/ISSUE22/12PointsProgramm
e.aspx?articleID=1145د

د

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد31كانون الثاني/يناير - 9132المجلد– 11المركز
الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

99
8

اآلليـــــات القانونية للتصـدي لظـاهرة الفسـاد في الجـزائــر
بين واقع النص وفعالية التطبيق

ط.د/طوماش إبراهيم
ط.د/عمارة زينب

اآللي ـ ــات القانونية للتصـدي لظـاهرة الفسـاد في الجـزائ ـر
بين واقع النص وفعالية التطبيق
Legal mechanisms to address the phenomenon of corruption in Algeria
Between the reality of text and the effectiveness of application

طوماش ابراهيم /باحث دكتوراه بكلية احلقوق جامعة البليدة  ،20اجلزائر
عمارة زينب /باحثة دكتوراه بكلية احلقوق جامعة اجلزائر  ،2اجلزائر

الملخص:
يعد الفساد ظاهرة قدمية عرفتها االنسانية على مر العصور  ،وقد كانت من أهم األسباب املؤدية إىل اهنيار احلضارات واألنظمة،
لتأثريها اخلطر على سريورة وتنمية الدول وعلى املصلحة العامة للمجتمعات ،وقد أصبحت متفشية فيها ال تعرتف باحلدود الزمنية
واملكانية ،سيما يف ظل تأثري العوملة وظهور االجرام املنظم الذي ارتبط هبا ،مما أدى بالدول يف الوقت املعاصر إىل مكافحتها من
خالل إصدار جمموعة من االتفاقيات الدولية وسن التشريعات الوطنية ،واليت نشأت مبوجبها اهليئات واألجهزة املختصة جملاهبتها ،وقد
وضعت اجلزائر جمموعة من اآلليات للتصدي هلذه الظاهرة ،وهو ما سنحاول التعرف عليه يف ظل هذه الدراسة.
الكلمات المفتاحية :الفساد ،اآلليات ،القانون ،الفعالية ،الوقاية ،املكافحة.
Abstract:
Corruption is an old phenomenon that humanity has known throughout the ages. It has
been one of the most important reasons behind the collapse of civilizations and regimes owing
to its dangerous impact on the process and development of nations as well as on the public
interest of societies.
It has, in fact, become rife, especially under the influence of globalization and the
emergence of organized crime, pushing countries in the contemporary time to fight against it
through a series of international conventions and national legislations, under which anticorruption authorities and relevant bodies have emerged.
In this respect, Algeria has developed a set of mechanisms in order to address this
phenomenon, and we will attempt, in this study, to identify them.
Keywords: corruption, mechanisms, law, eeffectiveness, prevention, fight.
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مقدمة:

إن ظاهرة الفساد تعد من الظواهر اخلطرة املرتبطة باجملتمعات االنسانية باختالف أنظمتها على مر العصور واألزمنة ،وهي من
بني املشكالت املوجودة يف مجيع الدول واألنظمة على اختالفها سواء كانت متقدمة أو نامية أو سائرة يف طريق النمو ،وتعد
ظاهرة قدمية حديثة ،وتعرف انتشارا واسعا وسريعا يف العصر احلايل نظرا الرتباطها بتأثريات العوملة السلبية واقرتاهنا باإلجرام املنظم
العابر للحدود الوطنية.
وظاهرة الفساد متثل أهم مظاهر الرداءة واالحنطاط ،واليت تبتدأ باحملسوبية واحملاباة بني األقارب واألصدقاء والرشوة ،فينتهك
بذلك مبدأ املساواة يف املعاملة الذي يتبني من خالل يياب املساءلة العقابية وتطبيق القوانني بصفة صارمة على كل من تسوله
نفسه العبث باملال العام واخلاص ،وهو ما يؤدي إىل افالت هؤالء املفسدين من العقاب.
وظاهرة الفساد هبذا الشكل تعمل على تأخري التنمية الشاملة للدولة وإحقاق االزدهار للشعوب ،وإهدار موارد الدولة،
وخسارة االستثمارات الفعلية الوطنية واألجنبية ،واهنيار النسيج االجتماعي ،وإشاعة روح الكراهية بني فئات اجملتمع لعدم إحقاق
العدل واملساواة وتكافؤ الفرص بني األفراد ،مما ينتج عنه تقليص تطبيق دولة القانون واحلكم الراشد الذي يبىن على الدميقراطية .
وعلى هذا األساس يتوجب حماربة هذه الظاهرة بكل الوسائل الالزمة من طرف اجلميع ،إذ أن مسؤولية ذلك يشرتك فيها
اجملتمع الدويل والدولة الواحدة واجملتمع املدين والفرد ،وحتظى حماربة ظاهرة الفساد باهتمام الدول على الصعيد الدويل والوطين ،إذ
أبرمت اجملموعة الدولية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت تعد اللبنة األوىل واألساسية ملواجهة هذه الظاهرة دوليا واليت
أقرهتا اجلمعية العامة يف  ،0221/ 2/1واجلزائر من بني الدول اليت انضمت وصادقت على هذه االتفاقية بتاريخ  1أفريل
 ، 0222فأحدثت عدة إصالحات قانونية يف قوانينها الداخلية متاشيا مع التزاماهتا الدولية للتصدي لظاهرة الفساد اليت تعرف
تزايدا كبريا ،وحينت لذلك مجلة من القوانني كقانون الصفقات العمومية وقانون اجلمارك وقانون النقض والقرض وقانون العقوبات،
وأصدرت قوانني أخرى مثل قانون مكافحة تبيض األموال ومتويل االرهاب ومكافحة التهريب واملخدرات ،وأصدرت بتاريخ 02
فيفري  0222قانون متعلق مبكافحة الفساد التزاما منها باتفاقية "مرييدا" الدولية اليت صادقت عليها ،وأكد ذلك دستور ،02 2
من خالل انشاء وجتسيد هيئة وطنية ملكافحة الفساد على أرض الواقع ،إذ نص التشريع اجلزائري على جمموعة من اآلليات الوقائية
والردعية للتصدي لظاهرة الفساد.
الفرضيات:

 إن اآلليات الوقائية ملواجهة ظاهرة الفساد يف اجلزائر تكمن يف خمتلف التدابري القانونية املوجهة للموظف العمومي وفقا للقانون 2 -22املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
 -إن اجملتمع املدين له دور أساسي مرافق للدولة يف الوقاية من الفساد من خالل وظيفته التوعوية والتوجيهية.

 إن للهيئات املتخصصة املتمثلة يف اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،والديوان املركزي بقمع الفساد ،وجملس احملاسبة،وخلية معاجلة االستعالم املايل ،دور فعال يف مكافحة الفساد يف اجلزائر ،وجب تفعيلها.

 -حسن أبو محود ،الفساد ومنعكساته االقتصادية واالجتماعية ،جملة جامعة دمشق ،دمشق ،اجمللد  ، 1العدد األول ،0220 ،ص .25
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المنهج المتبع في الدراسة:
اقتضى التعرض هلذا املوضوع إتباع املنهج الوصفي التحليلي ،والذي على أساسه قمنا بوصف خمتلف اآلليات القانونية للتصدي
لظاهرة الفساد يف اجلزائر ،وحتديد واقع النصوص القانونية سارية املفعول ،وحتليل فعالية تطبيق النصوص القانونية من عدمها.
إشكالية الدراسة:
إن ظاهرة الفساد قد اتسع نطاقها يف اجلزائر وانتشرت انتشارا واسعا ،وهذا ما جعل املشرع اجلزائري ينص على أهم اآلليات
القانونية ملواجهتها ،فما هي اآلليات القانونية الوطنية ملواجهة ظاهرة الفساد ،وفيما تتمثل اسرتاتيجية إعادة تفعيلها نظرا لالرتفاع

املستمر له يف اجلزائر ؟

وسوف نعاجل هذه االشكالية ضمن مبحثني ،يتضمن األول اآلليــات الوقائية من ظاهرة الفساد ،ويتمثل الثاين يف اآلليات
املؤسساتية الوطنية ملكافحـة ظاه ـ ــرة الفساد.
المبحث األول:

اآلليات الوقائية من ظاهرة الفساد
إن دراسة هذا املبحث تتطلب التطرق إىل أهم اآلليات الوقائية املتمثلة يف التدابري املرتبطة باملوظف العمومي ،وخمتلف االدارات
ومؤسسات التابعة للدولة ودورها يف الوقاية من الفساد هذا من جهة ،ومعرفة دور اجملتمع املدين كآلية فعالة وقائية مساعدة للدولة
يف مواجهة انتشار ظاهرة الفساد من جهة أخرى ،مع تبيان أهم النقائص اليت تعرتي النصوص القانونية ،واختيار أهم
االسرتاتيجيات إلعادة تفعيل تلك اآلليات وإعادهتا إىل املسار الصحيح ،وهذا ما سنبينه فيما يلي:
المطلب األول:

اآلليات االدارية للوقاية من ظـ ـ ـ ــاهرة الفس ـ ـ ـ ـ ــاد
إن الوقاية من اجلرمية تتمثل يف اتباع خمتلف اجلهود اليت هتدف إىل احليلولة دون توفر عوامل وأسباب وظروف اجلرمية أصال ،وهي
أهم من وسائل الردع نظرا ملنعها للضرر قبل وقوعه ،إذ تسمح باحلفاظ على تكاليف مكافحة اجلرمية اليت تتطلب توفري وسائل
وامكانات كبرية ترهق كاهل الدولة  ،واملشرع اجلزائي اجلزائري طبق مبدأ الوقاية ملواجهة ظاهرة الفساد وأدخله ضمن نصوصه يف
القانون  2 -22ومساه بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،وهو بذلك قد أدرك دور وأمهية الوقاية من ظاهرة الفساد وأسبقيتها
على املكافحة اليت تبىن على الردع والقمع.0
وقد أولت الدولة اهتماما كبريا باملوظف العمومي نتيجة للدور الذي قد ميثله يف انشار الفساد ،وهلذا حرص املشرع اجلزائري
على وضع آليات وطنية وقائية من ظاهرة الفساد تتعلق باملوظف العمومي ،سيما ما تعلق منها بتكوين وتعليم موظفيها العموميني
الذين يشغلون مناصب وفقا لشروط املادة  20من القانون  2 -22املتعلق بالوقاية من الفساد ،1نظرا ملكانتهم يف اجملتمع ودورهم
يف املسامهة يف تقدم جمتمعهم ودولتهم ،وهلذا وضع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته جمموعة من التدابري الوقائية تتعلق باملوظف

حممد إ براهيم بن عبد العزيز الربدي ،الوقاية من اجلرمية بني الوقاية املوقفية واالجتماعية ،أطروحة دكتوراه يف فلسفة العلوم األمنية ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض ،02 ،ص  2و. 5
 0القانون رقم  2 -22املعدل واملتمم املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،املؤرخ يف  ،0222/20/02اجلريدة الرمسية ،العدد  ، 2الصادرة يف .0222/21/21
 1أنظر املادة  20من القانون  2 -22املعدل واملتمم املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
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العمومي تتمثل يف ضرورة مراعاة كل مبادئ النجاعة والشفافية واملعايري املوضوعية كاجلدارة واالنصاف والكفاءة  ،العتبار أن
أسلوب املسابقة واالختيار على أساس أن اجلدارة هي أفضل األساليب الستحقاق املرتشحني أصحاب الكفاءات الذي نص
عليهم املشرع اجلزائري يف األمر رقم  21/22املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ،0والعمل مببدأ اجلدارة والكفاءة
يؤدي إىل حتقيق عدة مزايا أمهها إحساس املوظف باملساواة والعدل يف إجراءات التعيني والرتقية ،مما يساهم يف تقوية انتمائه ووالئه
للوظيفة اليت يشغلها ،وحيفزه على املثابرة وبذل اجلهد واالخالص يف العمل والتفاين يف خدمة الوظيفة ،والتوظيف هبذه الكيفية يعد
عامال للوقاية من الفساد االداري .1
ومن بني التدابري الوقائية من ظاهرة الفساد االعتماد على اختيار االجراءات املناسبة لتكوين األفراد املرتشحني لتويل املناصب
العمومية اليت تكون أكثر عرضة لظاهرة الفساد ،وضمان األجر املالئم والتعويضات الكافية ،ألن اخنفاض معدالت األجر يعد من
بني العوامل املسهلة النتشار ظاهرة الفساد ،خاصة إذا كان الراتب أو األجر ال يكفي لسداد احلد األدىن للمعيشة ،األمر الذي
يشجعه على البحث على مصادر مالية أخرى لسد حاجاته حىت ولو كانت بطرق يري مشروعة ،2كما أن إعداد برامج تعليمية
وتكوينية تتالءم مع متكني املوظفني العمومني من األداء الصحيح والنزيه والسليم لوظائفهم وإفادهتم من تكوين متخصص يزيد من
وعيهم مبخاطر الفساد ،5وهلذا حرصت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على تشجيع الدول على اتباع هذا النهج والعمل
على تكريسه يف أرض الواقع  ،2وهو ما نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة  22من األمر  21/22املتضمن القانون األساسي
للوظيفة العمومية اليت ألزمت اإلدارة العمومية تنظيم لدورات التكوين وحتسني املستوى بصفة دائمة ،قصد ضمان حتسني تأهيل
املوظف وترقيته املهنية وتأهيله ملهام جديدة حتتا إىل تطوير مهاراته مستقبال .
كما نص املشرع يف هذا الشأن على جمموعة من التدابري الوقائية اليت تضمن نزاهة هذا املوظف العمومي بإلزامه بالتصريح
مبمتلكاته ،وإلزام كل منتخب بذلك خبصوص املمتلكات اليت تكون يف ذمته بداية من عهدته االنتخابية ،قصد ضمان الشفافية يف
احلياة السياسية والشؤون العمومية وصون نزاهة األشخاص املكلفني باخلدمة العمومية  ،1وقد مت ذلك تطبيقا اللتزامات اجلزائر
الدولية خاصة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت سنت تدابري تلزم املوظفني العموميني بأن يفصحوا للسلطات املختصة
عن كل األنشطة واألعمال واالستثمارات واملوجودات واهلبات واملنافع الكبرية جراء اشتغاهلم يف تلك الوظيفة ،1ويعد التصريح
باملمتلكات من التدابري الوقائية املؤسساتية اليت تنتهجها معظم الدولة للتصدي لظاهرة الفساد من أجل الكشف عن الثراء السريع
ومراقبة تطور اجلانب املادي للموظف العمومي  ، 2وهذا التصريح يعترب التزاما يقع على عاتق الشخص القائم بوظيفة عمومية

املادة  21الفقرة  2من القانون  2 -22املعدل واملتمم املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

 0األمر  21-22املتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية ،املؤرخ يف  5يوليو  ،0222اجلريدة الرمسية ،العدد  ،22الصادر يف  2يوليو .0222
 1هارون نورة ،جرمية الرشوة يف ظل اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد وأثرها على التشريعات اجلزائية الداخلية ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق  ،جامعة دمشق  ،سوريا،0221،ص. 15
 2املادة  21الفقرة  20و 21من القانون  2 -22املعدل واملتمم املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،واملادة  10من األمر  21-22املتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية.
 5املادة  21الفقرة  22من القانون  2 -22املعدل واملتمم املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
 2املادة  2الفقرة د من اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد  ،الصادرة مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،رقم  22/51يف دورهتا  ،51يف  0221/ 2/ 1واليت صادقت عليها اجلزائر
مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  01-22املؤرخ يف .0222/22/ 1
املادة  22من األمر  21-22املتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية.
 1املادة  22من القانون  2 -22املعدل واملتمم املتع لق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،علما أن التصريح باملمتلكات قد سبق النص عليه مبوجب األمر  22/1املؤرخ يف جانفي  11املتضمن
التصريح باملمتلكات.
 1أنظر املادة  21الفقرة  25من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد .
2

الشيخي عبد القادر ،دور نظم الرقابة يف مكافحة الفساد االداري واملايل ،األردن ،جامعة الريموك،0225،ص.121
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يفصح فيه عن كل ممتلكاته اليت يف حوزته خار إطار الوظيفة اليت يشغلها ،عن طريق تقدمي تقرير عن ذمته املالية وكل املوجودات
املادية ويري املادية وكل احلقوق املتصلة هبا ،وفقا للقانون رقم  2 - 22املتعلق بالوقاية من الفساد ،كون التصريح باملمتلكات
جيب أن حيتوي جردا كامال لألمالك العقارية واملنقولة اليت ميتلكها هو أو أوالده القصر سواء كانت موجودة داخل اجلزائر أو
خارجها .
وحدد املرسوم الرئاسي رقم  2 2/22منوذجا للتصريح باملمتلكات يعد يف نسختني يوقعهما املكتب والسلطة املودع لديها
وتسلم نسخة منها للمكتب ،0وحددت املادة  22من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته اجلهة الواجب التصريح أمامها فبالنسبة
فبالنسبة للتصريح مبمتلكات رئيس اجلمهورية وأعضاء الربملان ورئيس اجمللس الدستوري وأعضائه ،والوزير األول وأعضائه ،ورئيس
جملس احملاسبة ،وحمافظ بنك اجلزائر ،والسفراء والقناصلة والوالة والقضاة يكون أمام الرئيس األول للمحكمة العليا ،ويتم نشر
حمتوى هذا التصريح يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية خالل الشهريني املواليني لتاريخ انتخاب املعنيني أو تسلمهم مهامهم،
أما التصريح مبمتلكات رؤساء وأعضاء اجملالس الشعبية احمللية املنتخبة يكون أمام اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد ،ويكون مضمون
هذا التصريح حمل نشر عن طريق التعليق يف لوحة االعالنات مبقر البلدية أو الوالية حسب احلالة خالل شهر ،1ويكون تصريح
باقي املوظفني العموميني يري املنصوص عليهم يف املادة  22من القانون رقم  ،2 -22وفقا للمادة  20من املرسوم
الرئاسي 2 5/22على أن يكون بالنسبة للموظفني العموميني الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا يف الدولة أمام اهليئة
الوطنية ،أما املوظفني الذين حتدد قائمتهم بقرار من السلطة املكلفة بالوظيفة العمومية فيكون التصريح أمام السلطة السلمية
املباشرة.2
واملوظف العمومي يف كل األحوال يقوم باكتتاب ممتلكاته خالل شهر من تاريخ تنصيبه أو بداية عهدته االنتخابية ،وجيدد هذا
التصريح خالل كل زيادة يف ذمته املالية ،كما يصرح هبا كذلك عند هناية خدمته أو عهدته االنتخابية ،5أما بالنسبة للقضاة فيجب
فيجب أن يتجدد تصرحيهم مبمتلكاهتم كل مخس سنوات وعند كل تعيني يف وظيفة نوعية ، 2ونص املشرع اجلزائري على عقوبة
احلبس من ستة أشهر إىل مخس سنوات وبغرامة من  52222د إىل  522.222د يف حق كل موظف عمومي خاضع قانونا
لواجب التصريح باملمتلكات ومل يقم بذلك عمدا .
لكن ما يالحظ على أرض الواقع أنه ريم وجود نصوص قانونية وقائية تتعلق باختيار املوظف وتكوينه وإجراء التصريح
باملمتلكات ،إال أن ظاهرة الفساد يف تزايد مستمر ،هذا ما يفرض على الدولة فرض سياسة وطنية جادة تسهم يف انشاء فرد
ومواطن صاحل يتمتع بأخالق عالية جتنبه يف الوقوع يف الفساد ،فاملشكل اليوم يف اجلزائر أصبح يتعلق بأزمة أخالق وتربية وضبط
للسلوك واالستعداد االجرامي الكامن يف نفسية البشر ،وهذا ما ال تستطيع القوانني جماهبته.

املادتان  22و 25من القانون رقم  2 -22املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
 0أنظر املرسوم الرئاسي 2 2-22احملدد لنموذ التصريح باملمتلكات ،املؤرخ يف  ،0222/ /00اجلريدة الرمسية ،العدد ، 2الصادرة بتاريخ .0222/ /00
 1أنظر املادة  22من القانون رقم  2 -22املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
 2أنظر املادة  20من املرسوم الرئاسي 2 5/22املتعلق بكيفيات التصريح باملمتلكات بالنسبة للموظفني العموميني يري املنصوص عليهم يف املادة  22من القانون  2 -22املتعلق بالوقاية من الفساد
ومكافحته ،املؤرخ يف  ،0222/ /00اجلريدة الرمسية ،العدد ، 2الصادرة يف . .0222/ /00
 5املادة  22من القانون رقم  2 -22املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
 2أنظر املادة  01من القانون رقم  -22املتعلق بالقانون األساسي للقضاء ،املؤرخ يف  ،0222/21/22ر ،العدد  ،5الصادرة بتاريخ .0222/21/21
املادة  10من القانون رقم  2 -22املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
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المطلب الثاني:

مكانة المجتمع المدني في الحد من ظاهرة الفساد
إن إصالح مؤسسات الدولة على منط أكثر كفاءة وشفافية يرتكز أساسا على ضرورة توافر مقومات احلكم الراشد الذي
يتطلب إعادة إصالح اإلدارة اليت تساهم يف عملية تنمية الدولة ،اليت حتتا إىل تظافر اجلهود ،للوقاية من ظاهرة الفساد اليت تنخر
كياهنا ،ومبسا ندة مؤسسات اجملتمع املدين اليت تعد مؤسسات دميقراطية منظمة إداريا مساندة للدولة يف الوقاية من الفساد ،عن
طريق توفري جمموعة من الضوابط والضمانات اليت تعزز قيم النزاهة والشفافية يف عملها ومحاية احلقوق واحلريات وصياية السياسات
العامة للدولة ،وتقوية تطبيق دولة القانون وتعزيز وتفعيل احلكم الراشد وترقية الوعي العام مبخاطر ظاهرة الفساد  ،إذ ميثل اجملتمع
املدين جمموع املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تعمل يف خمتلف اجملاالت ،ومتثل جممل التنظيمات
التطوعية احلرة اليت تتوسط األسرة والدولة لتحقيق مصاحل أفرادها  ،0ويضم اجملتمع املدين مجيع التنظيمات املستقلة اليت تقع خار
االطار الرمسي للدولة واليت هلا دور ومكانة هامة بني الدولة والشعب ،وهي تتشكل من اجلمعيات ووسائل االعالم واملؤسسات
األكادميية ومراكز البحث والنقابات والغرف املختلفة من جتارية وصناعية واالحتادات املهنية واجلمعيات اخلريية ومنظمات حقوق
االنسان ،وهي تشكل فضاء حرا لتجمع األفراد يف اجملتمع يف كيان معني يعربون فيه عن إرادهتم وطموحاهتم ،وتتجلى مكانة
اجملتمع املدين يف الدفاع عن مصاحله عندما تتقاعس الدولة عن محاية مصاحل مواطنيها.1
إن اجملتمع املدين يعد أداة فاعلة لتشجيع التنمية وحماربة ظاهرة الفساد يف مؤسسات الدولة ،وحيتل مكانة مهمة يف اجملتمعات
من خالل الدور اإلجيايب الذي يلعبه يف الوقاية من الفساد ،ومن أهم التدابري الوقائية اليت يتخذها ويضمنها اجملتمع املدين ،تشجيع
اعتماد الشفافية يف كيفية اختاذ القرار وتعزيز مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية للدولة ،وإعداد ندوات وبرامج حتسيسية
وتوعوية مبخاطر الفساد ،ومتكني وسائل االعالم واجلمهور من احلصول على املعلومات احلقيقية املتعلقة بالفساد مراعاة منها
لضمان النظام العام وحياد القضاء وشرف وكرامة االشخاص ،وتنمية الدور اجلماهريي الشعيب يف الوقاية من الفساد ،2واجملتمع
املدين يستعمل آليات ووسائل للوقاية من ظاهرة الفساد من خالل الدور الذي تقوم به ،عن طريق التوعية اليت تؤدي إىل رفع
مستوى الوعي العام حول خماطر ظاهرة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة ،وهذه املبادئ تتطلب بذل اجلهود من
طرف املواطنني من خالل سلوكاهتم وأخالقهم اليت جيب أن تكون ضد ظاهرة الفساد ،5كما تقوم منظمات اجملتمع املدين بتوعية
املواطنني حبجم وخماطر هذه الظاهرة باستخدام وسائل االعالم عن طريق نقل ونشر املعلومات من خالهلا الطالع الرأي العام
واألفراد عليها لتنمية الوعي يف ذواهتم وترسيخ االحساس باملواطنة ونشر قيم املناهضة للفساد ودفعهم للمشاركة يف حماربته،
ويساهم اجملتمع املدين يف حتريك الرأي العام وتغيري األمناط السائدة يف اجملتمع واشراك املواطنني يف الوقاية من الفساد ،وتتجلى
مظ اهر التوعية من خالل اصدار نشرات توعوية حول مسببات الفساد وأثاره والرتكيز على ادرا وتطبيق ذلك يف املناهج الرتبوية

عبيد ناصر  ،دور الربملانات والربملانيني يف مكافحة الفساد ،منشورات اهليئة العامة السورية للكاتب ،دمشق  ،سوريا ،وزرارة الثقافة،02 2 ،ص .0 2
 0نوري اسراء عالء الدين  ،دور مؤسسات اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد ،جملة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ،العراق ،العدد ،0220 ،22ص .11
 1ناجي عرب النور ،املدخل إىل علم السياسة ،عنابة  ،اجلزائر ،دار العلوم للنشر والتوزيع،022 ،ص .
 2املادة  5من القانون رقم  2 -22املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
 5عبد الالوي عبد السالم ،دور اجملتمع املدين يف التنمية احمللية باجلزائر ،مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية  ،جامعة ورقلة،02 -02 2،ص .1
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والتعليمية ويف الندوات التليفزيونية بغرض الوقاية واحلد من ظاهرة الفساد ،كما يقوم اجملتمع املدين بإعداد دراسة معمقة حول
ظاهرة الفساد لوضع خمطط عمل قابل للتحقق يف إطار رؤية شاملة ترتكز على الوقاية القبلية والبعدية لظاهرة الفساد .
ويؤدي اجملتمع املدين دورا حيويا يف الوقاية من الفساد ،من خالل التأثري على وضع السياسات العامة ،وتعبئة وإدارة املوارد اليت
تعزز الشفافية واملساءلة عن برامج الدولة ،وتعزيز قيم املساءلة والشفافية يف النظام السياسي ،واملبادرة بعرض تدابري اصالحية على
السلطة والضغط عليها لتطبيقها على أرض الواقع ،وإلجناح دور اجملتمع املدين يف الوقاية من الفساد جيب أن يتوفر على شبكة
وطنية ودولية تساهم يف تطوير آليات الوقاية واالستفادة من اخلربات وتبادل املعلومات باستعمال الوسائل التكنولوجية.0
إن مؤسسات اجملتمع املدين تعد الشريك األساسي يف تطوير وتعزيز املمارسات النزيهة من خالل توعية املواطنني والرأي العام
بظاهرة الفساد وتقدمي الشكاوى اجلماعية من طرف املواطنني خبصوص فشل مؤسسات الدولة ،1وهلذا قد أعطى املشرع اجلزائري
مكانة للمجتمع املدين تعزيزا للدور الذي يؤديه يف الوقاية من الفساد يف املادة  5من القانون  2 -22من خالل حثه على
تشجيع مشاركة اجملتمع املدين يف الوقاية من الفساد ومكافحته باختاذ جمموعة من التدابري ذات العالقة واليت تشمل اعتماد مبادئ
ا لشفافية وتعزيز مبدأ التشاركية يف تسيري الشؤون العمومية لضمان الرقابة الشعبية ،وإعداد برامج توعوية مبخاطر الظاهرة ،ومتكني
وسائل االعالم واجلمهور من احلصول على املعلومات املتعلقة بالفساد من خالل التحقيقات الصحفية االستقصائية اليت تكشف
املستور عن كل املمارسات الفاسدة ،وتوعية املواطنني باألثر املباشر للفساد على خمتلف النواحي ،2على شرط أن يكون منفذ
احلملة اإلعالمية من األشخاص الذين يتمتعون مبصداقية وثقة اجلمهور ،واختيار الوسائل املالئمة إليصال الرسائل االعالمية املعربة
للمواطنني ،وجتنب املبالغة يف احلمالت الدعائية ،واستقاللية التحرير وتعزيز الصحافة املستقلة اليت تعتمد على الضمري املهين،
خاصة مع تأثريات مالكي وسائل االعالم سواء كانت خاصة أو عامة.
واملالحظ أن عدد اجلمعيات املناهضة لظاهرة الفساد مقارنة بعدد اجلمعيات الناشطة األخرى يبقى ضئيال جدا ،نذكر منها
اجلمعية الوطنية ملكافحة اآلفات االجتماعية ،اللجنة الوطنية ملبادرة الفساد قضية اجملتمع ،اجلمعية الوطنية ملكافحة الفساد ،املنظمة
الوطنية جلمعيات رعاية الشباب.5
واملالحظ أن منظمات اجملتمع املدين يف اجلزائر تفتقر إىل االمكانات الالزمة اليت تسهل عملها يف خمتلف اجملاالت ،وهي
تتحرك يف نطاق حمدود وضيق خاصة مع تفشي ظاهرة الفساد حىت داخل هذه املنظمات يف حد ذاهتا ،وهذا ما جعلها يري قادرة
على مواجهة الفساد نتيجة ضعفها وعدم كفاءهتا وضغوطات السلطة عليها بالريم من االطار القانوين املهم املخصص ملنظمات
اجملتمع املدين يف اجلزائر ،هذا ما أدى إىل تقليص دورها الوقائي اجملتمعي األساسي يف اجملتمع اجلزائري.

راشد عبد العزيز ،دور الصحافة يف تدعيم تنفيذ آليات االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد – دراسة حتليلية،-بغداد ،الكلية التقنية االدارية للنشر ،02 2، ،ص .0
 0ساوس خرية ،دور اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد ،اجمللة االكادميية للبحث القانوين ،اجمللد  ،25العدد،2 ،02 0ص ،0 2وسامي فودة ،دور اجملتمع املدين يف مراقبة الفساد ،يومية احلوار،
أوت ،0221ص.20
 1سوزان –روز اكرمان ،ترمجة فؤاد سروجي ،الفساد واحلكم :األسباب ،العواقب ،واالصالح ،عمان ،األهلية للنشر والتوزيع  ،0221،ص.011
 2املادة  5من القانون رقم  2 -22املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
 5بودهان موسى ،النظام القانوين ملكافحة الفساد يف اجلزائر ،الرويبة ،اجلزائر ،منشورات  ANEPاملؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واالشهار ،0221 ،ص

.0
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ط.د/طوماش إبراهيم
ط.د/عمارة زينب

المبحث الثاني :

اآلليات المؤسساتية لمكافح ــة ظاه ـ ــرة الفسـ ــاد
يتطلب لدراسة هذا املبحث التطرق إىل دور اهليئات املتخصصة يف مكافحة ظاهرة الفساد كاهليئة الوطنية للوقاية من الفساد
ومكافحته والديوان املركزي لقمع الفساد من جهة ،ومعرفة دور اهليئات املالية الوطنية الكفيلة مبكافحة انتشار ظاهرة الفساد يف
اجلزائر كمجلس احملاسبة وخلية ملعاجلة االستعالم املايل من جهة أخرى.
المطلب األول:

دور الهيئات المتخصصة في مكافحـ ـ ــة ظاهـرة الفسـاد
إن من أهم اهليئات املتخصصة يف مكافحة الفساد اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،اليت استحدثها القانون رقم
 2 -22املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،واليت أكد عليها الدستور املعدل بالقانون  2 - 2يف املادة  020و 021منه،
واليت هتدف إىل تنظيم االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ،ومتثل آلية ووسيلة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية
واالستقالل املايل توضع لدى رئيس اجلمهورية  ،واملشرع اجلزائري قد حذا يف هذا حذو املشرع الفرنسي خبصوص فكرة السلطة
االدارية املستقلة اليت يهدف انشاؤها إىل ضمان احلياد يف مواجهة املتعاملني االقتصادين ،واألعوان العموميني واملنتخبني عندما
يتعلق األمر بضمان الشفافية يف احلياة السياسية والشؤون العمومية ،0علما أهنا مسيت يف التشريع الفرنسي بالوحدة املركزية للوقاية
من الفساد.1
ويضمن الدستور اجلزائري املعدل بالقانون رقم  2 / 2وقانون مكافحة الفساد رقم  2 -22ألعضاء هذه اهليئة األمن
واحلماية من كل أشكال الضغط أو الرتهيب أو التهديد أو االهانة أو الشتم أو االعتداء مهما كان نوعه اليت قد يتعرضون هلا أثناء
أو مبناسبة تأدية مهامهم القانونية ،ويضمن التكوين العايل ملستخدمي اهليئة ويوفر كل الوسائل الالزمة للقيام باملهام املوكلة إليهم،2
ولقد حددت املادة  02من املرسوم الرئاسي  2 1-22تنظيم وسري اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،5اليت تتشكل من
من رئيس وستة أعضاء يعينون مبوجب مرسوم رئاسي ملدة  25سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتنتهي مهامهم مبوجب مرسوم
رئاسي ، 2وتتكون من جملس اليقظة والتقييم ،ومديرية الوقاية والتحسيس ومديرية التحاليل والتحقيقات ،وتتوفر اهليئة على أمانة
عامة يسريها أمني عام يعني مبوجب مرسوم رئاسي ،يتوىل هذا األخري التسيري االداري واملايل للهيئة حتت إشراف رئيسها .

املادة  020الفقرة  2من القانون رقم  2 / 2املؤرخ يف  22مارس 02 2املتضمن التعديل الدستوري ،اجلريدة الرمسية ،العدد  2املؤرخة يف  2مارس  ،02 2واملادة  1من القانون رقم -22
 2املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
 0حوحو رمزي  ،و دنش لبىن ،اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،مقال منشور يف جملة االجتهاد القضائي ،العدد  ،25جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،ص .2
 Véronique. DUBOS, service Central de prévention de la corruption, revue l’officiel de la sécurité, France, mars- avril2008 N 5 : P22-23.
 2أنظر املادة  020فقرة  20من القانون  2 - 2املتعلق بالتعديل الدستوري اجلديد ،واملادة  1من القانون رقم  2 -22املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
 5املادة  02من املرسوم الرئاسي رقم  2 1-22املتعلق بتحديد تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سريها ،املؤرخ يف  ،0222/ /00اجلريدة الرمسية ،العدد ، 2
الصادرة بتاريخ .0222/ /00
 2ويف إطار تنفيذ أحكام املادة  020من الدستور املعدل بالقانون رقم  2 - 2قام فخامة رئيس اجلمهورية بتعيني تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مبقتضى املرسوم الرئاسي املؤرخ يف
 0ذي احلجة  21املوافق ل ـ  2سبتمرب  ، 02 2أنظر اجلريدة الرمسية  ،العدد ،55الصادرة بتاريخ  0سبتمرب .02 2
أنظر املرسوم الرئاسي رقم  2 1-22تنظيم وسري اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
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وميكن للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يف إطار مهامها أن تطلب من االدارات واملؤسسات واهليئات التابعة للقطاع
العام أو اخلاص أو كل شخص طبيعي أو معنوي آخر أية معلومات أو وثائق تراها مفيدة يف الكشف عن أفعال الفساد ،وكل
رفض متعمد ويري مربر لتزويد اهليئة باملعلومات أو الوثائق املطلوبة يشكل جرمية إعاقة السري احلسن للعدالة وفقا لقانون الوقاية من
الفساد ومكافحته ،وإذا ما تبني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من وجود وقائع ذات وصف جزائي ،حتول امللف إىل
وزير العدل الذي خيطر النائب العام املختص بتحريك الدعوى العمومية عند االقتضاء  ،كما تتوىل اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد
ومكافحته اقرتاح سياسة شاملة للوقاية من الفساد يف اجلزائر ،هدفها محاية مبادئ دولة القانون احلق والقانون اليت تعكس مدى
وجود النزاهة والشفافية واملسؤولية يف تسيري املمتلكات واألموال العمومية واملسامهة يف تطبيق وجتسيد تلك املبادئ القانونية . 0
ويالحظ أن اختصاصات هذه اهليئة هي اختصاصات إدارية استشارية ال ترقى إىل االختصاصات القضائية ،وهي تعد
اختصاصات شكلية تنتهي بتقارير وإخطارات لوزير العدل الذي ميثل السلطة التنفيذية ،مما يقلل من مهام اهليئة كجهة قضائية
وكهيئة مستقلة ،وهو ما سيؤثر عليها كمؤسسة وطنية تتصدى لظاهرة الفساد ،فهي متثل واجهة ال ترقى إىل حماربة الفساد ،فعلى
الدولة أن تكون هلا إرادة سياسية حقيقة يف مكافحة الفساد الذي ينخر اقتصاد البالد ،وهذا ال يتأتى بإنشاء مؤسسات وإمنا يف
تفعيل دورها وإعطائها كامل الصالحيات القانونية للنظر والتحقيق يف الفساد بنفسها خاصة وأهنا هيئة مستقلة.
وتقوم اهليئة املذكورة وفقا للفقرة الثانية من املادة  021من الدستور واملادة  02من القانون رقم  ،2 -22برفع تقرير سنوي
لرئيس اجلمهورية يتضمن جممل النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته ،وكل املعيقات واملعاينات والتوصيات
املقرتحة ،إال أن ما يالحظ يف الواقع أن هذه اهليئة على الريم من تنصيبها وتعيني تشكيلتها مبرسوم رئاسي يف  2سبتمرب
 ،02 2إال أهنا ال زالت يري مفعلة وال تقوم بدورها الفعلي كامال خاصة مع تزايد حجم ظاهرة الفساد يف اجلزائر سنة بعد
األخرى.
كما يقع على عاتق أعضاء اهليئة الوطنية املكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته االلتزام حبفظ السر املهين ،وعدم إفشاء أو نشر
قرارات الذمة املالية وكل الوثائق االيضاحية ،وهلذا نصت املادة  1من قانون مكافحة الفساد على ضرورة قيام أعضاء اهليئة بتأدية
اليمني اخلاصة قبل استالم مهامهم ،وكل خرق هلذا االلتزام يعد جرمية يعاقب صاحبها وفقا لقانون العقوبات.1
إن إعطاء اهليئة لصالحيات قضائية حقيقية جيعل منها سلطة مستقلة يف مكافحة الفساد ،تغين عن باقي اآلليات القانونية
واهليئات األخرى ،خاصة يف ظل تقييد القضاء يف حتريك الدعوى العمومية يف جرائم الفساد املرتكبة من طرف مسريي املؤسسات
العمومية االقتصادية ،اليت متتلك الدولة كل رأمساهلا أو ذات الرأمسال املختلط ،من خالل ضرورة وجود شكوى مسبقة من طرف
اهليئات االجتماعية للمؤسسة ،وهذا ما يعد حتكما يف صالحيات النيابة العامة ،خاصة مع وجود إمكانية إجرائية لتحريك الدعوى
العمومية مبجرد وصول إىل علمهم وجود تلك اجلرائم عن طريق مقال صحفي أو بث إذاعي أو تلفزيوين ،فنص املادة  22مكرر
من قانون االجراءات اجلزائية ال خيدم مكافحة الفساد يف تلك املؤسسات ،خاصة مع عدم وجود شكوى نتيجة تواطئ من اهليئة

املادتان  0و 00من القانون رقم  2 -22املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
0أنظر املادة  021الفقرة  20من الدستور املعدل بالقانون  ،2 - 2واملادة 02الفقرة  2من القانون  2 -22املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
1املادتان  01و 02من القانون رقم  2 -22املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
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االجتماعية  ،فوجود هيئات مركزية فعالة هلا صالحيات قضائية واسعة ميكنها من جتاوز كل املعيقات ملكافحة الفساد يف ظل
تطبيق التحقيق الذايت يف مجيع املؤسسات الكتشاف كل التجاوزات.
ويف إطار مكافحة ظاهرة الفساد املنتشرة يف اجلزائر قام رئيس اجلمهورية بتوقيع مرسوم رئاسي رقم  202/بتاريخ 21
ديسمرب  02يتضمن إنشاء الديوان املركزي لقمع الفساد من أجل حتقيق جناعة أكرب يف مكافحة الفساد ،0ميثل جهاز موحد
خيتص بقمع جرائم الفساد ،وهو جهاز وطين مستحدث يقوم بالتحري والتحقيق يف جمال اجلرائم املتعلقة بالفساد حتت إشراف
النيابة العامة ،يتشكل من خمتلف فئات الضبطية القضائية من ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع ،وضباط وأعوان
الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية ،وأعوان عموميني ذوي كفاءة أكيدة يف جمال مكافحة الفساد ،وبعض
املستخدمني للدعم التقين واالداري ،وميكن للديوان أن يستعني خبرباء أو مستشارين أو أي مؤسسة ذات كفاءة يف جمال مكافحة
الفساد ،ويعد بذلك مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية ،تقوم بالبحث عن اجلرائم ومعاينتها ،1يشرف عليه وزير املالية
يتمتع باالستقاللية ،يسري الديوان من طرف رئيس الديوان ،ومديرية التحريات ،ومديرية االدارة العامة ،ويقوم الديوان جبمع كل
املعلومات اليت تسمح بالكشف عن مظاهر الفساد ومكافحته ،ومجع األدلة والقيام بتحقيقات يف وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها
للمثول أمام اجلهة القضائية املختصة ،ويقوم كذلك بتطوير التعاون والتنسيق مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل املعلومات مبناسبة
التحقيقات اجلارية ،واقرتاح كل ما من شأنه احملافظة على حسن سري التحريات ،إذ يتم تعيني مدير عام للديوان مبرسوم رئاسي بناء
على اقرتاح وزير املالية ،يعمل هذا املدير على وضع الربامج واملخططات لسري الديوان ،ويسهر على حسن سريه ،ويقوم بتطوير
التعاون وتبادل املعلومات على املستوى الوطين واحمللي ،ويعد تقريرا سنويا عن خمتلف نشاطات الديوان الذي يرسله بدوره إىل وزير
املالية املكلف باإلشراف عليه.2
ويالحظ كذلك أن الديوان املركزي لقمع الفساد يري مستقل العتباره هيئة شكلية نظرا لكونه هيئة تابعة لوزارة املالية ،وأن عمل
الديوان ينتهي مبجرد تقرير يرفعه وزير املالية ،وهذا ما جعل مهمته إدارية ال متثل اجلانب القضائي أصال ،حىت وإن كانت تشكيلته
تظهر على أهنا قضائية لكون وظيفته اقتصرت على جمرد االعالم واالخبار واإلخطار فقط.
المطلب الثاني:

دور الهيئات الرقابية في مكافحة ظاهرة الفساد
إن من بني أهم اهليئات الرقابية الوطنية ملكافحة الفساد جملس احملاسبة الذي ميثل مؤسسة رقابية ألموال الدولة واجملموعات
االقليمية واملرافق العمومية ،ويعد هيئة وطنية مستقلة ،يوضع حتت اشراف السلطة العليا واملبادرة لرئيس اجلمهورية ،إذ كان دستور
 1 2أول دستور جزائري قام بتأسيسه وفقا للمادة  12منه  ،5ويف األول من مارس سنة  112صدر نظام أساسي طبقا
للقانون  25-12املتعلق مبمارسة وظيفة الرقابة من طرف جملس احملاسبة ،وأعطيت له اختصاصات إدارية وقضائية ملمارسة رقابة

أنظر املادة  22مكرر من األمر  20- 5املعدل واملتمم لقانون االجراءات اجلزائية  ،املؤرخ يف  01يونيو  ،02 5اجلريدة الرمسية ،العدد ،22الصادرة بتاريخ  01يونيو .02 5
0املرسوم الرئاسي رقم  202-احملدد لتشكيلة الديوان املركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سريه ،املؤرخ يف  ،02 / 0/ 21اجلريدة الرمسية  ،العدد ،21الصادرة بتاريخ .02 / 0/ 2
1املادتان  22و 21من املرسوم الرئاسي رقم . 202-
2املرسوم الرئاسي رقم  202-احملدد لتشكيلة الديوان املركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سريه ،املؤرخ يف  ،02 / 0/21اجلريدة الرمسية ،العدد  ،21الصادرة بتاريخ .02 / 0/ 2
5دستور  1 2املصادق عليه مبوجب األمر 2 - 2املؤرخ يف  ، 1 2/ /00اجلريدة الرمسية ،العدد ،12الصادرة يف . 1 2/ /02
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شاملة على اجلماعات العمومية واملرافق واهليئات واملؤسسات اليت تسري األموال العمومية مهما كان وضعها القانوين  ،كما صدر
األمر  10/12املؤرخ يف  22ديسمرب  112املتضمن لتنظيم جملس احملاسبة الذي جاء تطبيقا لدستور  111الذي قلص من
جمال تدخله وفقا للمادة  22منه ،واستثىن مراقبة املؤسسات االقتصادية واهليئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وجرد
من صالحياته القضائية  ،0ومبوجب األمر  02/15الصادر يف جويلية  115املعدل مبوجب األمر  20/ 2املؤرخ يف 02
أوت  ،1 02 2وبتعديل دستور  ،2 112أصبح جمللس احملاسبة صالحيات أوسع وأرجعت له صالحياته القضائية.
ويتمتع جملس احملا سبة باالستقاللية يف التسيري وخيضع لقواعد احملاسبة العمومية ،ويديره رئيس ،ويساعده يف ذلك نائب يتوىل
دور النيابة العامة لدى جملس احملاسبة ،ويقوم هذا اجمللس بصالحيات إدارية تتمثل يف الرقابة على مصاحل الدولة واجلماعات
االقليمية واملؤسسات واملرافق واهليئات العمومية باختالف أنواعها تسري عليها قواعد احملاسبة العمومية ،ويضمن هذا اجمللس رقابة
املرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري واملؤسسات واهليئات العمومية اليت متارس نشاطا صناعيا أو جتاريا أو ماليا واليت
تكون أمواهلا أو مواردها أو رؤوس أمواهلا ذات طبيعة عمومية ،ويقوم اجمللس كذلك برقابة تسيري األسهم العمومية يف املؤسسات أو
الشركات أو اهليئات مهما كان وضعها القانوين ،واليت متلك فيها الدولة أو اجلماعات االقليمية أو املرافق أو اهليئات العمومية
األخرى جزءا من رأمساهلا االجتماعي ،ويراقب اهليئات اليت تسري النظم االجبارية للتأمني ،ويتمتع جملس احملاسبة بصالحيات عامة
يف جمال الرقابة املؤسساتية لألموال العمومية تشمل مراقبة حسن استعمال اهليئات اخلاضعة لرقابة املوارد واألموال العمومية ،ويقيم
نوعية تسيريها على مستوى النجاعة والفعالية ،ويتأكد جملس احملاسبة من خالل دوره القضائي من مدى احرتام األحكام التشريعية
والتنظيمية املعمول هبا يف جمال تقدمي احلسابات ،ويراجع حسابات احملاسبني العمومني ويراقب االنضباط يف جمال تسيري امليزانية
واملالية ،إذ ميكن أن يستشار جملس احملاسبة من طرف اهليئات يف بعض املواضيع احملددة يف األمر ،02/15وميكن لرئيس اجلمهورية
أن خيطر جملس احملاسبة بكل ملف أو مسألة ذات أمهية وطنية تدخل ضمن اختصاصه ،وميكن استشارته يف املشاريع التمهيدية
السنوية للقوانني املنظمة لضبط امليزانية ،وترسل احلكومة التقارير التقييمية اليت يعدها اجمللس هلذا الغرض بعنوان السنة املالية املعنية
إىل اهليئة التشريعية مرفقة مبشروع القانون اخلاص هبا ،وميكن استشارة جملس احملاسبة يف مشاريع النصوص القانونية املتعلقة باملالية
العمومية ،إذ يعد جملس احملاسبة تقريرا سنويا يرفعه اىل رئيس اجلمهورية.5
وعلى الريم من وجود نصوص قانونية تبني اختصاصات جملس احملاسبة االدارية والقضائية واالستشارية ،فإنه من الناحية الواقعية
ومنذ تأسيسه إىل ياية اليوم وريم االصالحات املتتالية اليت عرفها ،مل حيقق أي نتائج ملموسة ومل يبلغ اهلدف الذي أنشئ من
أجله نظرا لتفاقم ظاهرة الفساد ،ووجود أسباب أخرى ،وبالريم من أمهية هذه اهليئة ودورها فقد مهشت عمدا ،نظرا لفرض كل
تيار سياسي ألجندته ،وهيمنة السلطة التنفيذية على باقي اهليئات واملؤسسات األخرى يف الدولة.

القانون رقم  25-12املتعلق مبمارسة وظيفة املراقبة من طرف جملس احملاسبة ،املؤرخ يف ، 112/21/2اجلريدة الرمسية ،العدد ، 2الصادرة بتاريخ . 112/21/21
0أنظر دستور  ، 111الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  ، 1-11جر ،العدد  ،21الصادرة بتاريخ  ، 111/21/2وكذا القانون رقم  10-12املتعلق بتنظيم جملس احملاسبة وسريه ،املؤرخ يف
 ، 112/ 0/22اجلريدة الرمسية ،العدد ،51الصادرة بتاريخ . 112/ 0/25
 1أنظر األمر رقم  02-15املتعلق مبجلس احملاسبة ،املؤرخ يف يوليو  ، 115اجلريدة الرمسية ،العدد ،11الصادرة يف  01يوليو  115املعدل باألمر  20- 2املؤرخ يف  ،02 2 /21/ 02اجلريدة
الرمسية ،العدد  ،52الصادرة بتاريخ 02 2/21/2
2دستور  112الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  211-12املؤرخ يف  ، 112/ 0/2اجلريدة الرمسية ،العدد  ، 2الصادرة بتاريخ  112/ 0/21املعدل واملتمم إىل ياية دستور.02 2
 5أنظر األمر  02/15األمر رقم  02-15املتعلق مبجلس احملاسبة املعدل.
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وألجل مكافحة الفساد قد أنشأ املشرع اجلزائري خلية ملعاجلة االستعالم املايل ،وهي تعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية
املعنوية واالستقالل املايل وتكون حتت وصاية وزير املالية  ،واجلزائر بإنشائها هلذه اخللية تعد من األعضاء املؤسسني جملوعة العمل
املايل للشرق األوسط ومشال إفريقيا ،وتتمثل مهمتها يف مكافحة تبيض األموال ومتويل االرهاب من خالل ما صادقت عليه اجلزائر
من اتفاقيات هبذا الشأن منها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار يري املشروع باملخدرات واملؤثرات الفعلية املعتمدة يف 02
 111 / 0/واملصادق عليها يف . 115/2 /01
وتتكفل خلية معاجلة االستعالم املايل مبكافحة الفساد من خالل حتليل ومعاجلة املعلومات اليت تصلها من قبل السلطات
املعنية ،ومجع املعلومات بواسطة اإلخطارات بالشبهة ،0وختتص هذه اخللية بتسلم تصرحيات االشتباه املتعلقة بكل عمليات متويل
االرهاب أو تبيض األموال اليت ترسلها إليها اهليئات واألشخاص الذين يعينهم القانون ،وتعاجل تصرحيات االشتباه بكل الوسائل
املناسبة ،ويرسل عند االقتضاء امللف املتعلق بالشبهة إىل وكيل اجلمهورية املختص إقليميا كلما كانت وقائع املعاينة قابلة للمتابعة
اجلزائية ،كما تقرتح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة متويل اإلرهاب وتبيض األموال ،وألجل ذلك فقد
وضعت كل االجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال متويل اإلرهاب وتبيض األموال ،1وتعد هذه اخللية هيئة فتية حمدودة ريم
كثرة الشكاوي اليت تصلها حسب ما أكده مدير خلية معاجلة املعلومات املالية بتسجيل حوايل  5 2تصريح بشبهة ختص
تبيض األموال خالل سنة .202
الخاتمة:
إن ظاهرة الفساد تشكل أحد التحديات الضرورية املطروحة على اجلزائر ،اليت سنت جمموعة من القوانني الداخلية وصادقت
على جمموعة من االتفاقيات الدولية يف هذا الشأن ،ونوعت يف سياستها القانونية بني آليات الوقاية اليت تعترب أساسية ملواجهة
أسباب الظاهرة من خالل اعتماد جمموعة من التدابري ختص املوظف العمومي ،فنص املشرع اجلزائري على مبدأ إشراك املواطن يف
الوقاية من الفساد من خالل املكانة اليت خصها للمجتمع املدين ،وباإلضافة إىل اآلليات الوقائية نص القانون كذلك على آليات
املكافحة من خالل اهليئات املؤسساتية اليت استحدثها للتصدي للفساد ،وعلى الريم من كل تلك النصوص والقوانني إال أن
حجم الفساد يف اجلزائر يعرف تزايدا سريعا سنة بعد أخرى يف كل امليادين وكل مؤسسات الدولة ،وهذا راجع يف نظرنا إىل عدة
أسباب منها عد م تفعيل النصوص القانونية وعدم حتيينها وجعلها قادرة على جماهبة الظاهرة اليت تعرف تطورا سريعا نظرا لتأثرها
بنتائج العوملة السلبية ،وعدم وجود إرادة سياسية حقيقية وجادة يف التصدي هلا والقضاء عليها جذريا ،وعلى ضوء ذلك وألجل
املسامهة يف إثراء هذا املوضوع نقرتح ما يلي:
 جيب الرتكيز على وضع آليات وقائية قبلية ملواجهة ظاهرة الفساد من خالل معرفة األسباب احلقيقة لتفشي هذه الظاهرةيف مؤسساتنا العامة واخلاصة.

املادة  2من املرسوم التنفيذي رقم  0 /20املؤرخ يف  0220/22/2املتعلق بإنشاء خلية معاجلة االستعالم املايل وتنظيمها وعملها ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،01الصادرة بتاريخ 0220/22/ 2
 ،املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم .0 5/21
0املرسوم التنفيذي رقم  25/22املتضمن شكل اإلخطار بالشبهة ومنوذجه وحمتواه ووصل استالمه ،املؤرخ يف  21جانفي  ، 0222اجلريدة الرمسية ،العدد  ،0الصادرة بتاريخ  5جانفي .0222
1املادة  2من املرسوم التنفيذي رقم  0 /20املتعلق بإنشاء خلية معاجلة االستعالم املايل وتنظيمها وعملها.
2حيبوش عبد النور  ،تصريح مدير خلية معاجلة املعلومات املالية ،جلريدة اجلزائر اجلديدة ،العدد  ، 0 0ليوم الثالثاء  ،02 0/ 2/12ص.20
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 -ضرورة تشخيص هذا الورم واقتالعه من اجلذور من طرف خرباء يف خمتلف اجملاالت.

 -ضرورة إعادة وإصالح البنية اهليكلية والرقابية لكافة مؤسسات الدولة على أسس متينة.

 -ضرورة حتيني قوانينا الداخلية يف الوقت املناسب نظرا للتطور السريع يف جمال اإلجرام املنظم العابر للحدود الوطنية.

 تفعيل النصوص الردعية وتطبيقها على اجلناة وضمان عدم افالهتم من العقاب وتسليط أشد العقوبات عليهم نظراللمخاطر واآلثار اليت خيلفها الفساد يف مؤسسات الدولة وإعاقته ملسار التنمية واملساس بأمنها االقتصادي.
 إصالح وعصرنة العدالة اجلزائية من خالل بناء جهاز قضائي نزيه وقوي ومستقل يضمن التصدي للظاهرة بتلقائيةومرونة بعيدا عن كافة الضغوطات ،بشرط أن تكون استقاللية القضاء تدرجييا خاصة إذا كان القاضي ال يتمتع ببعد
النظر ،فالقاضي يري املتمكن لو أعطي استقاللية حياول أن يطغى حبكمه ،على عكس القاضي املتمكن الذي حياول أن
يستعمل استقالليته يف احقاق مبدأ العدل واالنصاف ،ألن مسألة استقاللية القضاء مرتبطة أوال بشخصية القاضي أوال
قبل أن تكون متعلقة مبرفق العدالة.
 تبين الدولة لنظام دميقراطي يضمن سيادة حكم القانون واحرتام مبدأ املساواة واحلكم الراشد من خالل اعتماد مبادئالشفافية والرقابة بكل أنواعها يف مؤسساهتا.
 -ضرورة متتع مؤسسات الدولة باإلرادة احلقيقية واجلادة يف مواجهة ظاهرة الفساد .

 إلغاء خمتلف اهليئات املؤسساتية مع ترك هيئة واحدة واعطاؤها كافة الصالحيات الالزمة واالستقاللية التامة للتصديلظاهرة الفساد ،مثلما كان عليه احلال ملا كان للجزائر جملس احملاسبة ،ألن االكثار من هذه اهليئات ال جيدي نفعا مع
عدم وجود إرادة سياسية حقيقية.
 -تشكيل مجعيات من اجملتمع املدين من قبل مواطنني أحرار يقومون مبقاضاة والتبليغ على خمتلف جرائم الفساد.

 ضرورة إعادة النظر من طرف املختصني يف امليدان القانوين حول معوقات وعدم فعالية النصوص وخمتلف اآللياتالقانونية ملواجهة الظاهرة.

المراجع:
أوال :المراجع باللغة العربية:
 -1الكتب :
الشيخي عبد القادر ،دور نظم الرقابة يف مكافحة الفساد االداري واملايل ،األردن ،جامعة الريموك.0225، -0بودهان موسى ،النظام القانوين ملكافحة الفساد يف اجلزائر ،الرويبة ،اجلزائر ،منشورات  ANEPاملؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واالشهار .0221 ،

 - 1سوزان روز اكرمان ،ترمجة فؤاد سروجي ،الفساد واحلكم  :األسباب ،العواقب ،واإلصالح ،عمان ،األهلية للنشر والتوزيع.0221 ،
 -2راشد عبد العزيز ،دور الصحافة يف تدعيم تنفيذ آليات االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد– دراسة حتليلية ،-بغداد ،الكلية التقنية االدارية للنشر. 02 2،

 - 5عبد العظيم عبد الواحد الشكري ،وحسني عباس حسن الشمري ،الفساد يف الدول النامية وانعكاساته االقتصادية واالجتماعية(العراق حالة دراسية) للمدة ،02 -0222
العراق ،جملة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية ،اجمللد  ، 5العدد  ،21سنة .02 1
-2عبيد ناصر ،دور الربملانات والربملانيني يف مكافحة الفساد ،دمشق ،سوريا ،وزرارة الثقافة ،منشورات اهليئة العامة السورية للكاتب.02 2 ،
 ناجي عرب النور ،املدخل إىل علم السياسة ،عنابة ،اجلزائر ،دار العلوم للنشر والتوزيع.022 ، -2القوانين والمواثيق الدولية:
 دستور  1 2املصادق عليه مبوجب األمر 2 - 2املؤرخ يف  ، 1 2/ /00اجلريدة الرمسية ،العدد ،12الصادرة يف . 1 2/ /02 -0دستور  ، 111الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  ، 1-11ر ،العدد  ،21الصادرة بتاريخ . 111/21/2
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اآلليـــــات القانونية للتصـدي لظـاهرة الفسـاد في الجـزائــر
بين واقع النص وفعالية التطبيق

ط.د/طوماش إبراهيم
ط.د/عمارة زينب

 -1القانون رقم  2 -22املعدل واملتمم املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،املؤرخ يف  ،0222/20/02اجلريدة الرمسية ،العدد  ، 2الصادرة يف .0222/21/21
 -2دستور  112الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  211-12املؤرخ يف  ، 112/ 0/2اجلريدة الرمسية ،العدد  ، 2الصادرة بتاريخ  112/ 0/21املعدل واملتمم إىل ياية
دستور.02 2

 -5اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد  ،الصادرة مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،رقم  22/51يف دورهتا  ،51يف  0221/ 2/ 1واليت صادقت عليها اجلزائر مبوجب
املرسوم الرئاسي رقم  01-22املؤرخ يف .0222/22/ 1
 -2القانون رقم  25-12املتعلق مبمارسة وظيفة املراقبة من طرف جملس احملاسبة ،املؤرخ يف ، 112/21/2اجلريدة الرمسية ،العدد ، 2الصادرة بتاريخ . 112/21/21
 -القانون رقم  10-12املتعلق بتنظيم جملس احملاسبة وسريه ،املؤرخ يف  ، 112/ 0/22اجلريدة الرمسية ،العدد ،51الصادرة بتاريخ . 112/ 0/25

 -1القانون رقم  -22املتعلق بالقانون األساسي للقضاء ،املؤرخ يف  ،0222/21/22ر ،العدد  ،5الصادرة بتاريخ .0222/21/21
 -1األمر رقم  02-15املتعلق مبجلس احملاسبة ،املؤرخ يف يوليو  ، 115ر ،العدد ،11الصادرة يف  01يوليو  115املعدل باألمر  20- 2املؤرخ يف ،02 2 /21/ 02
اجلريدة الرمسية ،العدد  ،52الصادرة بتاريخ .02 2/21/2
 - 2األمر  21-22املتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية ،املؤرخ يف  5يوليو  ،0222اجلريدة الرمسية  ،العدد  ،22الصادر يف  2يوليو .0222
 املرسوم الرئاسي رقم  2 1-22املتعلق بتحديد تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سريها ،املؤرخ يف  ،0222/ /00اجلريدة الرمسية،العدد  ، 2الصادرة بتاريخ .0222/ /00
 - 0املرسوم الرئاسي 2 2-22احملدد لنموذ التصريح باملمتلكات ،املؤرخ يف  ،0222/ /00اجلريدة الرمسية ،العدد ، 2الصادرة بتاريخ .0222/ /00

 - 1املرسوم الرئاسي 2 5/22املتعلق بكيفيات التصريح باملمتلكات بالنسبة للموظفني العموميني يري املنصوص عليهم يف املادة  22من القانون  2 -22املتعلق بالوقاية من
الفساد ومكافحته ،املؤرخ يف  ،0222/ /00اجلريدة الرمسية ،العدد ، 2الصادرة يف .0222/ /00

 - 2املرسوم الرئاسي رقم
.02 / 0/ 2

 202-احملدد لتشكيلة الديوان املركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سريه ،املؤرخ يف / 0/ 21

 ،02اجلريدة الرمسية  ،العدد ،21الصادرة بتاريخ

 - 5املرسوم التنفيذي رقم  0 /20املؤرخ يف  0220/22/2املتعلق بإنشاء خلية معاجلة االستعالم املايل وتنظيمها وعملها ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،01الصادرة بتاريخ 2
 ، 0220/22/املعدل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم .0 5/21
2

 -املرسوم التنفيذي رقم  25/22املتضمن شكل اإلخطار بالشبهة ومنوذجه وحمتواه ووصل استالمه ،املؤرخ يف  21جانفي  ، 0222اجلريدة الرمسية ،العدد  ،0الصادرة بتاريخ 5

جانفي .0222
 -3المقاالت:
 حسن أبو محود ،الفساد ومنعكساته االقتصادية واالجتماعية ،جملة جامعة دمشق ،دمشق ،اجمللد  ، 1العدد األول.0220 ،-0حوحو رمزي ،و دنش لبىن ،اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،مقال منشور يف جملة االجتهاد القضائي ،العدد  ،25جامعة حممد خيضر ،بسكرة

 -1حيبوش عبد النور ،تصريح مدير خلية معاجلة املعلومات املالية ،جلريدة اجلزائر اجلديدة ،العدد  ، 0 0ليوم الثالثاء .02 0/ 2/12
-2ساوس خرية ،دور اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد ،اجمللة االكادميية للبحث القانوين ،اجمللد  ،25العدد،2 ،02 0ص ،0 2وسامي فودة ،دور اجملتمع املدين يف مراقبة الفساد،
يومية احلوار،

أوت .0221

 –5نوري اسراء عالء الدين ،دور مؤسسات اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد ،جملة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ،العراق ،العدد.0220 ،22
 -4الرسائل واألطروحات:
 عبد الالوي عبد السالم  ،دور اجملتمع املدين يف التنمية احمللية باجلزائر ،مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية  ،جامعة ورقلة ،اجلزائر.02 -02 2، -0حممد إبراهيم بن عبد العزيز الربدي ،الوقاية من اجلرمية بني الوقاية املوقفية واالجتماعية ،أطروحة دكتوراه يف فلسفة العلوم األمنية ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض.02 ،

-1هارون نورة ،جرمية الرشوة يف ظل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وأثرها على التشري عات اجلزائية الداخلية ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق  ،جامعة دمشق  ،سوريا.0221،
ثانيا :المراجع باللغة األجنبية:
Véronique. DUBOS, service Central de prévention de la corruption, revue l’officiel de la sécurité, France, marsavril -2008 N 5
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العوائق التي تواجه مكافحة الجريمة االلكترونية
(دراسة مقارنة)

د/شوقي يعيش تمام
علواش
أ.د/فريد
دراسة مقارنة)
(

العوائق التي تواجه مكافحة الجريمة االلكترونية
(دراسة مقارنة)
The Difficulties related to the elimination of cybercrime
)(comparative study
د/شوقي يعيش تمام /أستاذ محاضر صنف أ /قسم الحقوق -جامعة بسكرة-الجزائر
أ.د /فريد علواش /أستاذ التعليم العالي /قسم الحقوق -جامعة بسكرة -الجزائر

الملخص
تعد اجلرمية اإللكرتونية من أبرز اجلرائم اليت تثري نقاشا واسعا لدى رجال القانون والقضاء على املستويني الداخلي
والدويل ،وذلك بالنظر إىل العوائق اليت حتول دون مواجهتها بفعالية ،السيما يف ظل اإلشكاالت القانونية اليت تطرحها من
الناحيتني املوضوعية واإلجرائية ،لذا جاءت هذه الورقة البحثية من أجل البحث يف طبيعة العوائق اليت تقف حائال أمام مكافحة
اجلرمية اإللكرتونية  ،حيث من املمك ن تقسيم هاته العوائق اىل ما يتصل بالقانون الواجب التطبيق على اجلرائم االلكرتونية ،وأخرى
ترجع اىل خصوصية نظام االثبات والتحقيق يف جمال اجلرمية االلكرتونية.
الكلمات المفتاحية :الجريمة اإللكترونية  ،البيئة االفتراضية  ،العوائق ،التحديات ،القانون المقارن ،مواجهة.
Abstract
The electronic crime is deemed to be one of the most debated crimes by lawyers and
the judiciary at the national and international levels due to the hindrances that hamper its
efficient fighting, especially when it comes to the legal issues that it raises both in terms of
substance and procedure. This paper aims to investigate the nature of the hindrances
encountered in fighting the electronic crime. These difficulties can be divided into the
applicable law on cybercrime, and others are due to the specificity of the system of proof and
investigation in the field of electronic crime.
– Keywords:– electronic crime – the virtual environment – hindrances – challenges
comparative law - crime fighting
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(دراسة مقارنة)

د/شوقي يعيش تمام
علواش
أ.د/فريد
دراسة مقارنة)
(

مقدمة
ما من شك أن اجلرمية اإللكرتونية تعد من أهم اآلثار السلبية اليت رافقت التطورات اليت شهدها عامل التكنولوجيا وتطور
وسائل االتصاالت ،واملعلوماتية يف ظل ما يعرف بالبيئة الرقمية ،واليت أصبحت جماالً لتنامي التهديدات واالنتهاكات الناجتة عن

استغالل الوسائط املعلوماتية يف جماال ت احلياة املختلفة على حنو ما يضر باملصاحل اخلاصة لألفراد ،كانتهاك سرية احلياة اخلاصة أو
سرية املراسالت ،أو حىت املصاحل العامة للدولة كتزوير البيانات واملعطيات االلكرتونية أو التجسس والقرصنة ،وغريها من صور
اجلرائم االلكرتونية األخرى اليت هتدد فكرة األمن املعلومايت ،وهو األمر الذي تعكف من أجله التشريعات الداخلية والدولية على
البحث يف كل مرة عن احللول اجملدية للتقليل من خطر اإلجرام االلكرتوين إن مل نقل القضاء عليه هنائيا ،وإن كنا ال ننكر يف هذا
الصدد أن الكثري من تلك احملاوالت تعرتضها عدة صعوبات موضوعية وإجرائية تعكس يف النهاية خصوصية مكافحة اجلرمية
االلكرتونية ،بالنظر إىل اجلرائم العادية أو التقليدية األخرى.
ونتطلع من خالل هذه الورقة البحثية إبراز تلك الصعوبات يف ضوء ما هو مستقر عليه يف أغلب التشريعات املقارنة ،وتبعا
لذلك نتساءل عن طبيعة العوائق التي تحول دون التقليل من حدة النشاط اإلجرامي لتنامي خطر انتشار الجرائم
االلكترونية؟
ميكن التدرج يف االجابة على اإلشكالية املطروحة من خالل الفرضيتني التاليتني
 هناك تفاوت يف حدود وطبيعة العوائق والتحديات اليت تواجه مكافحة اجلرمية املعلوماتية انطالقا من االختالف القائمبني مستوى األنظمة التشريعية اليت تؤطر آليات مكافحة اجلرائم االلكرتونية.
 عدم مواكبة التشريعات الداخلية للدول يف جمال مكافحة اجلرمية االلكرتونية للجهود الدولية واالقليمية يف هذا اجملال. إن أدوات وإجراءات االثبات والتحقيق املعول عليها ملكافحة اجلرمية االلكرتونية ال تتماشى وخصوصية هذا النوع مناجلرائم الذي يتطلب أكثر ما يتطلب اىل أدوات وإجراءات خاصة.
وحىت تتم الوصول اىل االجابة على اإلشكالية املطروحة وتأكيد الفرضيات املقرتحة نرى من املهم االعتماد على منهج
حتليل املضمون الذي يتناسب وحتليل حمتوى اآلراء واألفكار املرتبطة باملوضوع مبا يسمح باستخالص النتائج منها.
وسنحاول من خالل حمورين اإلجابة عن هذه اإلشكالية ،وذلك بإبراز أهم التحديات مع حماولتنا يف كل جزء طرح بعض
احللول اليت نراها جمدية وممكنة لتجاوز عقبة مكافحة اجلرمية االلكرتونية.

المحور األول :العوائق المرتبطة بالقانون الواجب التطبيق على الجرائم االلكترونية
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أ.د/فريد
دراسة مقارنة)
(

الواقع أن مكافحة اجلرائم اإللكرتونية قد تصطدم بعدة معوقات من أبرزها حتديد القانون الواجب التطبيق عليها من الناحيتني
املوضوعية واإلجرائية على إعتبار أهنا من اجلرائم العابرة للحدود  ،إذ غالبا ما ترتكب يف إقليم دولة معينة ويكون ضحاياها يف دولة
أخرى ،ويف هذا الصدد من املتصور أن يتم إخرتاق كمبيوتر يوجد يف بلد آخر أو إتالف معطياته  ،دون أن تكون احلدود اجلغرافية
حائال أمام ذلك ،طاملا أنه يتم يف فضاء معلومايت ال يعرتف باحلدود الفزيائية ،األمر الذي يشكل حتديا كبريا ملختلف الدول،
السيما يف ظل صعوبة معاقبة مرتكيب هذه اجلرائم بسبب قيد مبدأ الشرعية اجلنائية وعدم كفايته الستيعاب صور النشاط اإلجرامي
املرتبط هبذا النوع من اجلرائم (أوال) وإشكالية تنازع القوانني اجلنائية املتعلقة مبكافحتها (ثانيا) فضال على نقص التنسيق والتوظيف
اجملدي والكايف لآلليات الدولية ملكافحة اجلرمية االلكرتونية( ثالثا)
أوال :عدم كفاية مبدأ الشرعية الجنائية الستيعاب صور النشاط اإلجرامي للجريمة االلكترونية
إن غالبية التشريعات اجلنائية املقارنة تعتد مببدأ الشرعية اجلنائية  ،و تعتربه من أبرز املبادئ اليت حتكم التجرمي و العقاب،
األمر الذي حيول دون متابعة أي شخص أو اختاذ إجراءات قضائية ضده عن فعل أو سلوك طاملا ال يوجد نص قانوين جيرم ذلك
الفعل و يدخله يف دائرة اجلنايات أو اجلنح أو املخالفات حبسب األحوال .
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف جامع مانع ملبدأ الشرعية اجلنائية ،غري أن ذلك ال حيول دون إيراد بعض التعريفات اليت
وضعها الفقهاء هلذا املبدأ ،حيث يعتقد بعضهم أن املقصود به هو أن املشرع اجلنائي هو اجلهة الوحيدة اليت تتوىل حتديد األفعال
املعاقب عليها و املسماة باجلرائم ،و إقرار اجلزاءات اليت توقع على مرتكبيها و املسماة بالعقوبات .
وعلى أية حال يظل مبدأ الشرعية اجلنائية مثارا للنقاش والتحليل بني فقهاء القانون اجلنائي على املستويني الداخلي
والدويل ،خاصة وأن اإلشكال مل يعد ينصب اليوم حول حتديد الداللة القانونية للمبدأ بقدر ما ينصب على مسألة عدم كفايته
الستيعاب صور النشاط اإلجرامي للجرمية اإللكرتونية خصوصا ،والشك يف أن هذا اإلشكال جيد جماال أوسع للنقاش يف دائرة
اجلرائم اليت تتم يف الفضاء اإللكرتوين ،وذلك بالنظر إىل التطورات التكنولوجية املتالحقة  ،واليت واكبتها أفعال تضر باألموال
واألشخاص يف الكثري من األحيان ،لكن عادة ما يفلت مرتكبوها من العقاب ،على اعتبار أن القوانني اجلنائية السارية املفعول ال

 معاشي مسرية  " ،اجلرائم املعلوماتية " ،جملة املنتدى القانوين  ،قسم الكفاءة املهنية للمحاماة  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة حممد خيضر  ،العدد السابع ،2010 ،ص. 8
 ومن املفيد التنويه يف هدا الصدد إىل أن بعض التشريعات املقارنة مل تأخذ مببدأ الشرعية و السيما قانون العقوبات األملاين الصادر سنة  3وقانون العقوبات الدمناركي الصادرسنة  : 3علي حسني اخللف وسلطان عبد القادر الشاوي  ،املبادئ العامة يف قانون العقوبات  ،الكويت :مطابع الرسالة  ، 38 ،ص  ،مشار إليه يف  :عادل يوسف
عبد النيب الشكري  " ،اجلرمية املعلوماتية ،وأزمة الشرعية اجلزائية " ،مركز دراسات الكوفة ،كلية القانون ،جامعة الكوفة ،العدد السابع ،العراق ، 008 ،ص . 0
 طالب جواد عباس ،عبد اجلبار ضاحي عواد" ،جرائم تقنية املعلومات و إثباهتا " ،جملة كلية الرافدين ،العراق ،عدد  ، 0 ، 8ص .00 علي حسني اخللف وسلطان عبد القادر الشاوي ،املرجع السابق ،ص  ، 0مشار إليه يف  :عادل يوسف عبد النيب الشكري ،املرجع السابق ،ص . 8 مسري سعدون مصطفى ،حممود خضر سلمان ،حسن كرمي عبد اهلل " ،اجلرمية اإللكرتونية عرب األنثرنيت أثرها وسبل مواجهتها " ،جملة التقين  ،جامعة التعليم التقين ،العراق  ،العدد 3اجمللد  ، 0 ، ،ص . 4
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(

تدخل تلك األفعال يف دائرة اجلرائم ،وذلك تطبيقا ملبدأ الشرعية اجلنائية الذي يغل يد القضاة على توقيع العقوبات على هؤالء
حىت ولو اقتنع القاضي خبطورة الفعل.
وهكذا أضحى مبدأ الشرعية اجلنائية يقف حائال أمام مواجهة اآلثار السلبية للتطورات التكنولوجية اليت يشهدها عاملنا
املعاصر ،وال غرابة يف ذلك طاملا أن املشرع عندما يقضي بتجرمي بعض األفعال و حيدد العقوبات املقررة هلا إمنا يأخذ بعني االعتبار
املصاحل القائمة أثناء وضعه ،وعالوة على ذلك يكتفي بتحديد بعض صور األفعال اليت ميكن أن تضر بتلك املصاحل وقت وضع
القاعدة القانونية اجلنائية ،وال شك يف أن هذا األمر ينطبق على اجلرائم العادية واإللكرتونية على السواء ،األمر الذي جيعل
األشخاص الذين يرتكبون األفعال اخلطرية اليت ال تدخل يف نطاق اجلرائم املنصوص عليها قانونا يف منأى من أي متابعة جنائية .
ثانيا :إشكالية تنازع القوانين الجنائية المتعلقة بمكافحة الجريمة االلكترونية
من املعلوم أن اجلرائم اإللكرتونية تتميز خباصية العاملية  ،إذ تعد من اجلرائم العابرة للحدود ،األمر الذي يثري إشكاال
قانونيا يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على اجلرمية املرتكبة يف بيئة رقمية ،وما إذا كان القاضي حيتكم إىل قانون الدولة اليت أرتكب
الفعل اجملرم على إقليمها أم قانون الدولة أو الدول اليت حصل الضرر على إقليمها .
لذا تقف صفة العاملية اليت تصطبغ هبا اجلرمية اإللكرتونية حاجزا أمام إمكانية متابعة مرتكبيها  ،على اعتبار أنه يؤدي
إىل صعوبة حتديد القانون الواجب التطبيق على تلك اجلرائم ،و بالتايل تعجز قواعد االختصاص التقليدية عن إجياد حلول للمسألة

حىت و إن طبقت  ،طاملا أن التنازع حيصل بني أكثر من تشريعني ملواجهة الفعل اإلجرامي نفسه.0

ويف السياق نفسه تثار مسألة االختصاص القضائي بنظر النزاع املتعلق جبرمية إلكرتونية ،ويف هذا الصدد يضرب البعض
مثال باجل رمية اليت ترتكب من طرف أجنيب على إقليم دولة ما ،حيث يعود االختصاص القضائي يف هذا الفرض إىل الدولة اليت
ا رتكب الفعل اجملرم على إقليمها تطبيقا ملبدأ اإلقليمية ،كما يعود أيضا إىل الدولة اليت حيمل اجلاين جنسيتها تطبيقا ملبدأ
االختصاص الشخصي  ،وعالوة على ذلك من املتصور أن حيصل تنازع االختصاص القضائي يف حالة ارتكاب اجلرمية من طرف

 وهو ما حصل فعال بالفلبني عام  000عندما قبضت الشرطة على شاب و فتاة بتهمة نشر فريوس ،إال أنه أطلق سراحهما فيما بعد لعدم وجود نص قانوين جيرم هدا الفعليف القانون الفليبيين :القاضي فاضل عباس املال " ،اخلطورة األمنية للجرائم اإللكرتونية و سبل مكافحتها " ،جملة كلية اجلامعة اإلسالمية  ،النجف العراق ،العدد  ، 003 ، ،4ص
. 48
 , "A theoretical overview of the growing digital threat" see European Crime Prevention Network, Cybercrime:EUCPN
Secretariat,
February
2016,
Brussels,
p.11,
available
at:
.8eucpn.org/sites/default/files/.../theoretical_paper_cybercrime_.pdf, Date of access; 15 January 201
 للمزيد من التفاصيل بشأن املوضوع :صفاء حسن نصيف " ،التحديات اإلجرائية املتصلة باجلرائم املعلوماتية " ،جملة العلوم القانونية و السياسية ،جامعة بغداد ،اجمللد اخلامس،العدد الثاين ، 0 0 ،ص . 4
 مسري سعدون مصطفى ،حممود خضر سلمان ،حسن كرمي عبد اهلل ،املرجع السابق ،ص . 0 راجع يف هذا املعىن :رصاع فتيحة ،احلماية اجلنائية للمعلومات على شبكة اإلنرتنيت ،رسالة ماجستري يف القانون العام ،جامعة تلمسان ،كلية احلقوق والعلوم السياسية، ،، 0ص .
 -0ميسون خلف محد احلمداين " ،مشروعية األدلة اإللكرتونية يف اإلثبات اجلنائي " ،جملة كلية احلقوق ،جامعة النهرين ،العراق ،العدد  ،اجمللد  ، 0 0 ، 8ص . 0
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أحد املواطنني على إقليم الدولة اليت يتبعها  ،و حصول الضرر على إقليم دولة أخرى ،إذ وفقا ملبدأ االختصاص اإلقليمي يؤول
اختصاص النظر يف النزاع إىل قضاء الدولتني دون مفاضلة بينهما.
ويف مجيع األحوال تعترب مسألة تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي ،من أبرز املعوقات اليت حتول دون مكافحة
اجلرائم اإللكرتونية ،السيما يف ظل عجز قواعد االختصاص التقليدية عن حل املسألة ،وال غرابة يف ذلك طاملا أن تلك القواعد
وضعت أصال ملعاجلة حاالت التنازع اليت حتصل خبصوص أفعال حمددة واقعيا وليس افرتاضيا ،وهو األمر الذي دفع الفقهاء
والقضاة حنو طرح معايري اختصاص بديلة تتالءم مع الطبيعة اخلالصة للجرمية اإللكرتونية ،وليس أدل على ذلك ما أقره القضاء
الفرنسي عندما بني أن االختصاص يف جرائم الصحافة اإللكرتونية يؤول إىل حمل متركز املوقع الذي نشرت األقوال أو املعلومات
بواسطته ،وعالوة على ذلك ختتص اجلهة القضائية اليت يقع يف دائرهتا املكان الذي ارتكب فيه التقليد أو مكان نشره بنظر جرائم
التقليد املرتبطة حبقوق امللكية الفكرية ،ومل تتوقف جهود الفقه والقضاء الفرنسيني املتعلقة بتحديد معايري االختصاص للجرائم
اإللكرتونية عند هذا احلد ،بل مشلت جرائم أخرى  ،ومن أبرزها اجلرائم ضد األطفال ،حيث ينعقد االختصاص فيها ملكان
ارتكاب اجلرمية ويتمثل هدا األخري يف املكان الذي شوهد فيه وجود املوقع غري املشروع أو الذي مت فيه مشاهدة الصور والنصوص
ذات الطبي عة غري املشروعة ،وإذا تعذر ذلك يعتد باملكان الذي يوجد فيه خادم اإليواء مىت ظهر بعد املعاينات األوىل أن املوقع
ميكن حتديده من خالل احلدود اإلقليمية .
ثالثا -نقص التنسيق والتوظيف المجدي والكافي لآلليات الدولية لمكافحة الجريمة االلكترونية
على الرغم من اخلطورة اليت تكتسيها اجلرائم اإللكرتونية ،إال أن التنسيق والتعاون الدوليني بشأهنا مل يبلغ درجة االهتمام
الذي تشهده بعض اجلرائم الدولية على غرار اجلرائم اإلرهابية ،لذا من األمهية مبكان توسيع نطاق هذا التنسيق والتعاون إىل مجيع
اجلرائم اليت هتدد املصلحة العامة واألشخاص واألموال ،مبا فيها اجلرائم اإللكرتونية ،من خالل ربط اتفاقيات تعاون بني الدول ،مبا
يتيح إمكانية تقدمي طلب إىل سلطات الدولة املعنية من أجل تزويدهم باملعلومات و األدلة يف مرحليت التحري والتحقيق.
فإذا كانت اجلرمية اإللكرتونية متر عرب شبكات معلومات وأنظمة معلومات خارج احلدود حىت عندما يرتكبها شخص من
داخل الدولة على نظام يف الدولة نفسها  ،فإن ذلك يربز أمهية امتحان قواعد االختصاص و القانون الواجب التطبيق فيما إذا
كانت النظريات والقواعد القائمة يف هذ ا احلقل تطال هذه اجلرائم أم يتعني إفراد قواعد خاصة هبا يف ضوء خصوصيتها ،وما تثريه
من مشكالت يف جمال االختصاص القضائي ،مع مالحظة أن هذا اإلشكال يتفاقم أكثر يف ظل امتداد املالحقة والتحري و

 -قجاج يوسف  " ،اجلرمية اإللكرتونية وإشكالية القواعد اإلجرائية " ، ،منشور باملوقع ،http://www.alkanounia.com :تاريخ اإلطالع  0أوت . 0 8
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الضبط و التفتيش خارج احلدود األمر الذي يتطلب وجود تعاون دويل يكفل مكافحة اجلرمية اإللكرتونية من جهة ،وال ينتهك
مبدأ سيادة الدول على إقليمها من جهة ثانية.
وعليه خنلص إىل أن مكافحة اجلرائم اإللكرتونية تواجهها حتديات كثرية  ،بدءا باختالف املفاهيم املتعلقة باجلرمية املعلوماتية
وتباين النظم اإلجرائية  ،إىل جانب إشكاالت تتعلق أساسا بتنازع القوانني واالختصاص القضائي واحلاجة إىل تنسيق وتعاون دويل
شامل فيما يتعلق بإجراءات التحقيق واملالحقة خارج احلدود ،لكن على الرغم من ذلك ميكن تدارك األمر من خالل توحيد
النصوص اليت تعاجل هذا النوع من اجلرائم عن طريق إبرام اتفاقيات دولية يف هذا اجملال .

المحور الثاني :العوائق المرتبطة بخصوصية اإلثبات والتحقيق في الجرائم االلكترونية
من املسلم به اليوم لدى فقهاء القانون اجلنائي أن فلسفة التجرمي والعقاب اليت طبقت لفرتات طويلة على اجلرائم العادية
مل تعد هلا القدرة على مواجهة التحديات اليت أحدثتها البيئة اإللكرتونية ،على إعتبار أن اجلرائم اإللكرتونية ترتبط بفضاء افرتاضي
غري واقعي ،أضحت معه القواعد اإلجرائية التقليدية عاجزة عن ضبطها ،وقد طرح هذا النوع من اجلرائم إشكاالت ميدانية تتعلق
بصعوبة معاينة مسرح اجلرمية اإللكرتونية  ،األمر الذي أدى إىل عدم إمكانية مجع أدلة كافية عنها(أوال) ،فضال عن صعوبة مالحقة
مرتكبيها و القبض عليهم (ثانيا).
أوال :عدم إمكانية جمع أدلة كافية عن ارتكاب أفعال مكونة لجريمة الكترونية
تثري اجلرمية اإللكرتونية إشكاالً كبرياً خبصوص مسألة إثباهتا ،فال يزال هذا املوضوع جماالً خصباً للنقاش والتحليل من لدن

رجال القضاء والقانون على السواء يف أقطاب األرض األربعة ،وقد برزت أمهية موضوع دليل اإلثبات اإللكرتوين للجرمية
اإللكرتونية بفعل قصور وسائل اإلثبات اإلجرائية املعمول هبا يف دائرة اجلرائم العادية اليت تتم يف البيئة الواقعية ،عن إثبات اجلرائم
اليت ترتكب يف البيئة االفرتاضية  .فإذا كان ال يتعذر – يف الكثري من األحيان -الوصول إىل الدليل املادي بشأن اجلرائم العادية ،
فإنه من الصعوبة مبكان إثباته فيما خيص اجلرمية اإللكرتونية ،على إعتبار أن خصوصية هذا النوع من اجلرائم يستدعي وجود إطار
قانوين موضوعي وإجرائي يتالءم ومتطلباهتا ،السيما يف ظل التطورات التكنولوجية اليت يشهدها عاملنا املعاصر ،واليت ساعدت على
ارتكاب هذه اجلرائم دون ترك أي دليل مادي يسمح ألجهزة الضبط والتحري مبتابعة مرتكبيها باستخدام الوسائل اإلجرائية

 ألرتيش سايرب ،جرائم الكومبيوتر واجلرائم األخرى يف جمال املعلومات ،ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر السادس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي ،ترمجة سامي الشوي ،القاهرة :دارالنهضة العربية  ،مصر ، 33 ،ص . 8
 الكعيب حممد عبيد  ،اجلرائم الناشئة عن االستخدام غري املشروع لشبكة اإلنرتنيت ،القاهرة :دار النهضة العربية ،بدون سنة النشر ،مصر ،ص . 4 ميسون خلف محد احلمداين ،املرجع السابق ،ص . 03 -طالب جواد عباس ،عبد اجلبار ضاحي عواد ،املرجع السابق ،ص .0
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العادية  ،وال غرابة يف ذلك طاملا أنه يرتكبها جمرم يستخدم باإلضافة إىل األساليب التكنولوجية احلديثة ذكاءه وإمكانياته العلمية
والعملية اليت متكنه من حمو اآلثار اليت ميكن التعرف عليهم من خالهلا .
كما أنه كثريا ما توفر الربجميات املتطورة إمكانية إخفاء معامل اجلرمية اإللكرتونية وحمو مجيع أثارها مبجرد الفراغ من ارتكاهبا،
األمر الذي يقف عائقا أمام مجع أدلة كافية عنها ،عالوة على ذلك تظل أدلة إثبات اجلرمية اإللكرتونية معنوية فقط كسجالت
الكمبيوتر ومعلومات الدخول واالشرتاك والنفاذ والربجميات  ،األمر الذي أدى إىل طرح إشكاالت قانونية تتعلق مبدى قبوهلا
كوسيلة لإلثبات.
ومهما يكن من أمر يبقى الدليل الرقمي هو املعول عليه يف إثبات ارتكاب جرمية معلوماتية معينة يف زمان ومكان حمددين،
هلذا يكون من الضروري علينا ضبط مدلوله والصعوبات املرتبطة به  ،فضال على قيمته يف االثبات.
 -1مدلول الدليل الرقمي والصعوبات المقترنة به :
تنوعت وتعددت التعاريف اليت قيلت بشأن الدليل الرقمي  ،وتباينت بني التوسع يف مفهومه والتضييق فيه  ،فقد عرفته
املنظمة العاملية لدليل الكمبيوتر يف أكتوبر  00بأنه املعلومات ذات القيمة احملتملة ،واملخزنة ،أو املنقولة يف صورة رقمية  ،كما
عرفه البعض اآلخر على أنه الدليل املأخوذ من أجهزة احلاسب اآليل يكون يف شكل جمالت أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية ،
حبيث ميكن جتميعها وحتليلها باستخدام برامج وتطبيقات تكنولوجية خاصة  ،ويتم تقدميها يف شكل دليل ميكن التمسك به أمام
القضاء
يتبني لنا من خالل التعاريف السابقة أن الدليل الرقمي خيتلف كثريا عن نظريه املادي ،فهو ال يرتبط بالضرورة مبسرح
اجلرمية ،بل يستخلص من الوسيلة اليت يشتغل هبا النظام املعلومايت ،فهو يوجد حىت قبل حصول واقعة إجرامية يف جمال النظام
املعلومايت ،ولكن هذا ال يفسر سهولة احلصول عليه ،أو االحتجاج به يف أي وقت ،ذلك أن ما سبق ينقلب كعائق حقيقي أمام
جهات التحقيق والقاضي اجلزائي.
هذا ما يكشف عن وجود صعوبات حقيقية تتعلق بالدليل الرقمي يف حد ذاته ،وتتألف من البنية اليت يستمد منها
الدليل الرقمي وجوده  ،واليت تقوم على أساس املعلومات اليت تتحرك وتنساب عرب احلواسيب اآللية والشبكات يف شكل نبضات
الكرتونية غري مرئية مم ا يكسب الدليل ميزة التخفي  ،وغالبا ما تكون هذه املعلومات مشفرة مما يصعب من مسألة الوصول إليها

 -رصاع فتيحة ،املرجع السابق ،ص

.

 حممود وهيب " ،ظاهرة العوملة وانعكاساهتا األمنية " ،جملة األمن العام ،اجمللة العربية لعلوم الشرطة ،العدد  ، 0القاهرة ،مطابع الشرطة ،يناير  ، 333ص ص.4 -40 مجيل عبد الباقي ،القانون اجلنائي والتكنولوجيا احلديثة ،الطبعة األوىل ،القاهرة  :دار النهضة العربية ، 33 ، ،ص . 4 للمزيد من التفاصيل بشأن أنواع الدليل اإللكرتوين :ميسون خلف محد احلمداين ،املرجع السابق ،ص  38وما بعدها. بن فردية حممد " ،الدليل اجلنائي الرقمي وحجيته أمام القضاء اجلزائي ،دراسة مقارنة " ،اجمللة األكادميية للبحث القانوين  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة جباية ،السنةاخلامسة ،اجمللد  ،03العدد  ، 0 ،0ص . 8
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(دراسة مقارنة)

د/شوقي يعيش تمام
علواش
أ.د/فريد
دراسة مقارنة)
(

خاصة إذا كانت معلومات خاصة أو خطرية ،وعلى الرغم من إعتماد بعض املؤسسات ذات األنظمة املعلوماتية يف محاية هذه
األنظمة عن طريق التشفري إال أن بعض اجملرمني املتخصصني يتمكنون من إخرتاق هذه األنظمة ،وبالتايل تصبح محايتها غري
جدوى سيما إذا كانوا من العاملني داخل املؤسسة .
وإن كنا ال ننكر من جهة أخرى ما يسجل للدليل الرقمي من قابليته للنسخ  ،حيث أن من شأن ذلك التقليل أو
باألحرى إعدام خماطر اتالف الدليل األصلي ،حيث تتطابق طريقة النسخ مع طريقة االنشاء  ،مما يشكل ضمانة شديدة الفعالية
للحفاظ على الدليل من التلف عن طريق نسخ طبق األصل من الدليل .
وإزاء البحث عن الدليل الرقمي يستعني املختصون مبجموعة من األدوات املادية  ،وبرامج التقاط الدليل االلكرتوين  ،ومن
أشهرها على االطالق برامج التتبع ونظام كشف االخرتاق .
 -2القيمة القانونية للدليل الرقمي في االثبات:
إن املبدأ الذي حيكم حرية االثبات يف املسائل اجلنائية والذي مبقتضاه يقدر القاضي قيمة األدلة حبرية من دون أن ميلي
عليه املشرع أي حجية معينة إلعماهلا مع خضوع هذا التقدير دائما للعقل واملنطق ال ميكن تعميمه على إثبات اجلرمية املعلوماتية
احملكومة مسبقا وحتما بالدليل الرقمي ،وهذا األمر نابع بدوره من إختالف البيئة اليت يستخلص منها الدليل اجلنائي ،ففي اجلرائم
التقليدية املرتكبة يف نطاق البيئة املادية ميكن االستناد إىل أي وسيلة أو دليل إثبات من شأنه تكوين قناعة القاضي اجلزائي ،ولكن
هذا ال ينطبق على جرائم املعلومات اليت ترتكب يف بيئة افرتاضية  ،يكون حملها بيانات ومعطيات إلكرتونية ،ومن هنا انقسم الفقه
بصدد مسألة قيمة الدليل الرقمي يف االثبات ،وموقف القاضي اجلزائي منه.
حيث يرى بعض الباحثني ضرورة إعطاء الدليل االلكرتوين داللة قانونية قاطعة ويدعوا اىل اعتماده من قبل احملكمة
كدليل كاف ال ثبات االدانة أو الرباءة ،ولو جاء مفردا من غري أدلة أخرى تدعمه  ،ويربر أصحاب هذا الرأي موقفهم بصعوبة
استخالص األدلة يف البيئة الرقمية من جهة ،ونقص الكوادر املتخصصة ،وإخنفاض كفاءهتا من جهة أخرى  ،فضال على أن القول
خبالف ذلك يؤدي إىل افالت الكثري من اجلناة

 صفاء حسن نصيف ،مرجع سابق ،ص 0 بن فردية حممد ،مرجع سابق ،ص 8 يتمثل دور برامج التتبع يف التعرف على حماوالت االخرتاق وتقدمي بيان شامل عنها اىل املستخدم الذي يتم اخرتاق جهازه ومثاله برنامج  ، hack tracerوهو مصممللعمل يف األجهزة املكتبية  ،وعندما يتم رصد حماولة لالخرتاق يسارع بإغالق منافذ الدخول أمام املخرتق مث يبدأ بعملية مطاردة تستهدف اقتفاء أثر مرتكب عملية االخرتاق حىت
يصل اىل اجلهاز الذي حدثت منه العملية ،أما بالنسبة لبرنامج كشف االختراق والذي يرمز له بـ ـ ، IDS :فيقوم على أساس مراقبة بعض العمليات اليت تتم على مستوى الشبكة
أو احلاسب ،مع حتليلها حبثا عن وجود أي اشارة تدل على وجود هتديد ،حيث أنه يسجل األحداث فور وقوعها ،ويقارن نتائج التحليل مبجموعة من الصفات املشرتكة لالعتداءات
على األنظمة احلاسوبية  ،ويف حالة اكتشافه إلحدى هذه الصفات يقوم بإنذار مدير النظام ،ويسجل البيانات اخلاصة بذلك االعتداء :أنظر يف هذا اخلصوص :بن فردية حممد ،مرجع
،ص . 8
 عبد اهلل بن صاحل بن رشيد الربيش ،سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير أدلة االثبات بني الشريعة والقانون وتطبيقاهتا يف اململكة السعودية  ،رسالة ماجستري يف العدالة اجلنائية،أكادمية نايف للعلوم األمنية ،كلية الدراسات العليا ،ص .44
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علواش
أ.د/فريد
دراسة مقارنة)
(

يف حني يفرق رأي آخر بني فرضني ،األول هو القيمة القانونية القاطعة للدليل ،والثاين هو الظروف واملالبسات اليت
وجد فيها الدليل ،فتقدير القاضي ال يتناول الفرض األول ألن قيمة الدليل تقوم على أسس علمية دقيقة ،وال جمال للقاضي يف
مناقشة ا حلقائق العلمية ،أما الظروف واملالبسات اليت وجد فيها هذا الدليل فهي تدخل يف نطاق السلطة التقديرية حبيث ميكن أن
يستبعد هذا الدليل رغم قطعيته عندما يالحظ القاضي أن وجوده ال يستقيم مع ظروف الواقعة ومالبساهتا .
وتبعا هلذا الطرح يكون الدليل الرقمي باطال إذا مت احلصول عليه بطريق خمالف ملا يقضي به القانون ،وهلذا األمر أمهية
بالغة ملا يرتتب على بطالن الدليل من آثار ،فإذا كان الدليل الباطل هو الدليل الوحيد فال يصح االستناد عليه يف ادانة املتهم ،
وعليه مىت ما شاب التفتيش الواقع عل احلاسوب عيب فإنه يبطله ،كما أن التفتيش الذي يقوم به احملقق بغري الشروط اليت نص
عليها القانون يعترب باطال بطالنا مطلقا وال جيوز التمسك مبا ورد يف حمضر التفتيش  ،كما ال جيوز للمحكمة أن تعتمد عليه يف
حكمها
ونؤيد من جانبنا هذا املسلك حيث يتناسب مع طبيعة الدليل الرقمي الذي يؤدي بالضرورة إىل إختالف قواعده يف
االثبات عن غريه من صور الدليل اجلنائي يف اجلرائم األخرى اليت ميكن التوسع يف أدلتها ،وبالتايل حتري درجة مصداقيتها حبسب
نوعها من جهة مع مراعاة ظروف ومالبسات القضية من جهة أخرى وظروف احلصول عليه  ،وإن كان األمر يتطلب تنظيما
قانونيا خاصا للدليل الرقمي من حيث كيفية واجراءات استخالصه ،وسلطة القاضي إزاؤه.
ثانيا :صعوبة مالحقة والقبض على مرتكبي الجريمة االلكترونية
من املسلم به أن اجلرائم التقليدية تتسم بطابعها احمللي واحملدد على اعتبار أهنا ترتكب يف إقليم دولة حمددة ،وحتدث أثرها
يف حدود إقليم تلك الدولة ،مما يسهل معه مواجهتها ومتابعة مرتكبيها يف ضوء األحكام القانونية الواردة يف التشريعات اجلنائية
الداخلية لتلك الدولة ،لكن هذا يقف على طرف نقيض مع التطورات التكنولوجية اليت شهدها عاملنا املعاصر يف جمال املعلوماتية
واالتصال أين جلأ الكثري من اجملرمني إىل ارتكاب جرائم تقليدية بطرق حديثة ،وذلك من خالل االستخدام غري املشروع لشبكة
اإلنرتنيت أو بواسطتها .

 صفاء حسن نصيف ،مرجع سابق ،ص . 0 أنظر :الطوالبة علي حسن  " ،مشروعية الدليل االلكرتوين املستمد من التفتيش اجلنائي (دراسة مقارنة) " ،منشور على املوقع االلكرتوين: ، https://www.policemc.gov.bh/.../a79e37dc-9beb-4511-baec-21afffتاريخ الزيارة 0 8/03/
 نوفل علي عبد اهلل الصفو " ،جرمية إنشاء موقع أو نشر معلومات خملة باآلداب العامة بوسائل تقنية املعلومات ،دراسة مقارنة " ،اجمللة املصرية للدراسات القانونية واالقتصادية ،العدد الثالث ،يناير ، 2015ص .
 -هروال نبيلة هبه  ،اجلوانب اإلجرائية جلرائم االنرتنت يف مرحلة مجع االستدالالت ،دراسة مقارنة ،اإلسكندرية دار الفكر اجلامعي  ،بدون سنة النشر ،مصر ،ص . 0
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علواش
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(

هذا األمر يضعنا أمام معادلة غري متكافئة طرفها أجهزة البحث والتحري مع نقص خربهتم يف جمال املعامالت االلكرتونية،
والطرف اآلخر قراصنة حمتالون يتمتعون مبهارات عالية ويواكبون كل جديد يف جمال االتصال واملعلوماتية .
ومؤدى ذلك أن اجلرائم االلكرتونية من اجلرائم العابرة للحدود الدولية ،إذ غالبا ما ترتكب يف إقليم دولة معينة ويكون
ضحاياها يف دولة أخرى ،لذا تعد هذه اخلاصية من أبرز التحديات االجرائية املرتبطة باملتابعة اجلزائية للجرائم املعلوماتية بشكل
عام وااللكرتونية منها بشكل خمصوص .ويف هذا الصدد من املتصور اليوم أن يتم اخرتاق كمبيوتر يوجد يف بلد آخر أو إتالف
معطياته  ،دون أن تكون احلدود اجلغرافية حائال أمام ذلك ،طاملا أهنا تتم يف فضاء معلومايت ال يعرتف باحلدود  ،األمر الذي
يشكل حتدياً كبرياً ملختلف الدول ،السيما يف ظل الصعوبات الكبرية يف تعقب مرتكيب هذه اجلرائم ،بسبب اإلشكاالت القانونية

اليت خلقتها  ،خاصة من ناحية صعوبة ضبط هذه اجلرائم وإثباهتا وكذا صعوبة حتديد جهة االختصاص والقانون الواجب التطبيق
كما رأينا سابقا.

ناهيك على أنه من الصعوبة مبكان مالحقة املشتبه فيهم بسبب تشابك الربط بني احلواسيب وانتشار الشبكات الداخلية
على مستوى املنشآت والشبكات احمللية واإلقليمية والدولية  ،وامتداد التفتيش إىل نظام غري النظام حمل االشتباه ،األمر الذي
يصطدم مبدى قانونية هذا اإلجراء ومدى مساسه حبقوق اخلصوصية املعلوماتية ألصحاب النظم اليت ميتد إليها التفتيش ،وعالوة
على ذلك فإن الضبط ينصب على أشياء ذات طبيعة معنوية المادية ،تكون عرضة للتلف أو التبديل أو احملو ،0األمر الذي حيول
دون إمكانية معرفة مكان تواجد هذا الشخص ،و بالتايل صعوبة مالحقته.
فضال على ما سبق تعود الصعوبات املرتبطة مبالحقة والقبض على مرتكيب اجلرمية االلكرتونية ،يف جزء كبري منها إىل عدم
اإلبالغ عن اجلرمية من طرف املتضررين حفاظا على مسعتهم ،4فضال عن عدم حيازة أعضاء أجهزة الضبط و التحري على قدر

 بوقرين عبد احلليم " ،حتمية انشاء ضبطية خاصة باجلرائم االلكرتونية " ،جملة العلوم القانونية والسياسية  ،جامعة تكريت ،العراق ،العدد األول ،اجمللد اخلامس، 0 0 ، ،ص . 0
 معاشي مسرية ،ص . 8 املومين هنال عبد القادر  ،اجلرائم املعلوماتية ،الطبعة األوىل ،عمان ،األردن :دار الثقافة للنشر و التوزيع ، 008 ،ص . 0 مسري سعدون مصطفى ،حممود خضر سلمان ،حسن كرمي عبد اهلل ،املرجع السابق ،ص . 3- see European Crime Prevention Network, Op.Cit., p.12.
 -0طالب جواد عباس ،عبد اجلبار ضاحي عواد ،املرجع السابق ،ص .0
 -4ميسون خلف محد احلمداين ،املرجع السابق ،ص . 0
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(دراسة مقارنة)

د/شوقي يعيش تمام
علواش
أ.د/فريد
دراسة مقارنة)
(

كاف من اخلربة والتأهيل الالزمني يف جمال املعلوماتية  ،السيما يف ظل تطور اجلرمية اإللكرتونية يوما بعد يوم  ،لذا أضحى من
الضروري إيالء هذه املسألة أمهية كربى يف سبيل املكافحة الفعالة هلذه الطائفة من اجلرائم غري التقليدية

, Harvard Journal of Law & "why the Police don’t care about computer crime " - Marc D. Goodman,
Technology , Volume 10, Number 3 Summer 1997 ,p.478.
 وجلي عزيز " ،مشاكل االستدالل والتحقيق واإلثبات يف اجلرمية اإللكرتونية " ، ،منشور باملوقع http://droit7.blogspot.com/2013/11/blog- ،post_3422.htmlتاريخ اإلطالع :جانفي . 0 4
, Published, sold and distributed by Eleven International "Cybercrime and the Police " - W.Ph. Stol, J. Jansen,
Publishing, Printed in the Netherlands, 2013, p.101, available at: https://www.nhl.nl/sites/default/files/files/Bedrijf. 0 8en-Onderzoek/Lectoraten-Documenten/Cybercrime_and_the_Police.pdf, Date of access; 11 January
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العوائق التي تواجه مكافحة الجريمة االلكترونية
(دراسة مقارنة)

د/شوقي يعيش تمام
علواش
أ.د/فريد
دراسة مقارنة)
(

الخاتمة :
بناء على دراستنا ملوضوع هذه الورقة البحثية ،خنلص إىل أن اجلرمية اإللكرتونية تعترب اليوم من أبرز التحديات اليت تواجهها
الدول ،وذلك بالنظر إىل األضرار اجلسيمة اليت تلحقها باألفراد يف ممتلكاهتم وخصوصياهتم ،واملؤسسات يف كياهنا املادي
واالقتصادي ،واالقتصاد يف بنيانه ،يف مقابل عجز التشريعات اجلنائية عن معاجلتها باستخدام املبادئ واإلجراءات التقليدية املطبقة
على اجلرائم العادية ،األمر الذي يستدعي ضرورة تكثيف اجلهود على املستويني الداخلي والدويل من أجل إجياد حلول مالئمة
ملكافحتها.
ومهما يكن من أمر فقد توجت دراستنا بالنتائج التالية:
أوال -اجلرمية اإللكرتونية من اجلرائم العابرة للحدود ،باعتبارها تتصف خباصية العاملية ،األمر الذي يتطلب تضافر اجلهود الدولية من
أجل مواجهتها.
ثانيا-على الرغم من أمهية اجلهود الدولية واإلقليمية يف إطار مواجهة اجلرمية اإللكرتونية ،غري أهنا تظل غري جمدية ،بسبب
اإلشكاالت اليت تثريها هذه اجلرمية السيما فيما يتعلق بإشكالية إثبات اجلرمية اإللكرتونية والتحقيق والتفتيش وتنازع القوانني
واالختصاص.
ثالثا -عدم مواكبة التشريعات املختلفة للتطور احلاصل يف اجلرائم اإللكرتونية ،بالنظر إىل عجز القواعد العادية عن مواجهة هذا
ال نوع من اجلرائم غري التقليدية ،إىل جانب غياب نصوص اتفاقية موحدة بني مجيع دول العامل تتعلق مبكافحة اجلرمية اإللكرتونية.

أوال -من األمهية مبكان تفعيل عاملية النصوص املتعلقة باجلرمية اإللكرتونية ،وذلك بوضع إطار اتفاقي يعاجلها ،السيما فيما
يتعلق بقواعد تنازع االختصاص والقانون الواجب التطبيق.
ثانيا -تعزيز التعاون األمين والقضائي يف امليدان اجلنائي بشأن اجلرمية اإللكرتونية ،فضال عن استحداث شبكة دولية للتبادل
املعلومايت ،واملبادرة بإنشاء هيئات قضائية متخصصة هلذا الغرض.
ثالثا -ضرورة االهتمام بتأهيل أعضاء أجهزة البحث والتحري والقضاة يف سبيل متكينهم من التعامل األفضل مع خصوصيات
جرائم البيئة اإللكرتونية ورصدها.
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العوائق التي تواجه مكافحة الجريمة االلكترونية

د/شوقي يعيش تمام
علواش
أ.د/فريد
دراسة مقارنة)
(

(دراسة مقارنة)
قائمة المراجع المستخدمة
 :1الكتب

ألرتيش سايرب ،جرائم الكومبيوتر واجلرائم األخرى يف جمال املعلومات ،ترمجة سامي الشوي ،القاهرة :دار النهضة العربية، ،مصر. 33 ،
 الكعيب حممد عبيد  ،اجلرائم الناشئة عن االستخدام غري املشروع لشبكة اإلنرتنيت ،القاهرة  :دار النهضة العربية ،بدون سنةالنشر.
 املومين هنال عبد القادر  ،اجلرائم املعلوماتية ،الطبعة األوىل ،عمان ،األردن ،دار الثقافة للنشر و التوزيع. 008 ، مجيل عبد الباقي ،القانون اجلنائي والتكنولوجيا احلديثة ،الطبعة األوىل ،القاهرة :دار النهضة العربية. 33 ، هروال نبيلة هبه  ،اجلوانب اإلجرائية جلرائم االنرتنت يف مرحلة مجع االستدالالت ،دراسة مقارنة ،اإلسكندرية :دار الفكراجلامعي ،بدون سنة النشر.

 :2المقاالت العلمية
 القاضي فاضل عباس املال "،اخلطورة األمنية للجرائم اإللكرتونية و سبل مكافحتها "،م جلة كلية اجلامعة اإلسالمية،العدد  ،4النجف العراق. 003 ،
 بوقرين عبد احلليم" ،حتمية إنشاء ضبطية خاصة باجلرائم االلكرتونية " ،جملة العلوم القانونية والسياسية ،جامعة تكريت،العراق ،العدد األول  ،اجمللد اخلامس0 0 ، ،
 بن فردية حممد " ،الدليل اجلنائي الرقمي وحجيته أمام القضاء اجلزائي ،دراسة مقارنة"  ،اجمللة األكادميية للبحثالقانوين ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة جباية  ،السنة اخلامسة ،اجمللد  ،03العدد ،0

. 0

 مسري سعدون مصطفى ،حممود خضر سلمان ،حسن كرمي عبد اهلل " ،اجلرمية اإللكرتونية عرب األنرتنيت أثرها وسبلمواجهتها "  ،جملة التقين ،العدد  3اجمللد

،جامعة التعليم التقين ،العراق،

. 0

 طالب جواد عباس  ،عبد اجلبار ضاحي عواد "،جرائم تقنية املعلومات وإثباهتا " ،جملة كلية الرافدين  ،العراق ،عدد 8. 0
 -0صفاء حسن نصيف " ،التحديات اإلجرائية املتصلة باجلرائم املعلوماتية " ،جملة العلوم القانونية و السياسية ،جامعة
بغداد ،العدد الثاين  ،اجمللد اخلامس. 0 0 ،
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العوائق التي تواجه مكافحة الجريمة االلكترونية
(دراسة مقارنة)

د/شوقي يعيش تمام
علواش
أ.د/فريد
دراسة مقارنة)
(

 -4عادل يوسف عبد النيب الشكري " ،اجلرمية املعلوماتية ،وأزمة الشرعية اجلزائية " ،مركز دراسات الكوفة ،كلية القانون،
جامعة الكوفة ،العدد السابع. 008 ، ،
 -8حممود وهيب " ،ظاهرة العوملة وانعكاساهتا األمنية " ،جملة األمن العام ،اجمللة العربية لعلوم الشرطة ،العدد ، 0
القاهرة ،مطابع الشرطة ،يناير . 333
 -3معاشي مسرية  "،اجلرائم املعلوماتية " ،جملة املنتدى القانوين  ،قسم الكفاءة املهنية للمحاماة  ،جامعة حممد خيضر،
بسكرة العدد السابع. 0 0 ،
- 0ميسون خلف محد احلمداين " ،مشروعية األدلة اإللكرتونية يف اإلثبات اجلنائي " ،جملة كلية احلقوق ،جامعة النهرين،
العراق ،العدد  ،اجمللد . 0 0 ، 8
نوفل علي عبد اهلل الصفو "،جرمية إنشاء موقع أو نشر معلومات خملة باآلداب العامة بوسائل تقنية املعلومات ،دراسةمقارنة " ،اجمللة املصرية للدراسات القانونية واالقتصادية  ،العدد الثالث  ،يناير

. 0

 :3الرسائل الجامعية
 رصاع فتيحة ،احلماية اجلنائية للمعلومات على شبكة اإلنرتنيت ،رسالة ماجستري يف القانون العام ،جامعة تلمسان ،كليةاحلقوق والعلوم السياسية، ،

. 0

 عبد اهلل بن صاحل بن رشيد الربيش ،سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير أدلة االثبات بني الشريعة والقانون وتطبيقاهتا يفاململكة السعودية  ،رسالة ماجستري يف العدالة اجلنائية ،أكادمية نايف للعلوم األمنية ،كلية الدراسات العليا.
 :4المواقع االلكترونية
 الطوالب ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــي حس ـ ـ ـ ــن  ،مش ر ر ر ررروعية ال ر ر ر رردليل االلكترون ر ر ر رري المس ر ر ر ررتمد م ر ر ر ررن التفت ر ر ر رريش الجن ر ر ر ررائي (دراس ر ر ر ررةمقارنر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة) ،مركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز االعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ،ص  ،املوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع االلكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتوين:
https://www.policemc.gov.bh/.../a79e37dc-9beb-4511baec-21afff
 -عزيز وجلي ،مشاكل االستدالل والتحقيق واإلثبات في الجريمة اإللكترونية ،نوفمرب

 ، 0منشور باملوقع

،http://droit7.blogspot.com/2013/11/blog-post_3422.html
 يوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف قج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ،الجريم ر ر ر ر ر ر ر ررة اإللكتروني ر ر ر ر ر ر ر ررة وإش ر ر ر ر ر ر ر رركالية القواع ر ر ر ر ر ر ر ررد اإلجرائي ر ر ر ر ر ر ر ررة،منش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملوقع: ،http://www.alkanounia.comتاريخ اإلطالع  0جانفي . 0 8
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العوائق التي تواجه مكافحة الجريمة االلكترونية

شوقي يعيش تمام/د
علواش
فريد/د.أ
)دراسة مقارنة
(

)(دراسة مقارنة
المقاالت باللغة االنجليزية على شبكة االنترنت

Cybercrime: A theoretical overview of "European Crime Prevention Network, , EUCPN Secretariat, February 2016, Brussels,

"the growing digital threat

available at: eucpn.org/sites/default/files/.../theoretical_paper_cybercrime_.pdf,
, " why the Police don’t care about computer crime"Marc D. Goodman,.Harvard Journal of Law & Technology , Volume 10, Number 3 Summer 1997
, Published, sold and "Cybercrime and the Police"W.Ph. Stol, J. Jansen distributed by Eleven International Publishing, Printed in the Netherlands, 2013,
available

at:

https://www.nhl.nl/sites/default/files/files/Bedrijf-en-

Onderzoek/Lectoraten-Documenten/Cybercrime_and_the_Police.pdf

111

 –المركز11المجلد- 9132 يناير/كانون الثاني31العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون
برلين-ألمانيا-الديمقراطي العربي

القنصل ضابط حالة مدنية في الخارج:
دراسة في ضوء االتفاقيات الدولية والتشريع القنصلي الجزائري

د/أوكيل محمد أمين

القنصل ضابط حالة مدنية في الخارج:
دراسة في ضوء االتفاقيات الدولية والتشريع القنصلي الجزائري
"Consul Officer Civil Status Abroad:
A study in the light of international conventions and Algerian consular
" legislation.
د /أوكيل محمد أمين/أستاذ محاضر ،قسم 'أ'/أستاذ بحث ،مخبر فعلية القاعدة القانونية /،كلية الحقوق والعلوم
الملّخص:

السياسية ،جامعة بجاية ،الجزائر

ميارس رؤساء اجملالس الشعبية البلدية مهام ضباط احلالة املدنية يف الدولة ،أما يف اخلارج فيعرتف القانون الدويل والتشريع الوطين ال سيما
القنصلي للموظفني القنصليني بأهلية التمتع بصفة ضباط احلالة املدنية .حبيث ميكن ملوظفي البعثات القنصلية املعتمدة يف اخلارج إبرام
عقود احلالة املدنية لرعاياهم املقيمني يف نطاق دوائرهم القنصلية .وعلى هذا األساس هتدف هذه الدراسة لتبيان ضوابط وأسس متتع
القناصل اجلزائريني بصفة ضباط احلالة املدنية يف اخلارج ،وكذا بيان نطاق الصالحيات املوكلة هلم يف إطار ممارسة الوظائف املتصلة برعاية
شؤون احلالة املدنية للجالية اجلزائرية املقيمة يف اخلارج ،وذلك على ضوء استقراء وحتليل أحكام التشريع الوطين وكذا االتفاقيات القنصلية
اليت أبرمتها اجلزائر مع دول االقامة.
الكلمات المفتاحية :قنصل ،تسجيل عقود الزواج ،حالة مدنية قنصلية ،ضابط حالة مدنية ،عقود احلالة املدنية.
Abstract :
It is common knowledge that the presidents of people's assemblies exercise the functions of
civil status officers in the national territory, while abroad, international law and national study
is to clarify the rules and bases on which Algerian consuls act as civil registrars abroad and
the extent of their competence in the exercise of functions related to the taking in charge of
functions of the civil status of the Algerian community established abroad.
Keywords:Consul, marriage registration, consular civil status, civil status officer, civil status contracts.
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القنصل ضابط حالة مدنية في الخارج:
دراسة في ضوء االتفاقيات الدولية والتشريع القنصلي الجزائري

د/أوكيل محمد أمين

مق ّدمة
ميلك كل شخص من أفراد اجملتمع هوية خاصة ممتيّزه عن بقية األشخاص ،محت ّددها جمموعة عوامل ممتكاملة ومتداخلة ترتبط
وحمل اإلقامة والوضع العائلي ،وتمش ّكل هذه العوامل يف اجتماعها ما يعرف
بوضعه الشخصي كاجلنسية واالسم ومكان الوالدة ّ
باحلالة املدنية للفرد.
تضطلع الدولة بتنظيم األحوال املدنية والشخصية ملواطنيها ،بتسجيل كل الوقائع اليت تساهم يف حتديد هوية األفراد بدءًا من
الوالدة فالزواج ،أو الطالق والوفاة ،يف سجالّت خاصة هلذه األرغرا تمعرف بسجالت األحوال الشخصية أو سجالّت احلالة
املدنية.وتعهد الدولة بعملية التسجيل هذه إىل مصاحل خاصة تقام على مستوى اجملالس الشعبية البلدية يديروها موظفون رمسيون
يعرفون بضباط احلالة املدنية.
ويف اخلارج تكفل البعثات واملراكز القنصلية أمر رعاية األحوال الشخصية واملدنية للرعايا املقيمينفي نطاق اختصاصها اإلقليمي.
ويتمتع املوظفون القنصليون بصفة ضباط للحالة املدنية،حيث يعرتف هلم القانون الدويل ال سيما االتفاقي منه فضال عن التشريع
الوطين بأهلية التمتع هبذه الصفة ،اليت مبوجبها يتسىن هلم مباشرة الوظائف القنصلية ذات العالقة برعاية شؤون احلالة املدنية
لرعاياهم يف اخلارج.
وعلى األساس هتدف هذه الدراسة البحثية لتبيان أسس وضوابط متتع املوظفني القنصليني بصفة ضباط احلالة املدنية يف اخلارج،
ونطاق االختصاصات املوكلة هلم يف جمال رعاية أوضاع احلالة املدنية ملواطنيهم ،وذلك من منظور القانون الدويل القنصلي بشكل
عام ،مع الرتكيز على النموذج اجلزائري كذلك من خالل استقراء وحتليل االتفاقيات القنصلية اليت أبرمتها اجلزائر مع الدول املضيفة،
وما حي ّدده التشريع الوطين القنصلي يف هذا اجملال ،وهذا يف ضوء اإلشكالية التالية:
ما هي أسس متتع املوظفني القنصليني بصفة ضباط احلالة املدنية يف اخلارج؟ وما هي الصالحيات املنوطة هبمم لرعايمة شمؤون الرعايما

اجلزائ مريني املرتتبممة عممن متممتعهم هبممذه الصممفة؟ ولإلجابممة عممن هممذه اإلشممكالية سيرنمما تقسمميم الدراسممة إىل حمممورين ،يتضمممن األول أهليممة
املوظفني القنصليني ملمارسة وظائف احلالة املدنية ،بينما خصصنا الثاني لتبيان االختصاصات القنصلية املتصلة مبجال احلالة املدنية

للرعاي م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م مما اجلزائ م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م مريني.
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المحور االول:
أهلية الموظفين القنصليين لممارسة وظائف الحالة المدنية
تعترب شؤون احلالة املدنية للرعايا املقيمني يف اخلارج من أبرز جماالت اختصاص البعثات القنصلية املعتمدة لدى الدول املضيفة،
حيث يقر القانون الدويل العريف واالتفاقي للدول حبق رعاية األحوال الشخصية لرعاياهم املقيمني يف اخلارج شرط عدم معارضة
قوانني الدولة املضيفة ،لذل ك يستمد موظفو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أهليتهم للتصرف يف جمال احلالة املدنية ،من أحكام
القانون الدويل القنصلي وعلى رأسه االتفاقيات القنصلية ،وهذا فضال عن أحكام التشريع الوطين لكل دولة واليت ترعى تفاصيل
تطبيق هذه الصالحية ،وعلى هذا األساس أوكل املشرع اجلزائري للموظفني القنصليني أمر رعاية شؤون األحوال املدنية للرعايا
اجلزائريني املقيمني
أوال /عن ضوابط ممارسة وظائف الحالة المدنية في القانون الدولي القنصلي
تعد أصول وقواعد ممارسة الوظائف القنصلية ذات طابع عريف جرى تقنني رغالبيتها مبوجب االتفاقيات القنصلية ،وتعترب اتفاقية
فيينا للعالقات القنصلية لعام 3691االتفاقية األبرز واالحدث ملمارسة هذه الوظائف ،إذ ح ّددت االختصاصات األكثر ممارسة
من قبل الدول لكنها مل تقم حبصرها ،حيث تركت الباب مفتوحا أمام إرادة الدول لتطوير قواعد جديدة ملمارسة الوظائف
القنصلية وفق ما تراه مناسبا لرعاية مصاحل رعاياها .وتالفيا إلمكانية حدوث تعار

بني قواعد القانون الدويل وقوانني دول

قسمت اتفاقية فيينا جمال ممارسة االختصاصات القنصلية إىل يالية أقسام ( ):
املضيفة عند ممارسة الوظائف القنصليةّ ،
فهناك وظائف ال ميكن للدولة املضيفة منع القناصل من ممارستها ،وال حيتاج هؤالء إىل أخذ موافقتها ،كتلك املتعلقة حبماية مصاحل
الدولة املوفدة ومصاحل مواطنيها والدفاع عنهم سواء قبل سلطات الدولة املضيفة ويف إطار قوانينها ذات الصلة ،أو بإقامة
مسؤوليتها الدولية بتفعيل حق ممارسة احلماية الدبلوماسية ،باإلضافة ملمارسة بعض االختصاصات اإلدارية املتعلقة مبساعدة الرعايا
ورعاية شؤوهنم اإلدارية كإصدار رخص العبور وجوازات السفر وبطاقات اهلوية وتسجيل املعنيني باخلدمة الوطنية وتنظيم االنتخاب.
ومثة وظائف ال ميكن للدولة املضيفة منع املصاحل القنصلية من ممارستها لكن ،ذلك ال ينفي صالحيتها يف تنظيم شؤون ممارستها
أو حتديد جمال وكيفيات ممارستها ،ومثال ذلك الوظائف املتعلقة برعاية الشؤون التجارية أو رعاية شؤون املالحة ،فضال عن ممارسة
الوظائف املتعلقة بأعمال التوييق أو كتابة العدل كرعاية شؤون الرتكات وتقدمي اهلبات وتنفيذ الوصايا.

3

راجع أكثر يف هذا الصدد:

BETTONIGeangaleazzo, "Les Fonctions des consuls et leur exercice selon le Droit International et selon les
législations des Etats d'envoi et de résidence". In : L’annuaire de L.A.A.A 1980. Vol50. P36-37.
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وأخريا توجد وظائف ال ميكن للبعثات القنصلية ممارستها إال بعد موافقة الدول املضيفة ،أو عدم معارضة قوانينها وأنظمتها
ذلك ،من قبيل رعاية األحوال الشخصية للجالية وكل ما يتصل مبمارسة وظائف احلالة املدنية.وعلى هذا األساس ندرج ممارسة
وظائف احلالة املدنية القنصلية يف إطار الوظائف اليت تقتضي إجازة قوانني وأنظمة الدولة املضيفة ،ذلك أنه مثة دول حتظر على
البعثات القنصلية املعتمدة لديها ممارسة وظائف احلالة املدنية ( ،)3باملقابل مثة دول تشرتط يف االتفاقيات القنصلية الثنائية اليت
تربمها ملمارسة الوظائف ذات الصلة بشؤون احلالة املدنية عدم تعارضها مع قوانينها وأنظمتها الداخلية مثلما هو احلال بالنسبة
للجزائر( ).
ثانيا /أسس اختصاص الموظفين القنصليين بممارسة شؤون الحالة المدنية
تتفرق األسانيد القانونية اليت تؤسس لصالحية القناصل يف ممارسة وظائف احلالة املدنية بني املصادر االتفاقيةاجلماعية ويف مقدمتها
اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية او االتفاقيات الثنائية( ) والتشريعات الوطنية الداخلية سواء القنصلية منها أو املتصلة برعاية شؤون
احلالة املدنية(.)2
 -االتفاقيات القنصلية كأساس الختصاص الموظفين القنصليين في مجال الحالة المدنية

أ -اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام 691

تقر قواعد القانون الدويل االتفاقي للموظفني القنصليني حبق التدخل يف جمال رعاية شؤون احلالة املدنية لرعاياهم املقيمني يف
اخلارج ،شريطة عدم معارضة قوانني الدولة املضيفة ،ويأيت يف طليعة هذه األحكام اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام 3691
كوهنا االتفاقية األكثر تداوال وتطبيقا يف املمارسة الدولية للعالقات القنصلية والوظائف ذات الصلة ،وتعد اجلزائر طرفا فيها (،)1
حيث حددت املادة اخلامسة منها جماالت ممارسة الوظائف القنصلية ،ومنها وظيفة رعاية شؤون احلالة املدنية ،إذ جاء يف الفقرة
(و) من االتفاقية ،اآليت " :تشمل الوظائف القنصلية ما يلي :القيام بأعمال كاتب العدل واملسجل املدين وممارسة الوظائف
املشاهبة ،شرط أال يكون يف قوانني الدولة املضيفة ما مينع ذلك".
ب -االتفاقيات القنصلية الثنائية
ترتبط اجلزائر على صعيد العالقات الثنائية مع رغريها من الدول بعدة اتفاقيات قنصلية ،كانت أوّهلا تلك املربمة مع

املغرب.) (.تتميّز االتفاقيات الثنائية عن االتفاقيات اجلماعية بوجهها العملي نظرا الشتماهلا على تفصيالت تطبيقية للمبادئ

 3راجع أكثر يف هذا الصدد:
عاصم جابر ،الوظيفة القنصلية والدبلوماسية يف القانون واملمارسة ،دراسة مقارنة،الطبعة الثانية ،بريوت ،عويدات للنشر والطباعة ، 003،ص.636-639
تنص الفقرة الثامنة من املادة  1من االتفاقية القنصلية اجلزائرية األردنية على" :ميكن للموظفني القنصليني التصرف بوصفهم ضباطا للحالة املدنية ما مل يتعار ذلك مع قوانني
الدولة املضيفة" .جريدة رمسية عدد  69مؤرخة يف 1يوليو . 002

1صادقت اجلزائر على االتفاقية مبوجب املرسوم رقم  92-96املؤرخ يف مارس ،3696جريدة رمسية عدد  ،16مؤرخة يف سنة  ،3696ص.662-692
املتضمن نشر االتفاقية املربمة بني اجلزائر واملغرب .جريدة رمسية عدد 13لسنة .3691
 - 6أنظر املرسوم رقم 339-91
ّ
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العامة املقررة يف االتفاقيات اجلماعية خصوصا تلك الشارعة منها كاتفاقية فيينا للعالقات القنصلية ) (،حبيث ميكن القول أهنا تقوم
على الصعيد الدويل بذات الدور الذي تقوم به على الصعيد الداخلي املراسيم التنظيمية اليت تضع التفاصيل التنفيذية للقوانني
العامة( ،)2ويف هذا الصدد جند االتفاقيات القنصلية اليت أبرمتها اجلزائر تقر للقناصل كأصل عام ممارسة وظائف احلالة املدنية،
لكنها ختتلف يف مدى اإلقرار هبذه الصالحية للموظفني القنصليني ،حيث توجد اتفاقيات جتيز ممارسة مهام احلالة املدنية بصفة
عامة  ،ومثال ذلك نص الفقرة الثامنة من املادة  1من االتفاقية القنصلية املربمة مع األردن( ،)1حيث جاء فيها " :ميكن
للموظفني القنصليني يف حدود دائرهتم القنصلية التصرف بوصفهم ضباط احلالة املدنية ما مل يتعار

ذلك مع قوانني الدولة

املضيفة وأنظمتها الداخلية".
كما توجد اتفاقيات حتدد بالتفصيل االختصاصات املتعلقة بشؤون احلالة املدنية اليت ميكن للقناصل ممارستها بالضبط كإبرام
وتسجيل عقود الزواج مثال ( ) .وبصرف النظر عن جمال أو نوع الصالحيات املخولة للقناصل ممارستها يف رعاية احلالة املدنية
لرعاياهم ،فإهنا تبقى مقيّدة بعدم خمالفة القوانني واللوائح الداخلية للدول املضيفة.
 -2التشريعات الداخلية القنصلية
يتكون التشريع القنصلي يف اجلزائر من قواعد قانونية متفرقة حول قوانني صرفه خاصة بالوظيفة القنصلية فقط كالقانون
األساسي لألعوان الدبلوماسيني والقنصليني( ،)2واملرسوم الرئاسي  602-0احملدد للوظيفة القنصلية( ،)9واملرسوم الرئاسي -0
 604املتعلق باختصاصات رؤساء املراكز القنصلية(.)4باإلضافة إىل قوانني أخرى تتضمن أحكاما تمعىن بالوظيفة القنصلية،
تتضمن
كالقانون البحري مثال الذي حيدد صالحيات القنصل يف تنظيم ورعاية الشؤون املرتبطة باملالحة البحرية ،حبيث عادة ما ّ
هذه التشريعات مسائل وتقنيات قنصلية رغاية يف الدقة ،بل جندها أحيانًا أكثر استفاضة من القوانني القنصلية الصرفة ،واملثال يقوم

( )
خصص فصال كامال للحالة املدنية القنصلية حيدد فيه تنظيم األوضاع األساسية ألحوال
هنا بشأن قانون احلالة املدنية ،الذي ّ

األشخاص :امليالد ،الزواج والوفاة ،عالوة عن محله العديد من األحكام القنصلية العامة املتضمنة يف فصوله األخرى.

. GHERARI Habib, "L'institution consulaire entre tradition et modernité ", Paris, Editions A. Pedone, 2006, -3
p27.
ويف هذا اخلصوص فإ ّن االتفاقيات القنصلية الثنائية وباعتبارها مصدر من مصادر القانون القنصلي تمع ّد األداة التشريعية الوحيدة اليت تممَت ّخ مذ من طرف الدول املتعاقدة قصد تأسيس

خول للقناصل القيام هبا يف نطاق هذه الدوائر.
املراكز القنصلية ،حيث تضطلع أوال بتحديد مقر هذه املراكز ونطاق اختصاصها اإلقليمي (الدائرة القنصلية) مث املهام املم ّ
-2مرسوم رئاسي رقم  14-02مؤرخ يف 3يوليو 002جريدة رمسية عدد 69مؤرخة يف 1يوليو. 002

 6كنص البند أ من الفقرة  9من املادة  1من االتفاقية القنصلية اجلزائرية املربمة مع كوبا ،جريدة رمسية عدد  9مؤرخة يف  39ماي . 033
2قانون رقم  3-06املتضمن القانون األساسي لألعوان الدبلوماسيني والقنصليني .جريدة رمسية عدد  19مؤرخة يف  9يوليو . 006
9مرسوم رئاسي رقم  602-0مؤرخ يف  9نوفمرب  00يتعلّق بالوظيفة القنصلية ،جريدة رمسية رقم 46مؤرخة فيفي  9نوفمرب . 00

4
مؤرخ يف  9نوفمرب  00يتعلّق بصالحيات رؤساء املراكز القنصلية .جريدة رمسية رقم 46مؤرخة فيفي  9نوفمرب . 00
مرسوم رئاسي رقم ّ 604-0

 -9ال سيما املواد 99،96و 40من األمر رقم  0-40مؤرخ يف  36فرباير  3640املتعلّق باحلالة املدنية ،جريدة رمسية عدد  3مؤرخة يف  4فرباير  ،3640معدل ومتمم
بالقانون 01- 34املؤرخ يف  30يناير  ، 034جريدة رمسية عدد مؤرخة يف  33يناير. 034
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أ -الحالة المدنية في قانون الوظيفة القنصلية
عالوة على القانون األساسي لألعوان الدبلوماسيني والقنصليني ،يتكون قانون الوظيفة القنصلية يف اجلزائر من املرسوم الرئاسي رقم
 602-0املؤرخ يف  9نوفمرب  00املتعلق بالوظيفة القنصلية،الذي يعترب أهم تشريع قنصلي يف اجلزائر الشتماله أسس
الوظيفة القنصلية وتنظيمها بدءًا مبصادر العمل القنصلي فقواعد التمثيل القنصلي ،و قواعد التسيري القنصلي ،باإلضافة إىل حتديده
قسم املرسوم املهام القنصلية إىل مهام عامة ،تتعلّق حبماية مصاحل الدولة  ،مثّ املهام املتعلقة حبماية
حقيبة املهام القنصلية ،حيث ّ

الرعايا وهي احلماية القنصلية واملساعدة اإلدارية ،واحلالة املدنية للرعايا املقيمني يف اخلارج واليت نظّمها املرسوم بالتفصيل يف املواد
 9إىل  11منه ،وتضمنت مجيع ترتيبات ممارسة املهام القنصلية يف جمال رعاية شؤون احلالة املدنية ،كما نصت صراحة على أهلية
القناصل يف التمتع بصفة ضباط احلالة املدنية.
باإلضافة هلذا املرسوم ،جند املرسوم الرئاسي رقم  604-0املؤرخ يف  9نوفمرب  00املتعلق بتحديد صالحيات رؤساء املراكز
القنصلية ،والذي يمع ّد ياين تشريع قنصلي من حيث األمهية ،أي بعد املرسوم الرئاسي  602-0املتعلّق بالوظيفة القنصلية السابق

ذكره ،لتحديده صالحيات رؤساء املراكز القنصلية بنوع من التفصيل ،كما أنه عمل على تبويب الوظائف القنصلية ،حيث صنّفت
املادة الثالثة منه املهام القنصلية إىل "مهام محاية" و"مهام إدارة" ،وتعد شؤون احلالة املدنية من بني مهام اإلدارة اليت ميارسها رؤساء
املراكز القنصلية حسب ما تنص علية املادة السادسة من هذا املرسوم.

ب -الحالة المدنية للرعايا الجزائريين في الخارج في إطار األمر  27-07المعدل والمتمم المتعلق بالحالة المدنية
يعد االمر رقم  0-40املؤرخ يف  36فرباير  3640املعدل واملتمم ،التشريع النموذجي واإلطار املرجعي العام لتنظيم سبل
وكيفيات رعاية األحوال الشخصية واملدنية للمواطنني اجلزائريني ككل مبن فيهم املقيمني يف اخلارج ،وعلى هذا األساس جند االمر
املذكور قد قام بتحديد االحكام املتعلقة بتنظيم مصاحل احلالة املدنية كضباط احلالة املدنية مبن فيهم املوظفني القنصليني( )،
واألحكام املتعلقة مبسك سجالت وجداول احلالة املدنية مبا يف ذلك السجالت واجلداول املوضوعة حتت تصرف املراكز
الدبلوماسية والقنصلية يف اخلارج( ،)2باإلضافة لألحكام املتصلة بتحرير عقود احلالة املدنية من ميالد أو زواج أو طالق أو وفاة
بشكل عام( ،)1عالوة عن االحكام املتعلقة بإبرام وتسجيل عقود احلالة املدنية للرعايا اجلزائريني املقيمني يف اخلارج( ) واليت قسمها
قسمها األمر إىل عقود مرتبطة بوضع اجلزائريني يف اخلارج اليت تربم امام ضابط احلالة املدنية احمللي ،وعقود متعلقة بالرعايا اجلزائريني
املقيمني يف اخلارج تربمها املصاحل القنصلية اجلزائرية أو ما يعرف باحلالة املدنية القنصلية.

 3حسب املواد من  03إىل  6من الباب األول من األمر  0-40املتعلق باحلالة املدنية املعدل واملتمم ،مرجع سابق.
حسب املواد من  10إىل  90من األمر  ، 0-40مرجع نفسه.

 1حسب املواد من  93إىل  ،66مرجع نفسه.
 6حسب املواد من  62إىل  ،333مرجع نفسه.
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ثالثا /شروط تمتع الموظفين القنصليين بصفة ضباط الحالة المدنية في الخارج
خمولون لتحرير عقود احلالة املدنية املختلفة ،واالشراف على تسجيل الوقائع
يعترب ضباط احلالة املدنية موظفون عموميون ّ
والبيانات واحملاضر وتقييد بعض االحكام القضائية ذات الصلة ،فضال عن حفظ السجالت واجلداول املثبتة هلا .وبغية متكني
موظفي البعثات القنصلية من أهلية القيا م برعاية شؤون احلالة املدنية للرعايا املقيمني يف اخلارج ،يقر القانون القنصلي مبفهومه
الواسع (اتفاقيات دولية وتشريع داخلي) بشكل عام للموظفني القنصليني حبق التصرف بصفتهم ضباط للحالة املدنية ،وحيث
يعرتف القانون االتفاقي للقناصل التمتع هبذه الصفة بشكل عام( ) ،يضطلع التشريع الداخلي لكل دولة بتحديد أصناف
املوظفني املؤهلني حلمل هذه الصفة ونطاق الصالحيات املنوطة هبم(.)2
 -الصفة العامة أساس تمتع القنصل بصفة ضابط حالة مدنية

أ -الصفة العامة في القانون الدولي

تتحد قواعد القانون الدويل يف اإلقرار للموظفني القنصلني بالصفة العامة وبالصفة الدولية ،ويرجع الفضل يف ذلك التفاقية فيينا
بلورت املفهوم احلديث للطبيعة القانونية للوظيفة القنصلية وملوظفيها( ،)3حيث اعتربت املوظف القنصلي
للعالقات القنصلية اليت ّ

وكيال عن دولته يعمل نيابة عنها)2(،وبالررغم من كونه يفتقر للصفة الدبلوماسية اليت يتمتع هبا املبعويون الدبلوماسيون ( كالسفراء
ورؤساء البعثات الدبلوماسية) ،فإ ّن ذلك ال يمسقط عنه الصفة العامة ،فال جتوز معاملته بأي حال من األحوال معاملة الشخص

()1
قر ويعرتف القانون الدويل والقوانني الداخلية له زيادة عن
العادي  ،لكونه موظف رمسي يمدير جهازاَ من أجهزة الدولة العامة ،يم ّ

االتفاقيات الثنائية حبصانات وامتيازات( ) ال يتمتع هبا األفراد العاديون.

وعليه فإ ّن أهلية القناصل يف التمتع بصفة ضباط احلالة املدنية يف القانون الدويل تستند يف األساس إىل اعتبار كوهنم موظفني
عموميني ينوبون عن دوهلم يف ممارسة الوظائف املسندة هلم يف دول االعتماد ،وعلى هذا األساس جند اتفاقية فيينا للعالقات
القنصلية تقر هلم بصالحية القيام باختصاصات ضابط احلالة املدنية ،حيث تنص يف الفقرة (و) من املادة اخلامسة منها على" :
تشمل الوظائف القنصلية ما يلي :القيام بأعمال كاتب العدل واملسجل املدين وممارسة الوظائف املشاهبة ،شرط أال يكون يف

 3حول الطبيعة القانونية للموظف القنصلي يف القانون الدويل ،أنظر:
.COLLIARD Claude-Albert, " Institutions des relations internationales", 9eme édition, Paris, Dalloz, 1990, p215216.
 جاء يف نص ديباجة االتفاقية القنصلية لسنة  3691اآليت:"وإذ تدرك أ ّن القضية من هذه االمتيازات ليس إفادة األفراد بل ضمان األداء الفعال لوظائف البعثات القنصلية بالنيابة عن دولتهم" .مرجع سابق.
- ALAIN Denis «Droit international public»,Paris, Presse universitaire de France, Mars 2000, p529.

1

 - 6راجع:

- RUZIE David, TEBOUL Gérard, «Droit international public», Paris, Editions Dalloz, 2010, p292.
.
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قوانني الدولة املضيفة ما مينع ذلك .".وبالررغم من كون اتفاقية فيينا قد اكتفت باإلشارة إىل أهلية متتع القناصل مبمارسة الوظائف
املتصلة بضباط احلالة املدنية ،فإننا جند االتفاقيات القنصلية الثنائية اليت أبرمتها اجلزائر حتدد بوضو تام أهلية القناصل يف التمتع
بصفة ضباط حالة مدنية ،ونذكر على سبيل املثال لذلك ال احلصر ،نص الفقرة الثامنة من املادة  1من االتفاقية القنصلية املربمة
مع سوريا( ) ،حيث جاء فيها " :ميكن للموظفني القنصليني يف حدود دائرهتم القنصلية التصرف بوصفهم ضباط احلالة املدنية ما
مل يتعار ذلك مع قوانني الدولة املضيفة وأنظمتها الداخلية".
ب -الصفة العامة في القانون الوطني
عالوة على اعرتاف أحكام القانون الدويل سيما اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية بالصفة العامة للقناصل ،فإ ّن التكييف القانوين
هلذه الصفة يستند كذلك على النصوص والتشريعات الداخلية للدول واليت يرجع هلا سلطان تقديرها مبنحها أو نفيها أو تقييدها.
()2

ويف هذا الصدد ،جند املادة الثالثة من القانون األساسي العام للوظيفة العامة

يف اجلزائر قد ح ّددت مجيع األسالك املشكلة

للوظيفة العامة الذين تنسحب عليهم الصفة العامة ،كما تركت لبعض منها أمر حتديد القواعد واألحكام اخلاصة مبوظفيها ومن

ضمنها سلك األعوان الدبلوماسيني والقنصليني( ،)1حيث تنص املادة األوىل من القانون األساسي اخلاص باألعوان الدبلوماسيني
والقنصليني على " :تطبيقا ألحكام املادتني  1و 33من األمر رقم  01-09املؤرخ يف  32يوليو  009واملتضمن القانون
األساسي العام للوظيفة العمومية ،يهدف هذا املرسوم إىل حتديد األحكام اخلاصة املطبقة على املوظفني الذين ينتمون إىل األسالك
اخلاصة باألعوان الدبلوماسيني والقنصليني".
 -2تحديد فئات القناصل المتمتعين بصفة ضابط حالة مدنية في التشريع الوطني
ررغم أمهية شرط الصفة العامة يف متتع القناصل بصفة ضباط حالة مدنية ،فإنه ال ميكن اعتبار الصفة العامة سندا كافيا أو معيارا
تلقائيا ملمارسة وظائف احلالة املدنية يف كل احلاالت أو التصرف كضباط حالة مدنية ،حبيث يعود للتشريع الوطين وحده أمر حتديد
املخولة هلم ،وميكن حتديد أصنافهم على الشكل
أصناف املوظفني القنصليني املؤهلني للتمتع هبذه الصفة وكذا نطاق الصالحيات ّ

التايل:

أ -ضباط الحالة المدنية بقوة القانون
خيول التشريع القنصلي الوطين بعض فئات املوظفني العامني حق التمتع بصفة ضباط احلالة املدنية بقوة القانون ،وذلك حبكم
ّ
املراتب الوظيفية اليت يشغلوهنا ،حيث تنص املادة األوىل من األمر  0-40املتعلق بقانون احلالة املدنية املع ّدل واملتمم ،على " :إ ّن
ضباط احلالة املدنية هم رئيس اجمللس الشعيب البلدي ونوابه ،ويف اخلارج رؤساء البعثات الدبلوماسية املشرفون على دائرة قنصلية
ورؤساء املراكز القنصلية ".وبالتايل جند املشرع حيدد صراحة أهلية كال من رؤساء البعثات الدبلوماسية يف التمتع بصفة ضباط احلالة

 -3مرسوم رئاسي رقم 96-06مؤرخ يف  10أوت  ، 006جريدة رمسية عدد 20مؤرخة يف سبتمرب. 006
 أمر رقم  01-09املؤرخ يف  32يوليو . 009جريدة رمسية عدد46مؤرخة يف 009 1راجع نص املادة  1/33من القانون األساسي للوظيفة العامة ،املرجع نفسه.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد31كانون الثاني/يناير - 9132المجلد– 11المركز
الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

643

القنصل ضابط حالة مدنية في الخارج:
دراسة في ضوء االتفاقيات الدولية والتشريع القنصلي الجزائري

د/أوكيل محمد أمين

املدنية ) ( ،يف حال كانت ا لبعثة الدبلوماسية تشرف على مصلحة قنصلية أو هبا قسم قنصلي يرعى شؤون اجلالية ،وهذا باإلضافة
إىل حق رؤساء املراكز القنصلية كالقنصليات العامة أو القنصليات يف التمتع هبذه الصفة (.)2
ب -ضباط الحالة المدنية المعيّنون
عالوة عن ضباط احلالة املدنية املتمتعني هبذه الصفة بقوة القانون ،ميكن للقناصل محل صفة الضبطية يف جمال احلالة املدنية بناء
على تعيني من طرف وزير الشؤون اخلارجية ،حيث تنص الفقرة الثانية من املادة  9من املرسوم الرئاسي رقم  602-0املتعلق
بالوظيفة القنصلية على " :ميكن أن يرخص وزير الشؤون اخلارجية لكل عون دبلوماسي وقنصلي ممارسة مهام ضابط احلالة
املدنية" .ويف هذه احلالة فإ ّن املوظفني القنصليني يتمتعون بصفة ضباط احلالة املدنية مبوجب مقرر التعيني ( )Décisionالصادر
من قبل وزير الشؤون اخلارجية ،حبيث تنص الفقرة األوىل من املادة  306من االمر  0-40املنظم للحالة املدنية املعدل واملتمم

على " :ميكن أن يؤذن لنواب القناصل بالقيام مبهام رئيس املركز القنصلي بصفة دائمة مبقتضى مقرر من وزير الشؤون اخلارجية".
وبالنسبة هلذا النص جند املشرع حيدد بالتفصيل مرتبة املوظفني القنصليني الذين ميكن تعيينهم كضباط للحالة املدنية ،وهم نواب
القناصل ،لكن بالنظر يف املرسوم  602-0املتعلق بالوظيفة القنصلية جند مراتب املوظفني القنصليني حم ّددة حسب نص املادة 2

منه يف "القنصل العام املساعد" و"القنصل املساعد" مث "نائب القنصل" ،لذلك نرى أنه من الصواب أن يسند القانون هذه الصفة
لنواب رؤساء املراكز القنصلية وليس لنواب القناصل فقط ،نظرا لوجود مراتب للموظفني القنصليني تسبق مرتبة نائب القنصل (.)1
ج-الموظفون القنصليون المتمتعون ببعض صفات ضباط الحالة المدنية
خول األمر  0-40املتعلق باحلالة املدنية لوزير الشؤون اخلارجية ،أن يرخص املوظفني القنصليني حبق ممارسة بعض وظائف
ّ
احلالة املدنية بناء على قرار ،وذلك حسب ما تنص عليه الفقرة الثانية من نص املادة  306من األمر املذكور ،حيث جاء فيها":
ميكن أن يأذن وزير الشؤون اخلارجية لألعوان القنصليني مبوجب قرار( )Arrêtéإما باستالم التصرحيات اخلاصة بالوالدات أو
التصرحيات اخلاصة بالوفيات ،وإما مبمارسة الصالحيات التامة لضباط احلالة املدنية " .وكما يبدو من نص هذه املادة فإنه بإمكان
املوظفني القنصليني ممارسة وظائف احلالة املدنية املتعلقة بتلقي التصرحيات اخلاصة بوقائع امليالد أو الوفاة ،كما ميكن هلم ممارسة

 3تتحدد مراتب رؤساء البعثات الدبلوماسية يف الفئات التالية" :السفراء ""،الوزراء املفوضون" و"القائمون باألعمال" ،وهذا حسب نص املادة 36من اتفاقية فيينا للعالقات
الدبلوماسية لعام .3693ميكن االطالع على االتفاقية من خالل الرابط:
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19610070/201406120000/0.191.01.pdf
(تاريخ االطالع عليه) 039-33-32 :
تقسم التشريع القنصلي اجلزائري أنواع املراكز القنصلية إىل :قنصليات عامة وقنصليات ووكاالت قنصلية ،حسب ما تنص عليه املادة  6من املرسوم الرئاسي ،602-0املتعلق
بالوظيفة القنصلية ،مرجع سابق.

 1نفس املالحظة ميكن إبداؤها بشأن مراتب املوظفني القنصليني يف االتفاقيات القنصلية اليت أبرمتها اجلزائر ،حبيث تنص على سبيل املثال الفقرة  4من املادة األوىل من االتفاقية

القنصلية اجلزائرية السورية ،على " :تدل عبارة موظف قنصلي على كل شخص مبا يف ذلك رئيس املركز القنصلية بصفته قنصال عاما او قنصال أو مساعد قنصل أو نائب قنصل".
مرجع سابق.
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كامل صالحيات ضباط احلالة املدنية اليت ميارسها رؤساء املراكز القنصلية بناء على قرار من وزير الشؤون اخلارجية ،بيد أن هذه
احلالة مقيّدة بغياب رؤساء املراكز القنصلية ،حسب ما تنص عليه الفقرة الرابعة من املادة الثانية من األمر  0-40املتعلق باحلالة

املدنية.

المحور الثاني:
االختصاصات القنصلية في مجال الحالة المدنية للرعايا الجزائريين
ميلك املوظفون القنصليون املتمتعون بصفة ضباط احلالة املدنية حق ممارسة كل الوظائف املتصلة هبذه الصفة ،رغري أ ّن أهم
الوظائف اليت يسري عليها عمل املراكز القنصلية يف املمارسة حاليا ،تتمثل يف حترير عقود احلالة املدنية ،وتسجيلها يف سجالت
القيد القنصلية ،عالوة عن إمكانية تصحيحها يف حدود ما يسمح به القانون الوطين.
أوال :تحرير عقود الحالة المدنية
خيول التشريع القنصلي واالتفاقيات القنصلية اليت أبرمتها اجلزائر للموظفني القنصليني إبرام العقود املتعلقة باحلالة املدنية للرعايا
ّ
تصر املادة  69من األمر  0- 40املتعلّق باحلالة املدنية املعدل واملتمم مبا يلي" :إ ّن كل عقد
اجلزائريني املقيمني يف اخلارج،حيث ّ
حرره األعوان الدبلوماسيون أو القناصل طبقا للقوانني
خاص باحلالة املدنية للجزائريني صادر يف بلد أجنيب يعترب صحيحا إذا ّ

اجلزائرية.".وتتعلق هذه العقود بوقائع األحوال الشخصية التالية:
 -وقائع الميالد

( )

ويلزم القانون اجلزائري ضابط احلالة املدنية بتحرير

تش ّكل الوالدة حديا قانونيا هاما يبتدئ بانفصال املولود عن أمه حيّا،
()2
صر بوالدة الطفل :األب أو األم،
شهادة امليالد فورا للمولود . ،ويف اخلارج ّ
يتوىل القنصل اجلزائري حترير عقود امليالد ،حيث يم ّ

وإالّ األطباء والقابالت أو أي شخص حضر الوالدة)1( ،أمام القنصل املختص اقليميا يف أجل عشرة أيام من وقوعها ) (،محيّرر
القنصل مبوجبه عقد امليالد .ويمع ّد التصريح بالوالدة أمام ضابط احلالة املدنية واجباً قانونيًا تنص عليه أحكام التشريع القنصلي يف

صر عند القيام به ،واجب مراعاة وحدة جنسية املولود مع جنسية ضابط احلالة
اجلزائر ،بيد أ ّن هذه األحكام ال تشرتط على املم ّ
( )
املدنية ، .حيث جيوز التصريح بالوالدة ،أمام ضابط احلالة املدنية احمللّي كذلك ،الذي محيّرر يف هذه احلالة شهادة ميالد املعين مثّ
يمصار إىل تسجيلها الحقا يف سجالّت امليالد القنصلية من قبل القنصل املختص.

 -3أنظر نص املادة  2من االمر  29-42املؤرخ يف  3642-06- 9املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم ،بالقوانني...والقانون رقم  02-04املؤرخ يف  31ماي ، 004
جريدة رمسية رقم  13مؤرخة يف  31ماي . 004
 -أنظر نص املادة  ، 9مرجع نفسه.

 -1أنظر نص املادة  9من األمر  0-40املتعلّق باحلالة املدنية ،مرجع سابق.

 -6مامل يصدر مرسوم خبالف ذلك ،أحسب ما تنص عليه املادة  93من األمر ، 0-40املتعلق باحلالة املدنية املعدل واملتمم ،مرجع نفسه.
 -2فاألمر  0-40املتعلق باحلالة املدنية املعدل واملتمم مجييز احلالتني معا وهذا ما تنص عليه املادة  302منه:
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 -2وقائع الوفاة

الوفاة واقعة قانونية ،يقتضي حدويها إبالغ البعثة القنصلية ( ) .يستند ضابط احلالة املدنية عند حترير شهادات الوفاة على

املتوّف أو من قبل كل شخص سخر ميلك معلومات بشأنه ،وأيّا يكن سبب الوفاة فإ ّن معاينة
التصاريح املقدمة إليه من لدن أقرباء ّ

()2
وتتضمن هذه الشهادة عادة البيانات املثبتة ليوم الوفاة ،ساعتها،
للمتوّف أمر جوهري لصحة حترير شهادة الوفاة.
الطبيب
ّ
ّ
املتوّف ،تاريخ ومكان امليالد ،مهنته ومكان إقامته .ولئن كان حترير هذه الشهادة ال يطر م إشكاالً عندما يتعلّق
مكاهنا ،اسم ولقب ّ

األمر بضابط احلالة املدنية يف اجلزائر  ،وهذا على خالف القنصل ،إذ يثور التساؤل حينها حول مدى صالحيته يف هذا اجملال؟

بالرجوع للقانون الداخلي سيما قانون احلالة املدنية جند للمسألة ما ينظمها ،حيث ميكن أن يؤذن لألعوان القنصليني مبوجب
قرار من وزير الشؤون اخلارجية باستالم التصرحيات اخلاصة بالوالدات والوفيات هي نفس السلطات املمنوحة لضباط احلالة املدنية
( ،)1أما يف القانون القنصلي ويف مقدمته املرسوم الرئاسي رقم  602-0املتعلق بالوظيفة القنصلية ،فينص يف املادة  10منه على:
" تقيّد عقود احلالة املدنية القنصلية يف يالية سجالت :عقود امليالد ،عقود الزواج وعقود الوفاة".
رغري أنّه وباملقابل ال جند هلذه املسألة تفصيال معيّنا يف االتفاقيات القنصلية الثنائية  ،فكل ما ورد يف هذا األمر هو ذلك املتعلّق

التصرف بصفتهم ضباطا للحالة املدنية ،يف احلدود اليت ال مختالف فيها أنظمة الدولة املضيفة) (،و هي
بصالحية القناصل يف ّ
صالحية عامة جدا ،األمر الذي يم ِبقي مهام القنصل يف نظرنا عند حترير عقود الوفاة مرهونة بعدم اعرتا قوانني و نمظم دولة
االقامة أوال  ،وبتعلق العقد حباالت الوفاة العادية اليت ال تستوجب حتقيقا محييط بظروف أو مالبسات حصوهلا يانيا ،ذلك أن

حاالت القتل أو االرغتيال ،أو حاالت املوت اليت يلمفها الغمو

(

)تستدعي حتما تدخل سلطات دولة اإلقامة كوهنا تدخل يف

نطاق صالحياهتا اإلقليمية األصيلة لتعلقها بالنظام العام .ولكن هذا ال مخي ّل حبق القنصل الحقا يف تسجيل وقائع الوفاة يف
السجالت القنصلية ذات العالقة.

"إ ّن األعوان القنصليني حيررون طبقا ألحكام هذا األمر عقود احلالة املدنية اخلاصة باملواطنني اجلزائريني على السجالت املمسوكة من نسختني ،وينسخون أيضا يف نفس السجالت
العقود اخلاصة هبؤالء املواطنني اجلزائريني واليت تلقتها السلطات احمللية ضمن األوضاع املألوفة يف البلد ،".مرجع نفسه.
 -3تنص الفقرة األوىل من املادة  16من االتفاقية اجلزائرية السورية على:
توّف مواطن من الدولة املوفدة على تراب الدولة املضيفة ،وجب على السلطات املختصة يف هذه الدولة أن تبلغ البعثة القنصلية بذلك ".مرجع سابق.
"إذا ّ
 راجع نص املادة  90من األمر  0 – 40املتعلق باحلالة املدنية املعدل واملتمم .مرجع سابق. -1راجع نص املادة  /306من األمر 0 – 40-املتعلق باحلالة املدنية املعدل واملتمم ،مرجع نفسه.

 -6تنص الفقرة الثامنة من االتفاقية القنصلية اجلزائرية األمريكية على:
التصرف بوصفهم ضباط احلالة املدنية ما مل يتعار ذلك مع قوانني الدولة املضيفة وتنظيماهتا".جريدة رمسية عدد  46مؤرخة يف  34يناير.3661
"جيوز للموظفني القنصليني ّ
 -2بعكس احلاالت العادية للوفاة ،فإنّه إذا لوحظت عالمات أو سيار تدل على املوت بطرق العنف أو بطرق أخرى تثري الشك ،فال ميكن إجراء الدفن إالّ بعد أن يقوم ضابط الشرطة
مبساعدة طبيب شرعي بتحرير حمضر عن حالة اجلثة والظروف املتعلقة هبذه الوفاة .أنظر نص املادة  9من األمر 0-40املتعلق باحلالة املدنية املعدل واملتمم ،مرجع سابق.
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 -1إبرام عقود الزواج

ال ميلك القناصل صالحية إجراء عقود الزواج بني مواطنيهم املقيمني يف اخلارج إالّ إذا مسحت به قوانني الدولة املضيفة( )،كون
كرست اتفاقية فيينا القنصلية يف الفقرة السادسة من مادهتا اخلامسة هذه
عقد الزواج من العقود اليت ختضع إىل مكان إجرائها،وقد ّ

القاعدة ،عندما اشرتطت لقيام املوظفني القنصليني مبهام األحوال املدنية عدم معارضة قوانني الدولة املضيفة وأنظمتها لذلك.

وجتيز عدة اتفاقيات قنصلية للموظفني القنصليني للدول املتعاقدة إجراء عقد الزواج ،بيد أهنا ختتلف بشأن حتديد الشروط الشكلية
اليت ختص هذا اإلجراء؛ حيث تشرتط رغالبية االتفاقيات القنصلية أن يكون طرفا عقد الزواج من مواطين الدولة املوفدة كما هو
احلال بالنسبة جلل االتفاقيات اليت أبرمتها اجلزائر )2(،ويشرتط بعضها إضافة إىل ذلك أال يكون أحد طريف العقد من مواطين الدولة
املضيفة ،وبشرط أال تعار قوانني هذه الدولة ذلك.

()1

ووفقالنموذج اجلزائري جيري عقد الزواج للمواطنني املقيمني يف اخلارج ،بإتباعهم الشكل احمللي أي أمام ضابط احلالة املدنية
املختص يف دولة اإلقامة ،أو الشكل القنصلي أمام املوظف القنصلي اجلزائري .وإن كانت صالحية القنصل اجلزائري ال تتع ّدى
نسخ عقود الزواج املربم وفق الكيفية األوىل يف سجالّت الزواج القنصلية ،فإنّه يضطلع بصالحيات موسعة بشأن الكيفية الثانية
( )
تصر به له االتفاقيات القنصلية الثنائية وكذا القوانني الداخلية ذات الصلة.
تتع ّدى تسجيل الزواج لتصل اىل حد إبرامه وهو ما ّ

رغري أ ّن القنصل اجلزائري ال ميكنه إجراء عقد الزواج إالّ بعد حتقق شرط اجلنسية اجلزائريةمن جهة ،وشرط احرتام قوانني الدولة
املوفدة وكذا قوانني دولة اإلقامة من جهة أخرى.
أ - -توفّر شرط الجنسية الجزائرية
مبدئيا ال خيتص القنصل عادة بإبرام عقود الزواج إالّ تلك اليت تنسحب سيارها على أحد رعاياه ،لذلك ال ميكنه عقد قران لصاحل

األجانب .وعلى هذا األساس يؤهل القنصل اجلزائري لعقد الزواج الذي يكون أحد طرفيه جزائريا ،ويف هذا الصدد تنص الفقرة
الثانية من املادة  64من القانون املذكور على" :إ ّن الزواج الذي يمعقد يف بلد أجنيب بني جزائريني أو بني جزائري وأجنبية يمعترب

-SALMON Jean, "Manuel de Droit Diplomatique", 1ere édition, Bruxelles, Delta, 1994, p530.

3

 باستثناء االتفاقية القنصلية املربمة مع كوبا اليت تشذ عن هذه القاعدة حيث تنص على صالحية القنصل عقد الزواج الذي يكون أحد طرفيه جزائري اجلنسية ،وأنظر أكثرخبصوص الشروط الشكلية الواجب توافرها لقيام القناصل اجلزائريني بإبرام عقود الزواج:
فتيحة يوسف عماري" ،قواعد التنازع الدويل يف بعض املسائل من قانون االسرة اجلزائري" ،اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر،العدد
 4اجلزء 0سنة  ،3666ص.306_309
 -1راجع الفقرة  6من املادة األوىل من االتفاقية القنصلية األوروبية حول الوظائف القنصلية لعام .3694متوفرة على الرابط:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800723
4c
(تاريخ االطالع عليه) 039-33-34 :

 -6تنص الفقرة األوىل من املادة  6من املرسوم الرئاسي  602-0املتعلّق بالوظيفة القنصلية على:
يؤهل ضابط احلالة املدنية يف حدود أحكام القانون اجلزائري لعقد الزواج بني الرعايا اجلزائريني ،".مرجع سابق
" ّ
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صحيحا إذا مت حسب األوضاع املألوفة يف ذلك البلد شريطة أالّ خيالف اجلزائري الشروط األساسية اليت يتطلبها القانون الوطين
إلمكان عقد الزواج ،وجيري مثل ذلك بالنسبة لزو ٍاج عقد يف بلد أجنيب بني جزائري وأجنبية ومتّ أمام األعوان الدبلوماسيني أو

القناصل اجلزائريني طبقا للقوانني اجلزائرية".

يمفهم من هذا النص أن القنصل خمتص بإبرام عقود الزواج بني اجلزائريني ،أو بني جزائري وأجنبية وليس العكس ،متّشيا مع أحكام

قانون األسرة اليت حتضر على املرأة اجلزائرية الزواج من رغري املسلم ،لكن املشرع بذلك يكون قد أقصى حق اجلزائرية هنائيا يف الزواج

من األجانب حبكم أنه تصرف اجتاههم وكأهنم مجيعا من رغري املسلمني؟!
وباملقابل مثة بعض االتفاقيات القنصلية الثنائية كاالتفاقية اجلزائرية املربمة مع كوبا( ) ،تنص على إمكانية إبرام عقد الزواج من
طرف القنصل اجلزائري إذا كان أحد الرعايا جزائريا ،حيث تنص املادة (1ب) منها على" :للموظفني القنصليني احلق يف عقد
الزواج اخلاص بأحد رعاياهم " ،وبالطبع تثري هذه املادة إشكاال صرحيا حول صحة العقد إن مت بني جزائرية وزوج رغري مسلم؟
وعالوة عن هذا التضارب بني قانون احلالة املدنية واالتفاقية القنصلية املذكورة فيما يتعلق بصالحية القناصل يف إبرام عقد الزواج
املختلط ،جند القوانني القنصلية ِ
الصرفةواملقصود هبما املرسومني الرئاسيني 604-0 ،602-0احملددان على التوايل للوظيفة
()2
ؤهل هؤالء وفقهما لعقد
صر أصال للقناصل مبثل هذه الصالحية ،حيث يم ّ
القنصلية،ولصالحيات رؤساء املراكز القنصلية ال تم ّ
الزواج بني الرعايا اجلزائريني فقط.

ولذلك ينبغي إزالة هذا اخللط وإعادة ضبط صيارغة هذه الصالحية للقناصل وتوحيدها بالشكل الذي يكفل حق اجلزائرية يف
الزواج باألجنيب املسلم مبا ينسجم وأحكام قانون األسرة اجلزائري اليت حتظر على اجلزائرية الزواج من رغري مسلم وليس األجانب
ككل.
ب-احترام تشريع الدولة الموفدة ودولة اإلقامة:
ال يكفي إلمتام عقد الزواج القنصلي استيفاء شرط اجلنسية بالنسبة لألزواج أو للقنصل القائم باإلجراء ،بل يتطلّب األمر احرتام
تشريع الدولة املوفدة ،وكذا قوانني وأنظمة الدولة املضيفة.
 -احترام تشريع الدولة الموفدة

تصر إليهم القوانني واألنظمة الداخلية لدوهلم )1( ،اليت ترعى الشؤون القنصلية ،فمن
يستمد املوظفون القنصليون صالحياهتم مما ّ
( )
ويؤهل القناصل
التصرف هبذه الصفة ال يتم إالّ باحرتام احلدود والضوابط اليت تسمح هبا قوانني الدولة املوفدة ّ .
املؤّكد أ ّن ّ

 -3مرسوم رئاسي رقم 391-33مؤرخ يف 1ماي  ، 033جريدة رمسية عدد 9مؤرخة يف  39ماي. 033
 -حسب نص املادتني ، 6،04منهما،على التوايل ،مرجع سابق.

 -1تنص املادة  9من املرسوم الرئاسي 604-0املتعلق بصالحيات رؤساء املراكز القنصلية على:
"ميارس رئيس املركز القنصلي وظائف احلالة املدنية طبقا للتشريع املعمول به ،".مرجع سابق.
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اجلزائريون إلبرام عقود الزواج بني اجلزائريني املقيمني يف اخلارج وفقا ملا تسمح به القوانني املرعية هلذا االجراء يف اجلزائر ،وذلك باتباع
()2

الشروط املتضمنة يف القوانني اجلزائرية املتعلقة بأصول الزواج
عقود الزواج.

()1

تصر به كذلك أحكام احلالة املدنية
وما ّ

بشأن شروط حترير

 احترام تشريع الدولة المضيفةتسمح االتفاقيات القنصلية الثنائية اليت أبرمتها اجلزائر للقناصل اجلزائريني بإبرام عقود الزواج للرعايا اجلزائريني وهذا يف احلدود اليت
ال تعار

عليها قوانني وأنظمة دولة اإلقامة.ويف حال كانت بعض االتفاقيات القنصلية تشرتط شروطا أخرى لصالحية القناصل

يف القيام هبذه املهام فالبد من استيفائها كذلك ،حيث تنص مثال الفقرة األوىل من املادة  1من االتفاقية القنصلية اجلزائرية
الفرنسية على":يقوم املوظفون القنصليون بإبرام عقود الزواج لرعاياهم كما يمشعر هؤالء السلطات املختصة يف دولة اإلقامة بذلك".

أما إذا كانت تشريعات وأنظمة دولة اإلقامة ال جتيز أي صالحية للموظفني القنصليني مثال ،فإ ّن أي عقد زواج قنصلي لرعايا
جزائريني سيكون الحمالة ممفررغا من أي أير قانوين له يف مواجهة تشريعات وأنظمة هذه الدولة.
ثانيا :تسجيل وقائع الحالة المدنية
يقوم املوظفون القنصليون بتسجيل وقائع األحوال الشخصية للرعايا اجلزائريني املقيمني يف نطاق اختصاص الدوائر القنصلية ،حيث
يتم تسجيل هذه الوقائع يف سجالت البعثة اخلاصة( ) .وهناك من أجل استيفاء عملية القيد يالية سجالت ختتلف حبسب أنواع

الوقائع املراد قيدها ) ( ،جيري مسك كل سجل يف نسختني ،محيتفظ بواحدة على مستوى املركز القنصلي فيما تمرسل النسخة
م
األخرى إىل وزارة الشؤون اخلارجية ،ويمقيّد يف هذه السجالت الوقائع التالية:

 -3جيري يف بعض التشريعات املقارنة التصريح للقناصل بعقد الزواج ملواطنيهم إالّ بعد رخصة صرحية هلذا الغر

) (autorisation ad hocمثلما هو عليه احلال بالنسبة

للتشريع الربيطاين .أنظر:
Cherfaoui Samira, «Les fonctions consulaires, Application en Algérie.», Mémoire de Magistère en Droit, Faculté
d'Alger, Université d'Alger, 1988, p 23.

ال سيما املواد  6إىل  12من األمر رقم  33-96مؤرخ يف  6يونيو  3696متضمن قانون األسرة املعدل واملتمم باألمر رقم  0 -02مؤرخ يف  4فرباير  002جريدة رمسيةعدد 32مؤرخة يف  4فرباير . 002

 -1ال سيما املواد  43إىل  44من األمر  0-40املتعلق باحلالة املدنية املعدل واملتمم ،مرجع سابق.
6
وخيصص لتسجيل وقائع امليالد ،الزواج والوفيات خالل السنة املعنية ويصادق
 حيث يوضع لدى كل بلدية ولدى كل مركز قنصلي يف كل سنة جدول هجائي لويائق احلالة املدنية ّعليه من طرف ضابط احلالة املدنية املختص.

أنظر املادة  3من األمر  0/40املتعلق باحلالة املدنية املعدل واملتمم .املرجع نفسه.
 -2أنظر نص املادة  10من املرسوم الرئاسي  602-0املتعلق بالوظيفة القنصلية ،مرجع سابق.
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أ- -تسجيل عقود الميالد في السجالت القنصلية

سجل يف
احملررة من قبل مصاحل احلالة املدنية احمللية ،يف سجالت امليالد القنصلية ) ( .كما يم ّ
يقوم القنصل بتسجيل عقود امليالد ّ

حررها بنفسه كما سبقت اإلشارة إليه ،باإلضافة لذلك فإنّه يمعمد إىل تسجيل
هذه األخرية تلك العقود املم ّ
صر هبا أمامه واليت ّ
حررها ربابنة السفن اجلزائرية بشأن الوالدات اليت متّت أيناء الرحالت البحرية )2( ،يف نفس السجالت املذكورة.
عقود امليالد اليت ّ
وعموما ،فإنّه ال يصعب أمر تسجيل األطفال املولودين بصفة شرعية ،إذ تمطر الصعوبة بشأن أولئك املولودين خارج إطار عالقة
الزواج سيما وأ ّن بعض القوانني األجنبية تسمح بذلك عكس القوانني الوطنية ،األمر الذي دفع وزارة الشؤون اخلارجيةإىل إصدار
تعليمة وزارية بعد أخذ رأي وزارة العدل ،تسمح فيها للقناصل بتسجيل هذه الفئة من املولودين ألب جزائري( ،)1أو ألم جزائرية
يسجلوا هؤالء األطفال بألقاهبم األصلية( ) ،وهذا قرار
عند اعرتافها حبادية الوالدة خارج عالقة الزواج ،كما تتيح للقناصل بأن ّ
صائب اىل حد ما أي عند النظر اليه من زاوية مصلحة األوالد.

ب -تسجيل شهادة الوفاة
بعد حترير شهادة الوفاة وتسليم رخصة بالدفن من قبل ضابط احلالة املدنية ،يقوم القنصل بتسجيل واقعة املوت يف سجل الوفيات
القنصلي ( ) بعد التأكد من هوية امليت .ويف احلالة اليت ال يررغب فيها أهله دفنه يف إقليم دولة اإلقامة ،فإنّه يقع عليهم توجيه
يتعني عليه حينها التأكد ّأوال من استيفاء مجيع الشروط املتعلقة بقواعد حفظ
طلب لنقل اجلثمان إىل القنصل املختص الذي ّ

الصحة ،فيما خيص إجراءات الدفن ونقل املوتى املنصوص عليهما يف التشريع الوطين ( )9قبل تسليمه اإلذن اخلاص بنقل اجلثمان
إىل الوطن.

3
سجل العقد يف سجالت امليالد
 بعد التأكد من جنسية املولود اجلزائرية ،ومن صفة ضابط احلالة املدنية احمللي ،يقوم القنصل باملصادقة على امضاء ضابط احلالة املدنية مث يم َّالقنصلية.

 راجع نص املادة  96من األمر  0-40املتعلق باحلالة املدنية املعدل واملتمم ،مرجع سابق.-1.صدرت التعليمة يف  34فرباير  ،369أنظر :
Cherfaoui Samira, op cit, p16.
 -6تعليمة رقم( )023941مؤرخة يف 3696-3 - 6تتعلق بتسجيل األطفال املولودين خارج إطار عالقة الزواج الم جزائرية ،وتعليمة رقم( ) 6902مؤرخة يف

-09-

 3699تتعلق بتسجيل األطفال املولودين الم جزائرية خارج عالقة الزواج بألقاهبم االصلية .مرجع متوفر على الرابط اخلاص مبوقع وزارة الشؤون اخلارجية اجلزائرية ،أنظر:
http://www.mae.gov.dz/Etat-civil_15.aspx
(تاريخ االطالع ) 039-33-33

 -2تنص املادة  6من املرسوم الرئاسي  602-0املتعلقة بالوظيفة القنصلية على:
يتعني على رئيس املركز القنصلي الذي محيظر بطلب نقل جثمان شخص تويف باخلارج إىل اجلزائر أن يسهر على استيفاء الشروط املنصوص عليها يف التشريع الوطين يف هذا اجملال
" ّ

وذلك قبل تسليم اإلذن بنقل اجلثمان".
وتمستشف هذه الشروط املنصوص عليها يف صلب املادة  6أعاله ،من خالل املراسيم التنظيمية ذات الصلة بالدفن ونقل اجلثمان وإعادة دفنها ،ومنها املرسوم رقم  32 -42املؤرخ

يف  32ديسمرب  3642املتضمن حتديد قواعد حفظ الصحة فيما خيص الدفن ونقل اجلثث وإخراج املوتى من القبور وإعادة دفنها .وعالوة عن هذه الشروط مثة شروط شكلية البد
املتوّف إىل مكان الدفن اليت تسلمها وزارة الداخلية وفق ما تنص عليه
من توافرها كذلك لذلك البد على القنصل أن يتأكد من استحصال ذوي امليت رخصة اإلعادة إىل الوطن ونقل ّ
املادة الثانية من املرسوم املذكور .أنظر :جريدة رمسية عدد  301مؤرخة يف .3642-3 - 9

 -9تنص املادة  3/ 6من املرسوم الرئاسي 602-0املتعلق بالوظيفة القنصلية على:
" يؤهل ضابط احلالة املدنية يف حدود أحكام القانون اجلزائري بتسجيل عقود الزواج وامليالد والوفاة املتعلقة بالرعايا اجلزائريني يف سجالت احلالة املدنية القنصلية ،".مرجع سابق.
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ج-تسجيل عقود الزواج
ميلك املواطنني اجلزائريني املقيمني يف اخلارج حق إبرام عقد الزواج أمام ضابط احلالة املدنية احمللّي ،رغري أ ّن ذلك ال يمسقط عنهم

حقهم يف تسجيل هذا الزواج الحقا أمام القنصل اجلزائري املختص إقليميا ( ) ،وذلك بصرف النظر عن كون العقد قد أبرم بني
جزائريني ،أو كان أحد أطرافه جزائريا فقط شريطة إبرامه وفق األصول املعهودة إلبرام عقود الزواج يف دول اإلقامة،عالوة عن
احرتامه الشروط الواردة يف القانون اجلزائري بشأن صحة عقد الزواج (.)2
وجتدر اإلشارة أن رغالبية االتفاقيات القنصلية اليت فحصناها ال تنص صراحة على هذه الصالحية ،باستثناءالبعض فقط اليت تنص
يف متنها صراحة على صالحية القناصل يف قيد وتسجيل عقود الزواج املربمة من طرف الرعايا اجلزائريني أمام ضباط احلالة املدنية
يف دول اإلقامة مما جيعل هذه الصالحية رغري مطلقة ومقيدة فقط بالدول املتفق معها،كما هو احلال مثال بالنسبة لالتفاقية
القنصلية اجلزائرية املربمة مع كوبا،حيث تنص الفقرة الثامنة من املادة 1منها على:
" حيق للموظفني القنصليني أن يربموا عقود الزواج وتسجيلها إذا كان أحد املعنيني من مواطين الدولة الباعثة (املوفدة)".
ثالثا :تصحيح عقود الحالة المدنية
ال ميلك املوظفون القنصليون صالحية تصحيح عقود احلالة املدنية تلقائيا بسب األخطاء أو االرغفاالت املرتتبة عن حتريرها أو
قيدها يف السجالت القنصلية ذات الصلة ،حبيث يقتضي تصحيح عقود احلالة املدنية صدور أمر قضائي من طرف القاضي
الوطين ،يتم مبوجبه اإلذن للمراكز القنصلية بتصحيح عقود احلالة املدنية ،حسب ما تنص عليه املادة  300من األمر 0-40
املتعلق باحلالة املدنية املعدل واملتمم ،والذي جاء فيها " :خيتص رئيس أي حمكمة عرب الرتاب الوطين بإصدار حكم بتصحيح عقود
احلالة املدنية الرمسية احملررة يف اخلارج ".هذا مع اإلشارة إىل أنه يف حالة تصحيح عقود احلالة املدنية مبوجب حكم قضائي أجنيب
فإنه ال ميكن تنفيذه إال مبقتضى حكم قضائي صادر من القضاء اجلزائري حسب ما تنص عليه الفقرة من املادة  309من األمر
. 0-40السالف ذكره.وجتب اإلشارة إىل أن صالحية تصحيح عقود احلالة املدنية كانت سابقا من اختصاص قاضي مدينة
اجلزائر فقط ،أي قبل التعديل األخري لألمر  0-40املتعلق باحلالة املدنية مبوجب قانون 01-34املؤرخ يف 30يناير)1( . 034

خاتمة:
مسحت لنا دراسة أهلية القناصل يف التمتع بصفة ضابط للحالة املدنية يف اخلارج بالوقوف على أسس وضوابط متتعه هبذه الصفة
واليت يستمدها كأصل عام من االتفاقيات الدولية وعلى رأسها املادة اخلامسة من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية ،فضال عن
االتفاقيات القنصلية ال سي ما الثنائية منها كما هو احلال بالنسبة لتلك اليت أبرمتها اجلزائر مع دول إقامة الرعايا اجلزائريني ،حيث

 3حسب نص الفقرة الثانية من املادة  6من املرسوم الرئاسي  602-0املتعلق بالوظيفة القنصلية ،مرجع نفسه.
 هذا حسب ما تنص عليه املادة  13من املرسوم الرئاسي  602-0املتعلق بالوظيفة القنصلية:"خيضع تسجيل زواج الرعايا اجلزائريني باألجانب إذا ّمت عقد الزواج حسب األصول املعهودة يف بلد اإلقامة مع احرتام التشريع اجلزائري ".مرجع نفسه.
1جريدة رمسية عدد مؤرخة يف  33يناير. 034
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وظائفهم املتصلة بتفعيلها مع قوانني وأنظمة

ويتوىل التشريع القنصلي يف اجل زائر أمر حتديد فئات املوظفني القنصلني املتمتعني بصفة ضباط احلالة املدنية ،حيث يقسمها لثالية
فئات( :ضباط بقوة القانون ،والضباط املعينون من طرف وزير اخلارجية ،واملتمتعون ببعض صالحيات ضباط احلالة املدنية).
وبصفتهم ضباطا للحالة املدنية يف اخلارج يتوىل القناصل القيام بثالية اختصاصات أساسية تتمثل يف:
 حترير عقود احلالة املدنية ال سيما املتعلقة بوقائع امليالد ،والزواج املربم بني الرعايا اجلزائريني أو الذي يكون أحد طرفيهجزائريا ،بينما تتقيد صالحيتهمفي إبرام عقود الوفاة حباالت الوفاة العادية واليت ال تعرت عليها صراحة قوانني دولة
املضيفة.
 تسجيل عقود حلالة املدنية املتعلقة بامليالد ،أو الوفاة،يف سجالت القيد املوضوعة حتت تصرف رؤساء املراكزالقنصلية،وتسجيل عقود الزواج شرط إبرامه وفق القواعد املألوفة يف دولة اإلقامة وعدم خمالفته أصول إبرام الزواج الواردة يف
القانون الوطين.
 تصحيح نسخ عقود امليالد نتيجة األخطاء أو السهو الذي تنطوي عليه شرط صدور حكم قضائي من قبل رئيس حمكمةقضائية يف اجلزائر.
وكمحصلة لنتائج هذه الدراسة ،ميكن رفع املالحظات التالية ملعاجلة بعض النقائص املرصودة:
 ينبغي على املشرع االعرتاف لنواب رؤساء املراكز القنصلية ككل حبق التمتع بصفة ضابط احلالة املدنية ،وليس لنوابالقناصل فقط،نظرا لوجود مراتب أخرى معرتف هبا يف التشريع القنصلي تسمو على مرتبة نائب القنصل كالقنصل العام
املساعد والقنصل املساعد.
يتعني معاجلة اخللل الذي وقع فيه املشرع اجلزائري بشأن أهلية القناصل يف إبرام عقود الزواج املختلط ،وذلك بتوحيد قواعد
 ّاالختصاص القنصلي بوضو يف هذه املسألة ،مبا ينسجم والضوابط املنصوص عليها يف قانون األسرة اليت حتظر زواج
اجلزائرية من رغري مسلم وليس من األجانب .وعليه ينبغي إعادة حتديد هذه الصالحية من دون تفريط يف حق اجلزائرية يف
الزواج من أجانب مسلمني،وبدون إفراط كذلك أي السما بإبرام العقد الذي يكون أحد طرفيه جزائري ،نظرا ملا يطرحه
من إشكال يف حال طر عقد الزواج بني جزائرية وكان الطرف األجنيب رغري مسلم.
خلو االتفاقيات القنصلية الثنائية اليت
 باستثناء حاالت الوفاة اليت تقتصي إبالغ املراكز القنصلية حبدويها يف أواهنا ،نسجل ّأبرمتها اجلزائر من حتديد أي إجراء تنسيقي بني مصاحل احلالة املدنية احمللية يف دول اإلقامة،وبني املراكز القنصلية اجلزائرية
املختصة عند حدوث وقائع امليالد وبشكل الفت الزواج ،سيما وأن العديد من الرعايا اجلزائريني املقيمني يف اخلارج يفضلون
السبيل احمللي إلبرام الزواج أي إمتامه أمام ضابط احلالة املدنية يف الدول املضيفة ،لذلك يكون من االجدى إقامة تنسيق بني
هذه املصاحل احمللية واملراكز القنصلية حىت يسهل تسجيل وقائع الزواج تلقائيا يف سجالت القيد القنصلية.
 ندعو املشرع الوطين إىل املبادرة بتحيني املواد املتعلقة بدور القناصل يف تصحيح عقود احلالة املدنية يف اخلارج الواردة يفاملرسومني الرئاسيني رقم  602-0املتعلق بالوظيفة القنصلية ،و  604-0املتعلق بوظائف رؤساء املراكز القنصلية ،وذلك
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القنصل ضابط حالة مدنية في الخارج:
دراسة في ضوء االتفاقيات الدولية والتشريع القنصلي الجزائري

د/أوكيل محمد أمين

عقب تعديل األمر  0-40املتعلق باحلالة املدنية مبوجب القانون 01-34مؤخرا لتنسجم مع أحكام هذا األخري ،اليت
أصبحت جتيز للقناصل صالحية تصحيح عقود احلالة املدنية بعد أخذ إذن رؤساء احملاكم من دون متييز ،وليس رئيس
حمكمة مدينة اجلزائر فقط كما كان معموال به قبل التعديل.
قائمة المراجع:

أوال /باللغة العربية:
 الكتب:عاصم جابر ،الوظيفة القنصلية والدبلوماسية يف القانون واملمارسة ،دراسة مقارنة ،الطبعة الثانية ،بريوت ،عويدات للنشر
والطباعة. 003،
 -2االتفاقيات الدولية:
املتضمن نشر االتفاقية القنصلية املربمة بني اجلزائر واملغرب ،جريدة رمسية
 مرسوم رقم 339-91املؤرخ يف 34أبريل ّ 3691عدد  13سنة .3691
 مرسوم رقم  92-96مؤرخ يف مارس ،3696يتضمن املصادقة على اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام ،3691جريدةرمسية عدد  ،16سنة .3696

 أمر رقم42-46مؤرخ يف 3يوليو ،3646يتضمن ا لتصديق على االتفاقية القنصلية اجلزائرية الفرنسية ،جريدة رمسية عدد9سنة.3646
 مرسوم رئاسي رقم 346-61مؤرخ يف  3يوليو ،3661يتضمن التصديق على االتفاقية القنصلية اجلزائرية االمريكية،جريدة رمسية عدد66سنة.3661
 مرسوم رئاسي رقم  14-02مؤرخ يف 3يوليو 002يتضمن التصديق على االتفاقية القنصلية اجلزائرية األردنية ،جريدةرمسية عدد 69مؤرخة يف 1يوليو. 002
 مرسوم رئاسي رقم 96-06مؤرخ يف 10أوت  ، 006يتضمن التصديق على االتفاقية اجلزائرية السورية ،جريدة رمسيةعدد 20مؤرخة يف سبتمرب. 006
 مرسوم رئاسي رقم  391-33مؤرخ يف 1ماي  ، 033يتضمن التصديق على االتفاقية اجلزائرية الكوبية ،جريدة رمسية عدد 9مؤرخة يف  39ماي . 033

 -1القوانين والتنظيمات:

 أمر رقم  0-40مؤرخ يف  36فرباير  3640املتعلّق باحلالة املدنية ،جريدة رمسية عدد  3مؤرخة يف  4فرباير ،3640معدل ومتمم بالقانون 01- 34املؤرخ يف  30يناير  ، 034جريدة رمسية عدد مؤرخة يف  33يناير. 034
 أمر رقم 29-42املؤرخ يف  3642-06- 9املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم ،بالقوانني...والقانون رقم 02-04املؤرخ يف  31ماي  ، 004جريدة رمسية رقم  13مؤرخة يف  31ماي . 004
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القنصل ضابط حالة مدنية في الخارج:
دراسة في ضوء االتفاقيات الدولية والتشريع القنصلي الجزائري

د/أوكيل محمد أمين

 أمر رقم  33-96مؤرخ يف  6يونيو  3696متضمن قانون األسرة املعدل واملتمم باألمر رقم  0 -02مؤرخ يف 4فرباير  002جريدة رمسية عدد 32مؤرخة يف  4فرباير . 002

 -أمر رقم  01-09املؤرخ يف  32يوليو  009يتعلق بقانون الوظيفة العامة.جريدة رمسية عدد46مؤرخة يف . 009

 قانون رقم  3-06املتضمن القانون األساسي لألعوان الدبلوماسيني والقنصليني .جريدة رمسية عدد  19مؤرخة يف 9يوليو . 006
 مرسوم رقم  32 -42املؤرخ يف  32ديسمرب  3642املتضمن حتديد قواعد حفظ الصحة فيما خيص الدفن ونقل اجلثثوإخراج املوتى من القبور وإعادة دفنها .جريدة رمسية عدد  301مؤرخة يف .3642-3 - 9
 مرسوم رئاسي رقم  602-0مؤرخ يف  9نوفمرب  00يتعلّق بالوظيفة القنصلية ،جريدة رمسية رقم 46مؤرخة يف يف 9نوفمرب . 00

مؤرخ يف  9نوفمرب  00يتعلّق بصالحيات رؤساء املراكز القنصلية .جريدة رمسية رقم
 مرسوم رئاسي رقم ّ 604-046مؤرخة يف يف  9نوفمرب . 00
 -المقاالت:

فتيحة يوسف عماري" ،قواعد التنازع الدويل يف بعض املسائل من قانون االسرة اجلزائري" ،اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية
واالقتصادية والسياسية ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر ،العدد  4اجلزء 0سنة .3666
 -المواقع االلكترونية

 اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية املوقعة يف  39أبريل ،3693متوفرة على الرابط:https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19610070/201406120000/0.191.01.pdf:

 -االتفاقية األوروبية حول الوظائف القنصلية املوقعة بباريس يف  33ديسمرب عام  ،3694متوفرة على الرابط:

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000
168007234c

 التعليمة رقم( )023941مؤرخة يف 3696-3 - 6تتعلق بتسجيل األطفال املولودين خارج إطار عالقة الزواج المجزائرية،
 التعليمة رقم( ) 6902مؤرخة يف 3699-09-تتعلق بتسجيل األطفال املولودين الم جزائرية خارج عالقة الزواجبألقاهبم االصلية .متوفرتان يف املوقع اخلاص بوزارة الشؤون اخلارجية اجلزائرية ،على الرابط التايل:
http://www.mae.gov.dz/Etat-civil_15.aspx
ثانيا /المراجع باللغة األجنبية:
1- Ouvrages
ALAIN Denis «Droit international public», Paris, Presse universitaire de France, Mars 2000.
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أوكيل محمد أمين/د
-

:القنصل ضابط حالة مدنية في الخارج
دراسة في ضوء االتفاقيات الدولية والتشريع القنصلي الجزائري

COLLIARD Claude-Albert, " Institutions des relations internationales", 9eme édition, Paris,
Dalloz, 1990.
- RUZIE David, TEBOUL Gérard, «Droit international public», Paris, Editions Dalloz,2010.
SALMON Jean, "Manuel de Droit Diplomatique", 1ere édition, Bruxelles, Delta, 1994.

2- Thèses et mémoires
-

-

Cherfaoui Samira, «Les fonctions consulaires, Application en Algérie.», Mémoire de Magistère en
Droit, Faculté d'Alger, Université d'Alger, 1988.

3-Articles

BETTONI Geangaleazzo, "Les Fonctions des consuls et leur exercice selon le Droit International
et selon les législations des Etats d'envoi et de résidence". In : L’annuaire de L.A.A.A 1980. Vol50.
GHERARI Habib, "L'institution consulaire entre tradition et modernité ", Journée d'étude de
Lyon sur la protection consulaire, Paris, Editions A. Pedone, 2006.
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تشوه الثقافة
أثر حظر العمل والتنظيم الحزبي في ليبيا على ّ
السياسية تجاه الظاهرة الحزبية خالل الفترة 0212-1591م

د/أحمد الزروق أمحمد الرشيد
أ/عماد مفتاح فرج دخيل
أ/حكمت أحمد رجب صبرة

تشوه الثقافة السياسية
أثر حظر العمل والتنظيم الحزبي في ليبيا على ّ
تجاه الظاهرة الحزبية خالل الفترة 0212-1591م

Impact of Banning Party Movement and Organization on Political Culture
Distortion towards Party Phenomenon during the Period 1951 - 2010
د/أحمد الزروق أمحمد الرشيد/أستاذ العلوم السياسية المساعد،كلية االقتصاد،جامعة بنغازي

أ /عماد مفتاح فرج دخيل/محاضر مساعد بقسم العلوم السياسية كلية االقتصاد،جامعة بنغازي
أ /حكمت أحمد رجب صبرة /محاضر مساعد بكلية إدارة األعمال والمحاسبة ،جامعة بنغازي فرع المرج
الملخص:
التشوه الذي انعكس
تشوه الثقافة السياسية عند الليبيني جتاه الظاهرة احلزبيةّ ،
هتدف هذه الدراسة إىل البحث يف أسباب ّ
يف اخنفاض العضوية يف األحزاب السياسية عند الليبيني وعدم ثقتهم فيها ،ورمبا رجع هذا إىل حظر األحزاب السياسية يف ليبيا
قبول ورضا األمري حممد
خالل تارخيها احلديث واملعاصر ،وقبل االستقالل بسنوات قليلة؛ مل تلق التنظيمات واحلركات السياسية َ
إدريس السنوسي ،وهو ما دفعه إىل حماولة دجمها مث حظرها كليا .وبعد االستقالل؛ أوضحت الدراسة اتفاق رؤية كال النظامني:
النظام امللكي ونظام القذايف يف رفض األحزاب السياسية ،إال أهنما خيتلفان يف ُسبل مواجهتها وطريقة التعامل معها .ففي حني
استخدم النظام امللكي القوة الناعمة يف التعامل مع التنظيمات واألحزاب السياسية السرية املناوئة له ،استخدم نظام القذايف كافة
الوسائل املتاحة حىت وصل يف ذلك إىل فرض عقوبة اإلعدام على كل من ينتمي إىل األحزاب السياسية احملظورة.
الكلمات المفتاحية :األحزاب السياسية ،التنشئة السياسية ،الثقافة السياسية الشائهة ،النظام السياسي اللييب ،املشاركة السياسية.

Abstract
This study aims at investigating causes behind Libyans’ political culture distortion towards
party phenomenon that reflected in decreasing membership in and untrusting of political
parties. This situation might be attributed to the ban of political parties in Libya during its
modern and contemporary history. A few years prior independence, political organizations
and movements had not been approved by Prince Muhammad Idris al-Sanusi, who tried to
integrate and later completely ban them. Post-independence, however, witnessed vision
agreement of both parties: the Kingdom and Colonel Muammar Gaddafi regimes in rejecting
political parties. Yet, both regimes differed in ways of confronting as well as dealing with
them. While the Kingdom regime used soft power to deal with clandestine political
organizations and parties, the Gadhafi regime used all available means, including sanctioning
death penalty for those who join banned political parties.
Keywords: Political Parties, Political Socialization, Political Culture Distortion, Libyan
Political System, Political Participation.
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تشوه الثقافة
أثر حظر العمل والتنظيم الحزبي في ليبيا على ّ
السياسية تجاه الظاهرة الحزبية خالل الفترة 0212-1591م

د/أحمد الزروق أمحمد الرشيد
أ/عماد مفتاح فرج دخيل
أ/حكمت أحمد رجب صبرة

المقدمة:
تُ ُّ
عد التعددية احلزبية ظاهرة حديثة العهد يف األنظمة السياسية املعاصرة ،وقد أضحت  -رغم حداثتها  -أحد مقومات
العملية الدمي قراطية يف العامل اليوم ،إذ ال تستقيم الدميقراطية النيابية إال بوجود تعددية حزبية ،وذلك لقيامها بعدة وظائف أساسية
كالتجنيد السياسي ،وجتميع املصاحل ،والتحديث والتنمية السياسية ،واملشاركة السياسية .فاألحزاب السياسية وسيلة اتصال
أساسية بني السلطة واملواطنني ،وتعمل على تقدمي املرشحني للمناصب العامة ،برملانية أو تنفيذية ،كما تقوم األحزاب السياسية
مبراقبة أعمال احلكومة ومتابعتها ،سواء أكانت هذه األحزاب يف السلطة أو يف املعارضة ،ولذلك يعود جناح الظاهرة احلزبية إىل
تطورها ونشأهتا يف كنف األنظمة النيابية الغربية ،وهو ما مكنها من التكيّف وفقا لطبيعة هذه األنظمة وتطورها عرب الوقت.
تشكل األحزاب السياسية يف أغلب الدول النامية مناذج مستوردة جعلتها جمرد ٍ
أمناط شكلية متثل انعكاسا لواقع
اجتماعي تسيطر فيه العالقات األولية ،وبالتايل تأثرت هذه األحزاب بالظروف اليت أوجدهتا ،فاكتسبت يف بادئ األمر نوعا من
الشرعية بقبول املواطنني وتأييدهم لدورها القيادي يف مقاومة القوى االستعمارية والتدخل واهليمنة األجنبية ،ولكن بعد االستقالل؛
وختوف السلطة السياسية احلاكمة اليت تع ّد
سرعان ما حدث
ٌ
تعارض واضح فيما بينها يف حماولة إثبات وجودها ملمارسة وظائفها ّ
ذلك هتديدا لوجودها وسلطاهنا ،فكيف ألحز ٍ
اب أن تعمل يف ظل دولة تسلطية ال تقبل أصال املشاركة اجلماهريية ،بل تسعى
جاهدة إىل استبعاد كل القوى السياسية املنافسة هلا ،فال يوجد متثيل انتخايب حقيقي ،بل سلطة سياسية متحكمة يسعى اجلميع
إىل اسرتضائها وكسب ثقتها بشىت الوسائل.
ويف ظل دولة تقوم على قاعدة مزدوجة من عالقات اهليمنة والتسلط وترسيخ االستحواذ واإلقصاء ،فإن العالقة بني
األحزاب السياسية والسلطة ال ميكن أن تكون طبيعية ذات توجهات دميقراطية ،فاألحزاب من جهتها ترى يف غريها قوى معادية،
وىف هذه احلالة ليس مثة جمال للممارسة واملنافسة احلزبية ،وإمنا مؤامرات واهتامات متبادلة .وهذا رمبا يعكس التجربة احلزبية يف
ليبيا ،إذ مل ِ
يعهد الليبيون األحزاب إال خالل فرتة حمدودة سبقت االستقالل بسنوات قليلة ،وتبلور ذلك يف شكل هيئات
ومجعيات وحركات سياسية من أجل النضال والضغط الشعيب يف سبيل احلرية والتخلص من اهليمنة األجنبية ،ومل تلق هذه األحزاب
قبوال من السلطة السياسية ،ألهنا ليست اجلهة املسؤولة عن وجود هذه السلطة ،كما هو احلال يف الدميقراطيات الراسخة ،بل
جلأت السلطة السياسية إىل التخلص منها ،واستخدام كافة الوسائل مبا فيها التخوين إلقصاء العناصر احلزبية ،وهلذه األسباب
وغريها جاء موضوع هذه الدراسة قيد البحث.
أهمية الدراسة:
تشوه الثقافة السياسية عند الليبيني ،والذي انعكس
تأيت أمهية هذه الدراسة يف كوهنا تربط بني متغريين يتمثل األول يف ّ

يف تدين نسبة العضوية عند الليبيني يف األحزاب السياسية وعدم ثقتهم فيها ،كما جاءت يف نتائج املسح القيمي الذي أجراه مركز
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السياسيني مع الظاهرة احلزبية
النظامني
البحوث واالستشارات جبامعة بنغازي مطلع  ،)0(4102ويتمثل الثاين يف طريقة تعامل
ن
ن
خالل فرتة الدراسة.
أهداف الدراسة:

 -تتبع تطور الظاهرة احلزبية يف ليبيا خالل تارخيها احلديث واملعاصر.

التعرف على كيفية تعامل النظامني السياسيني (النظام امللكي ونظام القذايف)( ،)4مع األحزاب السياسية.
ّ
 حماولة تفسري أسباب اخنفاض العضوية عند الليبيني يف األحزاب السياسية وعدم ثقتهم فيها.تشوه الثقافة السياسية عند الليبيني جتاه األحزاب السياسية.
ّ
تقصي أسباب ّ
إشكالية الدراسة:

تشوه الثقافة السياسية جتاه الظاهرة احلزبية ،صيغت إشكالية الدراسة
ملعاجلة أثر حظر العمل والتنظيم احلزيب يف ليبيا على ّ

يف التساؤل اآليت :كيف سامهت احلملة املمنهجة للنظامني السياسيني اللذين حكما البالد خالل الفرتة 4101-0590م يف
تشوه الثقافة السياسية عند الليبيني؟
ّ
فرضيّ ٍة الدراسة:
تشوه الثقافة السياسية عند الليبيني جتاه األحزاب السياسية باحلملة العدائية املمنهجة اليت تعرضت هلا األحزاب
"يرتبط ّ
السياسية من حظ ٍر ٍ
ِ
ومعاقبة كل من يشتبه يف انتمائه لألحزاب السياسية خالل الفرتة (.")4101-0590
وإلغاء
منهجية الدراسة:
استخدمت هذه الدراسة منهجيات متنوعة مشلت مدخل االقتصاد السياسي واملدخل التارخيي ،ومبا أن هذه الفرتة
كل واحدة منها حقبة سياسية متميزة عن األخرىِ ،
ٍ
وجب
ضمت فرتتني زمنيتني منفصلتني وخمتلفتني
بشكل كبري ،حبيث متثل ُّ
كل نظام سياسي مع األحزاب السياسية احملظورة ،كما جلأت الدراسة إىل
استخدام املنهج املقارن للوقوف على كيفية
تعامل ُّ
َ
األسلوب الكيفي يف معاجلة املعلومات املتعلقة بالدراسة.
محاور الدراسة:
 احلركات والتنظيمات السياسية يف ليبيا قبل االستقالل. العمل والتنظيم احلزيب يف ليبيا خالل العهد امللكي. -العمل والتنظيم احلزيب يف ليبيا خالل حقبة حكم القذايف.

) ) زاهي المغيربي" ،توجهات وسلوكات سياسية" ،في زاهي المغيربي وآخرون ،المسح الشامل آلراء الليبيين في القيم ،التقرير النهائي( ،جامعة بنغازي :مركز
البحوث واالستشارات ،ديسمبر  ،)51 2ص .94
5

) ) على الرغم من أن الحقبة ( )51 1- 494قد شهدت بعض التغيرات في شكل نظام الحكم من نظام جمهوري إلى النظام جماهيري ،إال أن كليهما كانا تحت
سلطة العقيد معمر القذافي بشكل مباشر كرئيس مجلس قيادة الثورة ،أو غير مباشر بصفته قائداً الحقاً ،فجميع أحاديثه وتوجيهاته كانت منهاج عمل للمؤتمرات
الشعبية واللجان الشعبية ،وبالتالي يمكن وصف الفترة ( )51 1- 494في المجمل بنظام القذافي.
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 الثقافة السياسية الشائهة.المحور األول :الحركات والتنظيمات السياسية في ليبيا قبل االستقالل
ما إن اتضح لليبيني عدم التزام اإلدارة العسكرية الربيطانية بالوفاء بوعدها لألمري حممد إدريس السنوسي مبنح ليبيا
االستقالل -االتفاق الذي تأسس مبوجبه اجليش السنوسي يف  5أغسطس  0521بالقاهرة ،وحارب الليبيون إىل جانب احللفاء
الوجود اإليطايل يف ليبيا خالل احلرب العاملية الثانية – حىت برزت إىل الوجود حركات وطنية يف شكل تنظيمات سياسية يف
بنغازي وطرابلس وبشكل حمدود يف فزان ،وكان ميكن اعتبار هذه احلركات والتنظيمات نواة لألحزاب السياسية فيما بعد ،لو مسح
هلا بالبقاء وممارسة نشاطها بعد االستقالل حبرية .لقد تزامن هذا النشاط السياسي مع عودة عدد كبري من املهاجرين الليبيني إىل
البالد ،وكان هدفهم من خالل هذه احلركات والتنظيمات؛ العمل والضغط على اجملتمع الدويل من أجل احلصول على استقالل
البالد وإهناء اهليمنة األجنبية(.)0
 -1الحركات والتنظيمات السياسية في برقة:
ما ميّز إقليم برقة عن غريه من أقاليم ليبيا األخرى هو وجود قيادة جامعة متثلت يف شخصية األمري حممد إدريس
السنوسي سليل وزعيم احلركة السنوسية ،الذي استمد سلطته وشرعيته من والء القبائل التقليدي هلذه احلركة ،إىل جانب نشاطاته
الدبلوماسية خالل احلربني العامليتني األوىل والثانية اليت نتج عنها االعرتاف به كأمري على برقة ،ودخول احلرب العاملية الثانية إىل
جانب احللفا ء على أمل أن متنح بريطانيا بالده االستقالل ،وتأسس يف برقة الكثري من التنظيمات واحلركات السياسية لعل
أمهها(:)4
أ -جمعية عمر المختار :تأسست هذه اجلمعية يف القاهرة عام  ،0521وضمت بعض أبناء اجلالية الليبية يف مصر ،وأعيد
تأسيسها يف  2إبريل  0521يف بنغازي تزامنا مع تويل اإلدارة العسكرية الربيطانية إدارة وحكم إقليم برقة .وما ميز هذه اجلمعية
عن غريها من احلركات والتنظيمات احلزبية يف برقة؛ أهنا كانت متثل جيل الشباب والنخبة املثقفة( ،)1فأغلب أعضائها من
الشباب املثقف الذي تلقى تعليمه يف مصر ،وبذلك تأثروا بأفكار وقضايا التحرر القومي العريب ،حيث يرون يف برقة جزء ال
يتجزأ من مملكة دستورية يرأسها السيد حممد إدريس السنوسي ،وحيكمها حكما دستوريا حبكومة دميقراطية مسؤولة أمام برملان
منتخب( .)2لقد اختذت مجعية عمر املختار موقفا متشددا من اإلدارة العسكرية الربيطانية يف ليبيا ووحدة أراضيها ،وعربت عن
ذلك من خالل نشراهتا ومطبوعاهتا املناهضة للوجود األجنيب يف البالد ،وعدم تنازهلم عن استقالل ليبيا ووحدة أراضيها،

) ) حسن سليمان محمود ،ليبيا بين الماضي والحاضر( ،طرابلس :اإلدارة العامة للثقافة بوزارة التعليم العالي ،) 49 ،ص .522
5

) ) محمدزاهي بشير المغيربي" ،التحديث وشرعية المؤسسات السياسية" النظام الملكي الليبي  ،" 494- 42مجلة العلوم االجتماعية ،الكويت ،المجلد ،5
العدد الثالث والرابع ،خريف /شتاء  ، 441ص .94
1

) ) نورالدين السيد الثلثي ،جمعية عمر المختار ،وثائق مركز درنة( ،القاهرة :مركز النخبة للطباعة والنشر والتوزيع ،)51 9 ،ص .21
9

) ) مصطفى محمدبن حليم ،صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي( ،لندن :إنترناشونال بوكس ،) 445 ،ص .1
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وانتقدت بذلك موقف اجلبهة الوطنية الربقاوية اليت ترى يف استقالل برقة أهم أولوياهتا( .)0وحول طبيعة اخلالف بني مجعية عمر
املختار واجلبهة الوطنية الربقاوية اليت متثل اجليل األكرب سنا؛ يؤكد سكرتري عام اجلمعية يف تقريره إىل اجلمعية العمومية بقوله" :إن
املسألة ليست مسألة اختالف يف أساليب العمل هلدف معني فحسب حىت يكون من السهل الوصول فيه إىل تفاهم مع اجلبهة
املذكورة؛ وإمنا هو اختالف يف جوهر األهداف أو اختالف يف األسس السليمة اليت ترتكز عليها آمالنا القومية والوطنية ،ذلك
أن اجلبهة املوقرة تنادي باستقالل برقة دون سواها ،وتسجل على نفسها مسؤولية العمل على جتزئة ليبيا ،يف حني تنادي هذه
اجلمعية بوحدة ليبيا واستقالهلا"(.)4
ب -الجبهة الوطنية البرقاوية :جاء تأسيس هذه اجلبهة يف بنغازي عام  0521كاستجابة خلطاب األمري حممد إدريس السنوسي
الذي ألقاه يف ميدان البلدية ببنغازي ،وضمت بني أعضائها بعض أبناء العائلة السنوسية ،وزعماء القبائل ،وعددا من زعماء
املدن التقليديني .لقد كان تركيز هذا التنظيم املعارض جلّه؛ هو االهتمام بشؤون برقة وخلق اجتاه مناهض جلمعية عمر املختار،
حبيث كان هدفها املعلن الدعوةَ إىل استقالل برقة ودعم النفوذ الـسنوسي فيها مبا يتوافق مع رؤية وتوجيهات األمري حممد إدريس
السنوسي ،وأفسحت بذلك اجملال أمام العناصر التقليدية اليت طالبت باستقالل برقة يف مواجهة مجعية عمر املختار( ،)1أما

اهلدف غري املعلن فهو حماولة سحب البساط من حتت مجعية عمر املختار اليت يدافع أعضاؤها عن استقالل ووحدة ليبيا
بالكامل(.)2
ج -المؤتمر الوطني :تأسس هذا التنظيم عام  0521هبدف توحيد مجيع احلركات والتنظيمات السياسية حتت مظلة واحدة،
وتزامن ذلك مع مساح اإلدارة العسكرية الربيطانية بتمكني األمري حممد إدريس السنوسي من ممارسة بعض االختصاصات اإلدارية
يف إقليم برقة ،والذي قام حبل مجيع احلركات والتشكيالت احلزبية ودجمها يف تنظيم واحد باسم املؤمتر الوطين .وجاءت فكرة
تأسيس هذا املؤمتر من شعور األمري بأن التيار السياسي الذي تدعمه مجعية عمـر املختـار يتعارض مع برناجمه السياسي ،وأن
تعـدد اهليئـات واجلمعيات يؤدي إىل نزاع وتشرذم سياسي مما يتسبب يف عدم االستقرار ،على اعتبار أن املرحلة تتطلب توحيد
اجلهود الوطنية كافة ملنع اخلالفات بني األطراف الوطنية ،ورغم ذلك فلم يتمكن من القضاء بشكل هنائي على التيار املناوئ
لسياسته ،فاستمرت مجعية عمر املختار تنتقد مطالب استقالل برقة دون غريها من أقاليم ليبيا األخرى(.)9
 -0الحركات والتنظيمات السياسية في إقليم طرابلس الغرب:

) ) محمدالهادي أبو عجيلة " ،دور الحركة الوطنية الليبية في الكفاح ضد األطماع األجنبية في ليبيا عقب الحرب العالمية الثانية" ،مجلة الساتل ،جامعة مصراته،
مصراته – ليبيا ،المجلد  ،العدد  ،ديسمبر  ،5119ص . 2
5

) ) نورالدين السيد الثلثي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .91-95
1

) ) محمدالهادي أبو عجيلة ،مرجع سبق ذكره ،ص 2

.

9

) ) مصطفى محمدبن حليم ،صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي ،مرجع سبق ذكره ،ص .11
2

) ) محمدالهادي أبو عجيلة ،مرجع سبق ذكره ،ص 1

.
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ما مييز إقليم طرابلس هو تباين مكوناته وعدم توافقها على مستوى املناطق والقبائل واملكونات االجتماعية املختلفة،
وذلك بفعل أسلوب احلكم الذي خضع له هذا اإلقليم عرب الوقت ،فحدثت خالفات عميقة بني القيادات الدينية واالجتماعية،
حيث سيطر الفكر الصويف القدمي على معظم مراكز التعليم الديين ،وبرزت عائالت متنفذة حبسب عالقاهتا التارخيية باخلارج
أي من الزعامات السياسية أن تربز يف طرابلس
وتعاوهنا مع األقليات األجنبية يف الداخل .لكل هذه األسباب وغريها؛ مل تتمكن ٍّ
حبيث تلتف حوهلا زعامات املناطق والقبائل األخرى ،وهو ما أحدث نوعا من تشرذم احلركات السياسية ،فظهر يف إقليم طرابلس
عدد كبري من احلركات والتنظيمات احلزبية ،وفيما يلي أهم التنظيمات واحلركات السياسية:
ٌ
أ -الجبهة الوطنية المتحدة :تأسست هذه اجلبهة يف  01مايو  0521لتجمع االجتاهات الوطنية على اختالف توجهاهتا،
وضمت عددا كبريا من الشخصيات واألعيان املعروفني ،مثل حممد أبو االسعاد العامل وحممود املنتصر ،ومصطفى ميزران ،وأمحد
الفقيه ،وسامل املنتصر .وكان هدف اجلبهة العمل على حتقيق االستقالل ،واالتصال جبميع اجلهات واملنظمات والشخصيات
السياسية الدولية لتحقيق هذا اهلدف فتواصلت مع اجلبهة الوطنية الربقاوية بوفد ضم الشيخ الطاهر املريّض والسيد حممود
املنتصر اللذينن التقيا األمري حممد إدريس السنوسي يف القاهرة ،وعرضوا عليه مقرتحهم بضرورة وحدة ليبيا واستقالهلا ضمن
حدودها بأقاليمها الثالثة ،واالعرتاف بزعامته .ويف يناير  0521وصل وفد اجلبهة إىل بنغازي ،التقى فيها بوفد اجلبهة الوطنية
الربقاوية لبحث القضايا اليت هتم الطرفني ،ولكن وبسبب خالفات بني زعماء اجلبهة أدت إىل انشقاق سامل املنتصر؛ مما
أضعفت قوة وتأثري هذا التنظيم(.)0
ج -هيئة تحرير ليبيا :بعد أن تعثرت جهود املفاوضات بني اجلبهة الوطنية املتحدة الطرابلسية واجلبهة الوطنية الربقاوية يف بنغازي،
تأسست هذه اهليئة يف القاهرة يف مارس  0521بزعامة السيد بشري السعداوي ٍ
بتأييد من اجلامعة العربية ،ودعت إىل استقالل
ليبيا دون االعرتاف يف بادئ األمر بزعامة األمري حممد إدريس السنوسي مما أدى إىل عدم جتاوب أبناء برقة معها ،ولكن مبرور
الوقت اقتنع السيد بشري السعداوي بأمهية دور األمري حممد إدريس السنوسي واحلركة السنوسية يف مستقبل ليبيا ،فدعا إىل
استقالل ليبيا موحدة حتت زعامة األمري حممد إدريس السنوسي .وضمت هيئة حترير ليبيا كال من الطاهر املريّض ،أمحد
السوحيلي ،منصور بن قدارة ،حممود املنتصر ،علي العنيزي ،وجواد بن زكري .وكانت مهمة اهليئة معاجلة القضية الوطنية والتوفيق
بني وجهات النظر بني الليبيني واملطالبة بالوحدة واالستقالل ،ويع ّد تأسيس هذه اهليئة نقطة حتول يف النضال من أجل وحدة
ليبيا واستقالهلا ،حيث كانت قناعة الزعيم بشري السعداوي بأن االستقالل حقيقي ال يتأتى إال بوحدة البالد(.)4

) ) صادق فاضل زغير الزهيري" ،محمود المنتصر ودوره السياسي في ليبيا  421- 411م" ،رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية التربية بجامعة
بغداد ،51 1 ،ص ص .19-11
5

) ) مجيد خضوري ،ليبيا الحديثة دراسة في تطورها السياسي ،ترجمة نقوال زيادة( ،بيروت :دار الثقافة ،) 499 ،ص ص 9
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ج -حزب المؤتمر الوطني :تأسس هذا احلزب يف عام 0521م كرد فعل على إعالن بيفن سفورزا ( Bevin–Sforza
0)*()Planالذي يهدف إىل وضع إقليم طرابلس حتت وصاية وإدارة السلطات اإليطالية ومبباركة بريطانيا وفرنسا ،ونتيجة لذلك
ساد استياء عام يف عموم إقليم طرابلس ضد السياسة الربيطانية لتأييدها الوصاية اإليطالية ،وأعلن زعماء حزب املؤمتر الوطين
إضرابا عاما يف اإلقليم وعزموا على القيام مبظاهرة سلمية احتجاجا على هذا املخطط الذي ع ّدوه مبنزلة مؤامرة ضد طموحاهتم

باحلرية واالستقالل( ،)4وقدم زعماء احلزب مذكرة إىل الدول األربع الكربى (الواليات املتحدة ،واالحتاد السوفييت ،وبريطانيا،

وفرنسا) باسم األمة الليبية يطالبون فيها بتنفيذ وعودها مبنح ليبيا استقالهلا(.)1
 -3الحركات والتنظيمات السياسية في إقليم فزان:
لقد حاولت اإلدارة الفرنسية عزل إقليم فزان عن باقي أقاليم ليبيا األخرى ،وساعدها يف ذلك جغرافية هذا اإلقليم،
فمنعت السكان احملليني من تكوين أحزاب وهيئات سياسية ،ومن حرية التعبري ،وصدور صحف يومية ،حيث كان هدفها ضم
هذا اإلقليم إىل مستعمرات فرنسا يف أفريقيا االستوائية( .)2ورغم ذلك؛ فقد أُنشئت مجعية سرية يف فزان عام  ،0521تضم بني
أعضائها شخصيات وطنية معروفة اجتماعيا ،وانتخبت من بني أعضائها الشيخ عبد الرمحن الربكويل رئيسا هلا ،والسيد حممد
عبدالرمحن الصيد نائبا للرئيس الذي فُـ ِّوض بتعزيز العالقات السرية مع األمري حممد إدريس السنوسي ،وبعض زعماء إقليم طرابلس.
لقد متكنت هذه اجلمعية من عقد لقاءات سرية مع زعماء طرابلس من بينهم السيد أمحد الفقيه حسن رئيس احلزب الوطين،
واالستفادة منهم يف تنظيم الكفاح ضد اإلدارة الفرنسية اليت حتاول فصل إقليم فزان بعدم االتصال بالتيارات السياسية السائدة يف
كل من طرابلس وبرقة(.)9
وبعد زيارة جلنة التحقيق الرباعية إقليم فزان يف عام  ،0521وجتواهلا يف مجيع املتصرفيات وبعض القرى ،التقى أعضاء
بعض ممثلي اجلمعية السرية ،الذين حتدثوا عن مطالب سكان اإلقليم  -رغم إدراكهم عاقبة اجلهر بآرائهم  -وهي استقالل
اللجنة َ
ليبيا ووحدة أراضيها حتت قيادة األمري حممد بن على السنوسي ،واالنضمام إىل جامعة الدول العربية .وبذلك استطاعت اجلمعية

عرب عنه ممثلو اجلمعية السرية أمام أعضاء جلنة التحقيق الرباعية( .)1وما إن غادرت اللجنة األممية إقليم
أن تبلور موقفا موحدا ّ

*

( ) إعالن بيفن سفورزا :مشروع وصاية جاء نتيجة اتفاق بين وزير خارجية إيطاليا (كارلو سفورزا) ووزير خارجية بريطانيا (أرنست بيفن) ،الذي يقر بأن
تحصل ليبيا على استقاللها بعد عشر سنوات وتوضع بموجب هذا االتفاق خالل هذه الفترة تحت وصاية دولية تتولى بريطانيا الوصاية على برقة وتتولى
إيطاليا أدارة طرابلس وتتولى فرنسا أدارة فزان .وقدم المشروع للجمعية العامة لألمم المتحدة للتصويت عليه في  2مايو  ، 494ونجح أحد أعضاء الوفد
الليبي في كسب تأييد ممثل دولة هايتى (إميل سان لو) لدى األمم المتحدة الذي رجّح صوته رفض المشروع.
5

) ) مجيد خضوري ،مرجع سبق ذكره ،ص . 5
1

) ) حسن سليمان محمود ،مرجع سبق ذكره ،ص .529
9

) ) محمدالهادي أبو عجيلة ،مرجع سبق ذكره ،ص . 5
2

) ) مجيد خضوري ،مرجع سبق ذكره ،ص . 51
9

) ) محمدعثمان الصيد ،محطات من تاريخ ليبيا  -مذكرات محمدعثمان الصيد رئيس وزراء ليبيا األسبق( ،الرباط :د .ن ،) 449 ،.ص ص .91-12
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فزان؛ حىت بدأت السلطات الفرنسية باعتقال مجيع قيادات اجلمعية السرية الذين التقوا جلنة التحقيق األممية وعلى رأسهم السيد
حممد عبدالرمحن الصيد ،ووجهت إليهم هتمة تأسيس تنظيم سري بتحريض السكان احملليني ضد اإلدارة الفرنسية(.)0
المحور الثاني :العمل والتنظيم الحزبي في ليبيا خالل العهد الملكي
مل يكن امللك حممد إدريس السنوسي راغبا يف السماح لألحزاب مبمارسة نشاطاهتا السياسية ،ورمبا يرجع ذلك إىل
معاصرته جتربة األحزاب السياسية خالل إقامته يف مصر قبل استقالل ليبيا ،وما ينتج عن عمل األحزاب السياسية من صراع
وتناحر فيما بينها دون املصلحة الوطنية ،إىل جانب ما شاهده من عالقة تلك األحزاب بالسفارات األجنبية ،وهذا رمبا يفسر عدم
ترحيبه بالعمل والتنظيم احلزيب يف ليبيا ،فحاول توحيد التنظيمات واحلركات السياسية يف برقة يف تنظيم سياسي واحد باسم املؤمتر
الوطين يف عام  ،0521وعندما مل يفلح؛ قام حبل مجعية عمر املختار ،والنادي األهلي الرياضي التابع هلا ،وأغلق مركزها يف بنغازي
حل مجعية عمر
ودرنة يف  41يوليو  ،0591حبجة تنظيمها ملظاهرة دون إذن وترخيص رمسي ،والقيام بأعمال شغب ،وجاء ُّ
املختار من خالل رسالة وجهها األمري حممدإدريس السنوسي إىل رئيس اجلمعية جاء فيها" :بناء على ما اتضح لنا من خمالفة
مجعية عمر املختار اليت ترأسوهنا ملنشورنا الذي هنيناها فيه عن السياسة وتركها للجبهة اليت متثل الشعب من مجيع القبائل ...وإين
اآلن أعلن حلَّها وحل اجلبهة ورابطة الشباب حرصا على وحدة األمة"(.)4
لقد نص دستور استقالل البالد يف عام  0590على أن األحزاب السياسية ينظمها قانون ،ومل َير هذا القانون النور
أبدا ،حيث نصت املادة  41من الدستور" :حق تكوين اجلمعيات السلمية مكفول ،وكيفية استعمال هذا احلق ينظمها القانون،
أما اجلمعيات السرية واجلمعيات اليت ترمي إىل حتقيق أهداف سياسية بواسطة منظمات ذات صبغة عسكرية فتكوينها حمظور"(.)1
وبسبب القالقل واالضطرابات اليت صاحبت أول انتخابات نيابية بعد االستقالل ،قام أنصار حزب املؤمتر الوطين الطرابلسي
مبهامجة بعض مراكز االقرتاع يف املناطق احمليطة مبدينة طرابلس؛ عندما شعروا أن سري االنتخابات ليس يف صاحلهم ،وحاولوا
احتالهلا بالقوة ،ا ضطرت على إثرها احلكومة إىل االستعانة بقوات األمن لتهدئة الوضع ،وحدثت مواجهات بني الطرفني نتج عنها
قتلى وجرحى من اجلانبني(.)2
وبعد وقوع هذه األحداث؛ قام رئيس الوزراء حممود املنتصر ،أول رئيس وزراء لليبيا بعد االستقالل ،وبعد التشاور مع
امللك حممدإدريس السنوسي ،باختاذ إجراءات صارمة ضد املتورطني ،وأصدر قرارا إداريا ألغيت مبوجبه األحزاب السياسية ومنع
قيامها على أساس أهنا تأسست خالل حقبة اإلدارة الربيطانية ،وهلا صلة بدول أجنبية ،وتتلقي الدعم والتمويل من اخلارج ،وتعمل
على زعزعة استقرار البالد ،ونُفي على إثرها السيد بشري السعداوي زعيم حزب املؤمتر الطرابلسي وأمحد زارم رئيس حترير جريدة

) ) المرجع السابق ،ص .91
5

) ) نورالدين السيد الثلثي ،مرجع سبق ذكره ،ص .15
1

) ) دستور المملكة الليبية المتحدة لعام https://security-legislation.ly/ar/node/31474 : 42
9

) ) صادق فاضل الزهيري ،محمود المنتصر ودوره السياسي في ليبيا  ، 421- 411رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد ،51 1 ،ص ص .22-29
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الشعلة إىل خارج البالد على اعتبار أهنما حيمالن جنسية غري ليبية( .)0ورغم احلظر احلكومي الذي صدر بشأن تكوين األحزاب
والتنظيمات السياسية يف ليبيا ،مل مينع ذلك من وجودها وممارسة نشاطها بشكل سري تأثّرا بالتطورات السياسية الداخلية
بارز يف احلياة السياسية الليبية ،ولعل أبرز التيارات السياسية يف العهد امللكي اآليت(:)4
دور ٌ
واإلقليمية ،ومن أن يكون هلا ٌ
 -1التيار االسالمي :يعود الوجود املبكر حلركة اإلخوان املسلمني يف ليبيا إىل أواخر أربعينيات القرن املاضي ،عندما متكن ثالثة
من الشبان املصريني التابعني حلركة اإلخوان املسلمني الفرار من مصر ،ودخلوا البالد بعد اهتامهم باملشاركة يف اغتيال رئيس وزراء
حق اللجوء
مصر األسبق حممدفهمي النقراشي باشا ،حيث منحهم األمري حممدإدريس السنوسي  -أمري برقة يف ذلك احلني َّ -
السياسي .لقد تأثر العديد من شباب مدينة بنغازي بأفكار وآراء اإلخوان اليت كانوا يدعون إليها من خالل مواعظهم
ودروسهم الدينية يف املساجد وعرب احملاضرات العامة .ومنذ ذلك الوقت أصبح لفكر اإلخوان املسلمني حضور واضح يف املشهد
الديين والثقايف والسياسي يف البالد دون أن يظهر للعلن ،وذلك بسبب احلظر الذي فرضته السلطات الليبية على اجلمعيات
واحلركات السياسية يف البالد(.)1
 -0التيار القومي :لقد ساعدت مناهضة القوميني العرب لإلمربيالية واالستعمار والوجود األجنيب يف املنطقة العربية خالل
مخسينيات وستينيات القرن املاضي على انتشار الفكر الناصري والبعثي ،ويف عام  ،0511ألقت السلطات الليبية القبض على
جمموعة من احلزبيني من عدة مدن ليبية بتهمة تشكيل تنظيم سري حمظور ،وهو حزب البعث العريب السوري .وحكمت
السلطات القضائية على املتهمني بأحكام تراوحت ما بني السجن لعدة أشهر إىل بضع سنوات .كما قامت احلكومة الليبية
عام  0511باكتشاف تنظيم سري آخر تابع حلركة القوميني العرب ،وحوكم أعضاؤه أيضا ،وصدرت ضدهم أحكام مماثلة
لألحكام اليت طالت البعثيني من قبل .وكان من بني املتهمني يف احلالتني سوريون وفلسطينيون وأردنيون ممن كانوا يشتغلون يف
ليبيا يف جماالت خمتلفة(.)2
 -3التيار اليساري :يضم هذا التيار اليساريني الذين تأثروا بالفكر املاركسي خالل دراستهم خارج البالد أو عرب اطّالعهم على
أدبيات الفكر املاركسي داخل ليبيا ،من خالل الصحف واجملالت واإلذاعات املسموعة املوجهة ،كما يضم أنصار حركة
القوميني العرب الذين تبنوا الفكر املاركسي واليساري بعد حرب يونيو  .0511لقد متكن التيار اليساري من االنتشار بني
فئات الطالب واملدرسني ونقابات العمال ،واستغلت العناصر اليسارية يف دعوهتا سوءَ األوضاع املعيشية واالقتصادية يف البالد.

ورغم ذلك مل تفلح األحزاب الشيوعية من خلق قاعدة شعبية يف ليبيا لتعارضها مع النزعة الدينية ألغلب املواطنني ،وحاولت

) ) محمدعثمان الصيد ،محطات من تاريخ ليبيا  -مذكرات محمدعثمان الصيد رئيس وزراء ليبيا األسبق ،مرجع سبق ذكره ،ص .5 1
5

( ( زاهي بشير المغيربي ،المشهد السياسي الليبي :صعود قوى جديدةhttp://khawatter-ly.blogspot.com/2011/10/blog-post_12.html :
1

) ) المرجع السابق.
9

) ) المرجع السابق.
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هذه العناصر استغالل املظاهرات الطالبية يف أحداث يناير  0510لصاحلها عن طريق اخلطب وتوسيع نطاق االضطرابات
وأعمال الشغب ،ورغم ذلك ظل دورها حمدودا(.)0
المحور الثالث :العمل والتنظيم الحزبي في ليبيا خالل حقبة حكم القذافي
يُعد األول من سبتمرب عام  0515بداية حقبة جديدة لدولة ليبيا حديثة االستقالل ،بقيام جمموعة من صغار ضباط
اجليش اللييب بقيادة املالزم أول معمر القذايف باإلطاحة بالنظام امللكي .لقد كان للنظام اجلديد  -ومنذ البداية -رؤية واضحة
فيما يتعلق باألحزاب السياسية يف ليبيا ،فقد أظهر العقيد معمر القذايف رئيس جملس قيادة الثورة رفضه القاطع للعمل والتنظيم
احلزيب ،حيث أشار يف أول خطاب شعيب له أمام ضريح عمر املختار يف مدينة بنغازي يوم  01سبتمرب  ،0515بتجرمي احلزبية
واحلزبيني ،فقال عنها" :ال حزبية بعد اليوم ومن حتزب خان"( ،)4وتال ذلك العديد من القرارات والقوانني اليت م ِ
نعت العمل
َ
والتنظيم احلزيب خالل فرتة حكم نظام القذايف (.)4100-0515
 -0االتحاد االشتراكي العربي :التنظيم السياسي الوحيد في البالد:
يف ندوة الفكر الثوري اليت عقدت يف مايو  ،0511وأدارها العقيد معمر القذايف بنفسه ،اقرتح فيها صيغة "االحتاد
االشرتاكي العريب" ،كتنظيم وحيد للبالد يضم قوى الشعب العاملة من عمال وفالحني ومثقفني ثوريني وجنود ورأمسالية وطنية غري
مستغلة ،إضافة إىل بعض املثقفني واملفكرين والكتاب واحلزبيني ومنتسيب احلركة الوطنية يف ليبيا( .)1لقد شرع العقيد معمر القذايف
منذ بداية عام  0511إىل فرض فكرة "التنظيم السياسي الوحيد" ،وقد اختذت هذه الفكرة شكل واسم "التنظيم الشعيب" مث
حتولت إىل "االحتاد االشرتاكي العريب" ،ويف عام  0511تطورت إىل صيغة "سلطة الشعب" من خالل املؤمترات الشعبية ،واللجان
الشعبية ،والنقابات ،واالحتادات ،والروابط املهنية ،مؤمتر الشعب العام ،أي شكل "النظام اجلماهريي" ،وقد قدِّمت هذه الفكرة يف
سمح فيه لليبيني من خالله مبمارسة السلطة(.)2
كل مرة على أساس أن التنظيم يشكل "الوعاء السياسي الوحيد" الذي يُ َ
ـث العقيــد معمــر القــذايف الليبيــني علــى إطــالق احلريــات كاملــة ،لكنــه مل يــورد ذك ـرا لألهــداف الدميقراطيــة مثــل
لقــد حـ ّ
األحـ ـزاب السياس ــية ،وك ــان دائم ــا يص ــف الوالي ــات املتح ــدة وبريطاني ــا وإيطالي ــا بأهن ــا دكتاتوري ــات العص ــر ،ودعاه ــا إىل أن ت ــتعلم
"الدميقراطية احلقة" ،كما يظن ،واملطبقة يف ليبيا اليت يعـ ّدها الدميقراطيـة احلقيقـة ،وتتمثـل يف حكـم الشـعب نفسـه بنفسـه عـن طريـق
امل ـؤمترات الشــعبية واللجــان الشــعبية .ومنــذ البدايــة حــاول القــذايف الســيطرة علــى زمــام األمــور يف ليبيــا عنــد اإلعــالن يف  00يونيــو
 0510عن قيام "االحتاد االشرتاكي العريب" ،باعتباره التنظيم السياسي الوحيد يف الـبالد ،الـذي نـص يف نظامـه األساسـي علـى أن

) ) المرجع السابق.
5

) ) السجل القومي ،بيانات وخطب وأحاديث العقيد معمر القذافي ،المجلد السنوي األول ، 421- 494 ،طرابلس ،منشورات االشتراكي العربي ،ص . 11
1

) ) حكمت صبرة ،العالقة بين النخبة المثقفة والنظام السياسي في ليبيا :دراسة توجهات النخبة المثقفة نحو القضايا السياسية التي تبناها النظام السياسي
خالل الفترة  ، 1599-1591رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم العلوم السياسية ،األكاديمية الليبية فرع بنغازي ،51 2 ،ص .9
9

) ) هنري حبيب ،ليبيا بين الماضي والحاضر ،ترجمة شاكر ابراهيم( ،طرابلس :المنشاة الشعبية للنشر والتوزيع والمطابع ،) 41 ،ص .22

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد11كانون الثاني/يناير - 0215المجلد– 21المركز
الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

615

تشوه الثقافة
أثر حظر العمل والتنظيم الحزبي في ليبيا على ّ
السياسية تجاه الظاهرة الحزبية خالل الفترة 0212-1591م

د/أحمد الزروق أمحمد الرشيد
أ/عماد مفتاح فرج دخيل
أ/حكمت أحمد رجب صبرة

جملس قيادة الثورة هو "اللجنة العليا لالحتاد" ،وعني الرائد بشري هوادي ،وهو أحد أعضاء جملس قيـادة الثـورة ،أمينـا عامـا ،والعقيـد
معمــر القــذايف رئيســا للم ـؤمتر القــومي العــام هلــذا التنظــيم  ،ومــن خاللــه قــام النظــام السياســي الســابق بإصــدار العديــد مــن الق ـرارات
والقوانني والتشريعات(.)0
يف ذكرى معركة اهلاين الشهرية ألقى العقيد معمر القذايف خطابا مطوال جاء فيه" :لكن الشعارات اليت تطرح اليوم ،واليت
يراد من ورائها ترضية الكتلة الغربية أو الكتلة الشرقية أو من أجـل قيـادة أحـزاب سياسـية ،ومـن أجـل الزعامـة وكراسـي احلكـم ،هـذه
الشعارات فشلت كلها يف امليدان ،ولن تستطع أن جتمع األمة العربية على كلمة ،ولن ختلق زحفا مقدسا حنو اهلدف العظـيم ،ولـن
تتمكن من أن جتمع الشعب املبعثر لتتحطم السدود ولتختفي احلدود املصطنعة ،ألن الشعارات اليت طُ ِرحت كانت شعارات حزبية
ضيقة ،الغرض منها الوصول إىل كراسي احلكم واحتالل مناصب يف اجملالس النيابية ويف تشكيل احلكومات ،...إن أغلب شعارهتا
حمدودة دون حمتوى أو مضمون ،كانت دون برهان يقنع الناس ،بل كانت يف معظمها تلفيقا وهبتانـا وتـدجيال وتضـليال للرتبّـع علـى

كراسي احلكم"(.)4

 -0القوانين والتشريعات النافدة وتجريم العمل والنشاط الحزبي:
يُعد صدور القانون رقم ( )01لسنة  0514تأكيدا على حظر تأسيس األحزاب السياسية يف ليبيا ومنع أي نشاط
نص هذا القانون على رفض ومنع قيام األحزاب السياسية منعا باتا ،وشكك يف نواياها ،وأعلن النظام
حزيب سري أو علين ،حيث ّ

اجلديد عداءه التام هلا ،وصل إىل حد التجرمي واالهتام باخليانة للوطن ،وتضمنت إحدى مواده بأن ممارسة احلياة احلزبية خيانة يف
حق الوطن ،وتبلور ذلك بشكل واضح يف مقولة "من حتزب خان".
ونصت املادتان األوىل والثانية من هذا القانون على أن :االحتاد االشرتاكي العريب هو التنظيم الشعيب السياسي الوحيد يف
اجلمهورية العربية الليبية ،ميارس املواطنـون مـن خاللـه حريـة الـرأي والتعبـري يف حـدود مصـلحة الشـعب ومبـادئ الثـورة ،وفقـا ألحكـام
النظام األساسي لالحتاد االشرتاكي العـريب( .)1كمـا أكـدت هاتـان املادتـان أن احلزبيـة خيانـة يف حـق الـوطن وحتـالف قـوى الشـعب
العاملة املمثلة يف االحتاد االشرتاكي العريب" .ويقصد باحلزبية كل جتمع أو تنظيم أو تشكيل أيا كانت صورته أو عدد أعضائه ،يقوم
على فكر سياسي مضاد ملبادئ ثورة الفاتح من سبتمرب يف الغاية أو الوسيلة ،أو يرمي إىل املساس مبؤسساهتا الدستورية سواء أكان
سريا أم علنيا ،أو كان الفكر الذي يقوم عليه مكتوبا أو غري مكتوب أو اسـتعمل دعاتـه ومؤيـدوه وسـائل ماديـة أو غـري ماديـة"(.)2
ويتضح من خالل هاتني املادتني منذ البداية؛ أن االحتاد االشرتاكي العريب ليس حزبا سياسيا ،وال ميارس مهام احلزبيني.

) ) حكمت صبرة ،مرجع سابق ذكره ،ص .95
5

) ) السجل القومي ،بيانات وخطب وأحاديث العقيد معمر القذافي ،المجلد السنوي الرابع ، 421- 425 ،طرابلس ،منشورات االشتراكي العربي ،ص ص - 11
. 1
1

) ) القانون رقم  425/ 2بشأن تجريم الحزبية ،الجريدة الرسمية ،السنة العاشرة ،العدد . 425 ،54
9

) ) المرجع السابق.
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ورتـَّبَت املادتان الثالثة والرابعة من هذا القانون عقوبات اإلعدام والسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات لكل من دعا إىل

إقامة أي جتمع أو تنظيم أو تشكيل سياسي حمظور .وجاء يف نص القانون "أن يعاقب باإلعدام كل من دعا إىل إقامة أي جتمع
أو تنظيم أو تشكيل حمظور مبوجب هذا القانون ،أو قام بتأسيسه أو إدارته أو متويله أو أعد مكانا الجتماعاته ،وكل من انضم إليه
أو حرض على ذلك بأية وسيلة كانت بقصد إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل احملظور أو التمهيد إلقامته ،وال فرق يف العقوبة
بني الرئيس واملرؤوس مهما دنت درجته يف احلزب أو التجمع أو التنظيم أو التشكيل أو الفرقة أو اخللية أو ما شابه ذلك ،كما
يعاقب كل من علم بوقوع جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون ومل يبلِّغ عنها بالسجن مدة ال تقل عن عشر
سنوات"(.)0
وتنطلق النظرية اجلماهريية يف تربير دواعي معاداهتا للظاهرة احلزبية ومساواهتا بالتخريب واخليانة للوطن ،من رؤية العقيد
معمر القذايف وتوجهاته اليت جاء هبا الكتاب األخضر وأخذ هبا التشريع اللييب واعتمد عليها الحقا ،ومتثلت هذه املربرات ،إىل
جانب التحليل العام الرافض للعمل والتنظيم احلزيب ،مبدأ املعاملة باملثل إذ يشري العقيد معمر القذايف" :طاملا أن الشيوعيني ال
يسمحون لنا أن ننشط يف أرضهم ،فلماذا نسمح هلم أن ينشطوا يف أرضنا" ،ويضيف يف رفضه ،خاصة لإلخوان املسلمني" :إن
االسالم دين عاملي ،وال نسمح بأي شكل أن يتحول إىل خلية حزبية أو أن ينطوي علي نفسه وينسحب يف الظل ،ألن ذلك
يشكل جرمية حقيقية ضد الدين نفسه ،ومن هنا كان االخوان املسلمني يسيئون إىل الدين"(.)4
 -3الثورة الشعبية وتطهير البالد من الحزبيين:
يف ذكرى املولد النبوي الشريف ،املوافق اخلامس عشر من أبريل  ،0511أعلن العقيد معمر القذايف الثورة الشعبية،
حيث قال" :متثل هذه النقاط برناجما للثورة الشعبية أو الثقافية اليت ستبدأ بتشكيل جلان شعبية يف كل مدينة وقرية ومدرسة ومصنع
وجامعة ومطار ،...اخل"( ،)1وميكن حصر النقاط اخلمس اليت شكلت رؤية القذايف وتوجهاته السياسية الحقا(:)2
أ -تعطيل القوانني املعمول هبا كافة.
ب -تطهري البالد من مجيع احلزبيني الذين وصفوا باملرضى.
ج -احلرية كل احلرية للشعب وال حرية ألعدائه.
د -إعالن الثورة اإلدارية.
هـ  -إعالن الثورة الثقافية.

) ) المرجع السابق.
5

) ) عمر جمعة العبيدي ،إشكالية البنية السياسية لنظم الجمهورية في المنطقة العربية ،بغداد :دار الجنان للنشر والتوزيع ،51 1 ،ص . 91
1

) ) السجل القومي ،بيانات وخطب وأحاديث العقيد معمر القذافي ،المجلد السنوي الرابع ،مرجع سبق ذكره ،ص .949
9

) ) المرجع السابق ،ص ص .942-949
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لقد تضمن خطاب زوارة يف أهم بنوده تطهري البالد من مجيع احلزبيني ،حيث أشار العقيد القذايف باخلصوص(" :)0البد
ومنعت اعتقال الناس الذين يتآمرون على
من تطهري البالد من مجيع املرضى ،منذ ثالث سنوات واملرضى يعاجلون معاجلة طبيعية،
ُ

الشعب ،ويتآمرون على التحول الثوري ،...أنا ال أقبل َّ
أن واحدا يسمم أفكار الناس ،وهو ليس بقادر على قبول التحدي ،هذه
حصلت يف اجلامعة ،وحصلت يف الشارع ،وعليه أنا أقول لكم أي واحد جنده يتكلم عن الشيوعية أو فكر ماركس أو إحلادي
ِ
وسأصدر األمر لوزير الداخلية بتطهري أي جمموعة من هؤالء الناس املرضى ،...معىن هذا أن هناك أناس
سوف يوضع يف السجن،
عليهم أن جيهزوا أنفسهم من اآلن ألنين سأضعهم يف السجن"(.)4
وميثل إعالن الثورة الثقافية أهم خصائص هذه املرحلة ،اليت مت فيها تثوير البىن اإلدارية للحكومة من منظور ورؤية
القذايف ،وإلغاء القوانني القدمية( ،)1ففي  01أبريل  ،0511وخالل مؤمتر صحفي أكد العقيد معمر القذايف رفضه للحزبية
واحلزبيني ونيته التخلص منهم حيث يقول" :أما أولئك الذين هلم توجهات أو أهداف حزبية ،فالبد للشعب أن يتخلص منهم.
ويف إحدى الكليات ظهر بعض الشيوعني ،وهم اثنان أو ثالثة طالب ،ولكن الطلبة أخرجوهم .إن احلزبيني جيب أال يكون هلم
مكان بيننا ،والبد أن نضعهم يف السجن ليدفعوا مثن جرميتهم خلروجهم عن الصف واجلماعة وعمالتهم لألجانب ،وعدم إمياهنم
بشعبهم وأمتهم ودينهم"( .)2وهكذا يبدو أن إعالن الثورة الشعبية أُ ِريد به كسب التأييد الشعيب يف اجتاه تنظيم املؤسسات اإلدارية
والبريوقراطية ،وكذلك أداة أُ ِريد هبا جتاوز معارضي النظام السابق.
 -4الكتاب األخضر وحظر العمل والنشاط الحزبي وتجريمه(:)9
لقد شرعت صحيفة “الفجر اجلديد” الرمسية منذ عددها الصادر يوم  01سبتمرب 0519يف نشر جزء من أحاديث
وخطابات العقيد معمر القذايف حول مجلة من القضايا واملسائل املتعلقة بنظام احلكم يف ليبيا لعل أمهها(:)1
حل تلفيقي ملشكلة الدميقراطية ،فال نيابة عن الشعب ،والتمثيل
أ -المجالس النيابية :متثيل خادع للشعب ،والنظم الربملانية ّ
تدجيل ،ووجود جملس نيايب معناه غياب الشعب.

مدمر حلياة اجملتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ،كما أن فوز أي
ب -الحزبية :إجهاض للدميقراطية ،وإن "تعدد األحزاب" ّ
حزب معناه هزمية الشعب والدميقراطية ،و"اللعبة احلزبية" لعبة هزلية.

) ) المرجع السابق ،ص ص .949-941
5

) ) المرجع السابق ص .299
1

) ) آمال سليمان العبيدي" ،بوادر اإلصالح السياسي وأثره علي سياسات تمكين المرأة في ليبيا" ،تحرير محمدزاهي بشير المغيربي وآخرون ،بنغازي :مركز
البحوث واالستشارات بجامعة بنغازي ،5112 ،ص .121
9

) ) السجل القومي ،بيانات وخطب وأحاديث العقيد معمر القذافي ،المجلد السنوي الخامس ،) 429- 421( ،طرابلس ،منشورات االشتراكي العربي ،ص .992
2

) ) الكتاب األخضر هو كتاب من تأليف العقيد معمر القذافي ونشر في عام  ، 429وفيه يعرض أفكاره حول أنظمة الحكم ،وتعليقاته حول التجارب اإلنسانية
كاالشتراكية والحرية والديمقراطية ،ويتكون هذا الكتاب من ثالثة فصول :الفصل األول :الركن السياسي ويتناول فيه مشاكل السياسة والسلطة في المجتمع،
الفصل الثاني :الركن االقتصادي فيه حلول المشاكل االقتصادية بين العامل ورب العمل ،الفصل الثالث :الركن االجتماعي وفيه طروحات عن األسرة واألم
والطفل والمرأة والثقافة والفنون..
9

) ) صحيفة الفجر الجديد ،العدد الصادر في . 422/4/ 2
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ج -الحزب :قبيلة العصر احلديث ،واحلزب ميثل جزء من سيادة الشعب ،وسيادة الشعب ال تتجزأ ،واحلزب حيكم نيابة عن
الشعب ،والصحيح ال نيابة عن الشعب ومن حتزب خان الوطن.
ويف  1يناير  0511أصدر العقيد معمر القذايف الكتاب األخضر الذي تطرق يف فصله األول لألحزاب السياسية على
النحو اآليت:
أ -األحزاب السياسية ذات مصلحة واحدة وهي احلكم ،وقد ورد يف الكتاب األخضر بأن احلزب" :هو حكم اجلزء للكل ،وهو
آخر األدوات الدكتاتورية حىت اآلن ،ومبا أن احلزب ليس فردا ،فهو يضفي دميقراطية مظهرية مبا يقيمه من جمالس وجلان ودعاية
بواسطة أعضائه ،فاحلزب ليس أداة دميقراطية على اإلطالق ،ألنه يتكون إما من ذوي املصاحل الواحدة ،أو الرؤية الواحدة ،أو
الثقافة الواحدة ،أو املكان الواحد ،أو العقيدة الواحدة ،هؤالء يكونّون احلزب لتحقيق مصاحلهم أو فرض رؤيتهم أو بسط

سلطان عقيدهتم على اجملتمع ككل ،وهدفهم السلطة باسم تنفيذ برناجمهم"( .)0ويرى العقيد معمر القذايف يف الكتاب

األخضر "بأن احلزب يقوم أصال ممثال للشعب ،مث تصبح قيادة احلزب ممثلة ألعضاء احلزب ،مث يصبح رئيس احلزب ممثال لقيادة
احلزب ،ويتضح أن اللعبة احلزبية لعبةٌ هزلية خادعة تقوم على شكل صوري للدميقراطية ،...فهي حقا دكتاتورية العصر

احلديث"(.)4

ب -ويشري العقيد القذايف يف الكتاب األخضر أيضا إىل أن صراع األحزاب مع بعضها من أجل الوصول إىل السلطة هو خراب
للمجتمع وأداة للقضاء عليه حني قال" :مهما تعددت األحزاب فالنظرية واحدة ،بل يزيد تعددها من حدة الصراع على
أي إجناز للشعب ،وخيرب أي خمطط خلدمة اجملتمع ،ألن حتطيم
السلطة ،ويؤدي الصراع احلزيب على السلطة إىل حتطيم أسس ّ

اإلجنازات وختريب اخلطط هو املربر حملاولة سحب البساط من حتت أرجل احلزب احلاكم ليحل حمله املنافس له ،واألحزاب يف

صراعها ضد بعضها ،إن مل يكن بالسالح  -وهو النادر -فبشجب وتسفيه أعمال بعضها بعضا"(.)1
مدمر للحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،حيث يقول" :إن حزب املعارضة لكونه
ج-احلزب يف نظر العقيد معمر القذايف ّ
أداة حكم ،ولكي يصل إىل السلطة ،البد لـه من إسقـاط أداة احلك ــم اليت يف السلطة ،ولكي يسقطها البد أن يهدم أعماهلا

ويشكك يف خططها ،حىت ولو كانت صاحلة للمجتمع ،ليربر عدم صالحها كأداة حكم ،وهكذا تكون مصاحل اجملتمع وبراجمه
دمر سياسيا
ضحية صراع األحزاب على السلطة ،وهكذا؛ برغم ما يثيـره صـراع تعـدد األحزاب من نشاط سياسي ،إال أنه ُم ّ

واجتماعيا واقتصاديا حليـاة اجملتمع من ناحية ،ومن ناحية أخرى فنتيجة الصراع هي انتصار أداة حكم أخرى كسابقتها ،أي
سقوط حزب وفوز حزب ولكن هزمية الشعب"(.)2

) ) معمر القذافي ،الكتاب األخضر ،الفصل األول( ،طرابلس :المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع واالعالن) ،ص . 5
5

) ) المرجع السابق ،ص . 5
1

) ) المرجع السابق ،ص . 1 - 5
9

) ) المرجع السابق ،ص . 1
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ه -يرى العقيد القذايف يف األحزاب أيضا التدجيل والتزييف والبطالن" :إن اجمللس النيايب للحزب الفائز هو جملس احلزب،
والسلطة التنفيذية اليت يكوهنا ذلك اجمللس هي سلطة احلزب على الشعب ،وإن السلطة احلزبية اليت يفرتض أهنا ملصلحة كل
الشعب ،هي يف واقع األمر عدو لدود جلزء من الشعب ،وهو حزب أو أحزاب املعارضة وأنصارها من الشعب ،واملعارضة
ليست رقيبا شعبيا على سلطة احلزب احلاكم ،بل هي مرتبصة ملصلحة نفسها لكي حتل حمله يف السلطة ،أما الرقيب الشرعي
وفق هذه الدميقراطية احلديثة فهو اجمللس النيايب الذي غالبيته هم أعضاء احلزب احلاكم ،أي الرقابة من حزب السلطة،
والسلطة من حزب الرقابة ،هكذا يتضح التدجيل والتزييف وبطالن النظريات السياسية السائدة يف العامل اليوم واليت تنبثق منها
الدميقراطية التقليدية احلالية"( ،)0وبذلك فإن:
 احلزب ميثل جزء من الشعب ،وسيادة الشعب ال تتجزأ. احلزب حيكم نيابة عن الشعب ،والصحيح ال نيابة عن الشعب.د -احلزب هو الطائفة وهو القبيلة ،فهو ظاهرة مرفوضة يف الكتاب األخضر ألهنا جتسد نفس العملة ،وهي املصاحل حيث ورد يف
الكتاب األخضر" :احلزب هو قبيلة العصر احلديث هو الطائفة ،إن اجملتمع الذي حيكمه حزب واحد هو متاما مثل اجملتمع
الذي حتكمه قبيلة واحدة أو طائفة واحدة ،ذلك أن احلزب ميثل ،كما سبق رؤية جمموعة واحدة من الناس ،أو مصاحل جمموعة
واحدة من اجملتمع ،أو عقيدة واحدة ،أو مكانا واحدا ،وهو بالتايل أقلية إذا ما قورن بعدد الشعب ،وهكذا القبيلة والطائفة
فهي أقلية إذا ما قورنت بعدد الشعب ،وهي ذات مصاحل واحدة أو عقيدة طائفية واحدة ،ومن تلك املصاحل أو العقيدة
تتكون الرؤية الواحدة ،وال فرق بني احلزب أو القبيلة إال رابطة الدم ،واليت رمبا وجدت عند منشأ احلزب"(.)4
 -9األحزاب السياسية من منظور سلطة الشعب:
ٍ
أشخاص تربطهم العقيدة الواحدة أو املصلحة الواحدة أو الرؤية
حتزب
يعرف احلزب يف النظرية اجلماهريية على أنه " ُ
ّ
يعرب عن مصلحة هذه اجملموعة السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف مواجهة سائر أفراد الشعب الذين هم
الواحدة ،فهو تنظيم ّ

()1
كل جتمع أو تنظيم أو تشكيل أيا كانت صورته أو عدد أعضائه يقوم على
خارج احلزب"  .أما احلزبية فينظر إليها على أهنا " ُّ

فكر سياسي مضاد ملبادئ ثورة الفاتح من سبتمرب  0515يف الغاية أو الوسيلة ،ويرمي إىل املساس مبؤسساهتا سواء أكان سريا أم
علنيا ،أو كان الفكر الذي يقوم عليه مكتوبا أو غري مكتوب أو استعمل دعاته ومؤيدوه وسائل مادية أو غري مادية" ،وفقا للمادة
الثانية من قانون رقم  01جترمي احلزبية لسنة  .)2("0514وعلى أساس ذلك ،يتم النظر إىل احلزبية بوصفها جرمية تشكل مساسا
بالسيادة الوطنية وخيانة هلا ،ألهنا تنال من مبادئ ثورة الفاتح من سبتمرب يف غايتها املتمثلة يف متكني مجيع أفراد اجملتمع من

) ) المرجع السابق ،ص . 9
5

) ) المرجع السابق ،ص . 2 - 9
1

) ) المعجم الجماهيري( ،طرابلس :المركز العالمي لدراسات وابحاث الكتاب االخضر ،) 414 ،ص 9
9

) ) المرجع السابق ،ص 2

.

.
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املشاركة يف السياسة واحلكم ،ووسيلتها املتجسدة يف األخذ مبؤسسات الدميقراطية الشعبية املباشرة اليت تعد األحزاب أي كانت
أفكارها وغاياهتا اخرتاقا هلا ،ومصدرا خطريا يهدد مؤسساهتا الدستورية يف املؤمترات واللجان الشعبية(.)0
جاء إعالن قيام سلطة الشعب ،الذي مت فيه وضع أسلوب احلكم اجلديد يف ليبيا يف  4مارس  ،0511مؤكدا على أنه:
"جيسد احلكم الشعيب على أرض الفاتح العظيم إقرارا لسلطة الشعب الذى ال سلطة لسواه ،يعلن متسكه باحلرية واستعداده للدفاع
عنها فوق أرضه وىف أي مكان من العامل ،ومحايته للمضطهدين من أجلها .ويعلن متسكه باالشرتاكية حتقيقا مللكية الشعب،
ويعلن التزامه بتحقيق الوحدة العربية الشاملة ،ويعلن متسكه بالقيم الروحية ضمانا لألخالق والسلوك واآلداب االنسانية ،ويؤكد
سري الثورة الزاحفة بقيادة املفكر الثائر القائد املعلم العقيد معمر القذايف حنو السلطة الشعبية الكاملة ،وتثبيت جمتمع الشعب القائد
والسيد الذى بيده السلطة والثروة والسالح ،جمتمع احلرية ،وقطع الطريق هنائيا على أنواع أدوات احلكم التقليدية كافة ،من الفرد
والعائلة والقبيلة والطائفة والطبقة والنيابة واحلزب وجمموعة األحزاب ،ويعلن استعداده لسحق أي حماولة مضادة لسلطة الشعب
سحقا تاما"(.)4
مــا مييــز إعــالن قيــام ســلطة الشــعب عــن غــريه يف ليبيــا خــالل حقبــة النظــام الســابق هــو تبنيــه فكــرة الدميقراطيــة املباشــرة
وتطبيقها خالل الفرتة  ،4101-0511فالدميقراطية املباشرة ميكن تطبيقها وفقا هلـذه الرؤيـة مـن خـالل املـؤمترات الشـعبية واللجـان
كبىن أساسية للنظـام السياسـي الليـيب ،والـيت جـاءت يف الكتـاب األخضـر يف جزئـه األول الـذي تنـاول املشـكالت السياسـية
الشعبية َ

ذات العالقة بأداة احلكم ،كما انتقدت األيديولوجيا النظام احلزيب وأصدرت جمموعة من القوانني اليت وضعت قيودا قانونيـة صـارمة
علي النشاط السياسي لعل أمهها قطعا قانون محاية الثورة(.)1
الشك أن مربرات رفض احلزبية تتماشي أساسا مع طبيعة وأسلوب الدميقراطية املباشرة اليت جاء هبا الكتاب األخضر،
وهو ما حدا بالنظام السابق إىل جترمي أي نشاط أو تنظيم سري أو علين كونه يتناقض مع أهداف وطبيعة نظام احلكم املستند إىل
مبدأ سلطة الشعب اليت تعين أن مجيع أفراد اجملتمع يتقامسون السلطة ،وبذلك أصبحت احلزبية ظاهرة يتناقض وجودها مع التطبيق
ا لسليم ملمارسة احلكم من دون أي وسيط أو وصاية ،ومن هنا حرص املشرع اللييب على جترمي احلزبية يف اإلطار العام للنظام
السياسي اللييب(.)2
ويف خطاب للقذايف مبناسبة الذكرى الثالثة إلعالن سلطة الشعب عام  0511أكد رفضه تأسيس األحزاب السياسية يف
ليبيا حيث قال" :إن اإلمكانات واملقدرات اليت هي اليوم بيد احلكومات اليت تعرب عن وجودها يف حزب واحد أو يف جمموعة

) ) سليمان صالح الغويل ،ديمقراطية االحزاب السياسية والجماعات الضاغطة ،دراسة تحليلية في ضوء القوانين الدستورية المقارنة( ،بنغازي :منشورات
جامعة قاريونس ،)5111 ،ص . 14
5

) ) معمر القذافي ،إعالن قيام سلطة الشعب ،سبها :مؤتمر الشعب العام ،من  51فبراير إلى  5مارس . 422
1

) ) آمال العبيدي ،التحول الديمقراطي واإلصالح السياسي في إطار النموذج الليبي  ،بحث مقدم إلى مؤتمر السياسات العامة في ليبيا ،الذي نظمته جامعة قاريونس
بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني ،نشرته المنارة لإلعالم علي اإلنترنيتwww.almanara.org :
9

) ) سليمان الغويل ،مرجع سبق ذكره ،ص 5

.
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أحزاب أو طبقة أو يف طائفة أو عائلة أو يف قبيلة أو يف فرد أو يف جلنة أو يف جملس ،كل أشكال احلكومات اليت تعرب عن نفسها
بكيفية أو بأخرى يف سيطرهتا علي اجلماهري ،هذه اإلمكانات اليت لدى هذه احلكومات توظفها هذه احلكومات للتنكيل
باجلماهري( .)0وحتت عنوان "هذه دميقراطية مزيفة" يف لقاء وحوار فكري مع أساتذة اجلامعات اللبنانية يف  5فربابر " 0511ما
يسمى اآلن بالدميقراطية ،الدميقراطية التقليدية ،هذا تزييف للدميقراطية ،دميقراطية معناها أن الشعب علي الكراسي ،نفتش إذا
وجدنا الشعب جالسا على الكراسي ،وليس نوابا عن الشعب ،وليست حكومة الشعب ،وال جملس الشعب وال حزب الشعب وال
اجلبهة الشعبية ،هذا كله تزييف ودجل ،وال هناك حزب دميقراطي وال رئيس دميقراطي ،احلزب يتكون لكي يصل إىل السلطة نيابة
عن الشعب ،أما الدميقراطية فتعين املؤمترات الشعبية واللجان الشعبية"(.)4
ويف  4مارس  ، 0511بادر العقيد معمر القذايف أمام املؤمتر الشعيب العام بالتأكيد على أنه سوف يتخذ العديد من
إجراءات االنفراج السياسي يف ليبيا ،إال أن الواقع أثبت بقاء األسس اليت قام عليها النظام اللييب ومنها استمرار العداء للدميقراطية
الليبريالية واستمرار جترمي احلزبية( .)1ويف عام  ، 4115ألقى العقيد معمر القذايف كلمة لإليطاليني يف ميدان كامبيدو جليو
ومنح الشعب اإليطايل
 Piazza del Campidoglioالشهري بروما بقوله إنه لو كان األمر بيده أللغيت األحزاب السياسية ُ
السلطة املباشرة ،وأنه لن يكون هناك ميني وال يسار وال وسط فالنظام احلزيب جيهض الدميقراطية( .)2يتوافق ذلك مع أقوال العقيد
القذايف يف الكتاب األخضر بأن اجمللس النيايب متثيل خادع للشعب ،والنظم النيابية حل تلفيقي ملشكلة الدميقراطية ،واحلزب آخر
الدكتاتوريات حيت اآلن ،لقد أدت هذه اآلراء املعادية لألحزاب إىل غياب العمل والتنظيم احلزيب يف ليبيا.
 -6حمالت االعتقاالت واإلعدامات الممنهجة:

متثلت التوجهات املناهضة لألحزاب السياسية يف ٍ
عدد من التشريعات والقرارات والقوانني من بينها" :قرار محاية الثورة"
ّ

املادة ( )01الواردة باإلعالن الدستوري املؤقت الصادر يوم  04ديسمرب  ،0515والقرارات
الصادر يف  00ديسمرب  ،0515و ّ
املتعلّقة بتجرمي احلزبية مبقولة "من حتزب خان" ،ميكن القول إن االعتداء على احلقوق واحلريات العامة لإلنسان يف ليبيا جاء مبكرا،
أي بعد ثورة سبتمرب  0515مباشرة ،حبيث كان العمل يف البداية من أجل السيطرة على مجيع مقومات الثورة والقضاء على
معارضيها .لقد تعرض املساجني يف سجن "احلصان األسود"( ،)إىل الضرب املربح خالل الفرتة اليت تلت عام  .0511وكانت
التهم املوجهة لبعضهم :توزيع منشورات ،والبعض اآلخر االتصاالت مع األعداء والتخابر مع جهات أجنبية لقلب نظام احلكم،
وكان هذا السجن يثري الرعب مبجرد ذكر امسه .ومن بني الذين تعرضوا للتعذيب األستاذ عبد املوىل دغمان رئيس اجلامعة الليبية،

) ) السجل القومي ،بيانات وخطب وأحاديث العقيد معمر القذافي ،المجلد السنوي الحادي عشر ، 411- 424 ،ص .192
5

) ) المرجع السابق ،ص ص .2 2-2 9
1

) ) عمر جمعة العبيدي ،إشكالية البنية السياسية لنظم الجمهورية في المنطقة العربية ،مرجع سابق ذكره ،ص . 99
9

) ) مجلة الفجر نيوز ،العدد ،التاسع.5114 /19/ 5 ،
)" )الحصان األسود" من أهم السجون في ليبيا ويرجع إلى حقبة االحتالل اإليطالي ،وظل صامداً حتى وقت قريب ،وكان يتوسط هذا السجن تمثال لحصان أسود
اللون سمي باسمه ،ورغم أن اسم هذا السجن هو السجن المركزي ،ولكن ال أحد يعرفه بهذا االسم ،الكل يسميه سجن الحصان األسود.
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وموسى الشلوي ،وأمحد عبدالرحيم ،كما تعرض الشاعر راشد الزبري السنوسي ،وصالح الغزال ،وعمر عبدالرحيم ،وحممد املهدي،
وأمحد الزبري السنوسي أيضا للتعذيب ،وقد اعتقلت هذه اجملموعة يف شهر أغسطس  0511بتهمة تدبري حماولة انقالبية على نظام
ِ
استخدمت حملاربة األحزاب السياسية أو أي فكر معارض(:)4
احلكم واالنتماء إىل أحزب سياسية( ،)0ومن األساليب اليت
أ -االعتقال التعسفي :انتشرت سجون يف مناطق عديدة واكتسبت دعاية مرعبة بضيق زنزاناهتا ،حيث مارست اللجان
الثورية سلطات استثنائية باعتقال املشتبهني يف معاداة النظام السياسي ،وهكذا أصبح أمر االعتقال روتينا يوميا.
ب -االعتداء بالضررب :وهـو مـن األسـاليب املألوفـة واملعتمـدة لتخويـف وإذالل املعتقلـني مـن احلـزبيني ،وذلـك بواسـطة جمموعـة
من امللثمني يقومون بضرب املعتقلني مع وضع حاجز مينع رؤية من يقوم هبذه العملية.
ج -هدم البيوت وإتالف الممتلكات :من بني األعمال اليت استخدمت خالل حقبة النظام السابق تعريض ممتلكات املناوئني
للهدم لإلتالف ،وذلك بغرض الضغط عليهم وثنيهم عن االخنراط يف التنظيمات احلزبية احملظورة.
د -الطرد من العمل :من بني اإلجراءات التعسفية قيام النظام السابق بفصل العشرات من الطالب واألساتذة من اجلامعة ،إىل
جانب طرد عدد من املوظفني بسبب توجهاهتم وانتماءاهتم احلزبية.
وعقب إعالن الثورة الثقافية يف  09ابريل  ،0511اعتقل عدد كبري من املنتمني لألحزاب السياسية منهم أساتذة
جامعيون ،معلمون ،وصحفيون وإعالميون ،قارب عددهم املائة .وكان أسلوب العقاب املتبع هو السجن اجلماعي ،وكانت التهم
اليت وجهت إىل أغلبهم – التأسيس واالنتماء إىل أحزاب سياسية  -وهتريب الكتب املمنوعة ،ويف التاسع من أكتوبر عام ،0512
تقدمت النيابة العامة إىل غرفة االهتام مبحكمة طرابلس االبتدائية باهتام أكثر من  10شخصا ،ومن أبرزهم الشاعر عبدالعاطي
خنفر الذي قبض عليه بعد الثورة الثقافية مباشرة ،ومت نقل هؤالء يف بادئ األمر إىل املباحث العامة ،مث إىل السجن العسكري
مبنطقة الربكة يف بنغازي ،وبعد ذلك إىل سجن الكويفية ،حىت استقر هبم املقام يف سجن احلصان األسود بطرابلس ،وأغلب
املعتقلني من عناصر مجاعة اإلخوان املسلمني ،وحزب التحرير االسالمي( ،)1ووجهت إليهم هتما خمتلفة لعل أمهها االنتماء إىل
تنظيمات حزبية حمظورة ،ونصت هذه التهم على اآليت(:)2
ومنهاج عمل لقلب
 -0املتهمون أقاموا تنظيما سياسيا حمظورا مبوجب القانون ،يتخذ من الشيوعية املاركسية  -اللينينية عقيدة
َ
نظام احلكم ،ونظموا أنفسهم يف خاليا ،ويعملون على استقطاب أعضاء.
 -4اهتِم هؤالء حبيازة كتب ماركسية جلبوها من مصر واألردن كجزء من مكتبة التنظيم اليت كانت تستعمل للتثقيف العقائدي.

) ) األمانة العامة للتجمع الوطني الليبي ،صوت الشعب الليبي ،العدد الرابع عشر :األحد  11رجب  2 ، 142يوليو  ، 422ص .9
5

) ) المرجع السابق ،ص .2
1

) ) المرجع السابق ،ص . 14
9

) ) تقرير اتهام في الجناية رقم  429 / 222م ،الجمهورية العربية الليبية ،وزارة العدل -مكتب المحامي العام حرر في  51رمضان  149هـ ،الموافق 4
أكتوبر  ، 429ص .5
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 -1إن املتهمني تلقوا مبدرسة الكوادر التابعة إلحدى املنظمات املاركسية يف األردن تدريبات عسكرية وحماضرات يف الثقافة
املاركسية.
 -2حضور اجتماعات للماركسية يف بيت أحد املتهمني يف بنغازي ،طرح فيها منهجا للعمل احلزيب.
 -9عمل أحدهم على أن يكون حلقة وصل بني التنظيم املاركسي وتنظيم الرتوتسكيني وبقية اليساريني يف حمافظة الزاوية،
وحاول آخرون تكوين جبهة يسارية وشارك يف اجتماعات متعددة.
وينطبق على التهم السابقة نصوص املـواد  1،4،0مـن قـانون جتـرمي احلزبيـة رقـم  0514/10وباملـادة /4أ مـن قـرار جملـس
قيادة الثورة بشأن محاية الثورة الصادر يف  4شوال 0115ه املوافق  00ديسمرب  ،0515وباملادتني  222و  221بند  0و 4من
الفقرة األوىل ،وبند  1من الفقرة الثانية ،وباملادة  ،4/221وباملادة  11من قانون العقوبات .لذلك تطلب النيابة العامة مـن غرفـة
االهتام إحالة القضية إىل حمكمة اجلنايات بطرابلس حملاكمة املتهمني طبقا لنص املواد سالفة الذكر( ،)0وحكم على هؤالء بعقوبـات
ترتاوح بني احلبس أربع سنوات إىل مخس عشرة سنة .ويف  42فربايرُ ،0511عدِّلت هذه األحكام بقرار من جملس قيادة الثورة إىل

السجن املؤبد واإلعدام(.)4

وعجل به العقيد معمر القذايف ضد األحزاب اليت
لقد شهدت الفرتة ( )0511-0511بداية الصراع الذي صنع أسبابه ّ

مل تستجب لسياساته ،ومل تذعن لقراراته ،واختذت من السلبية موقفا رافضا ملشروعه الفكري وفق "النظرية العاملية الثالثة" ،الذي
يسوق هلا مبقوالته "من حتزب خان" ،و"التمثيل تدجيل" .ورغم قمع نظام القذايف املتواصل لألحزاب السياسية ،مل تتوقف
بدأ ِّ
حماوالت تكوين بعض الليبيني لألحزاب السياسية سرا يف ليبيا أو خارجها ،ومن أهم هذه احملاوالت تشكيل عمر احمليشي احلزب
الوطين اللييب بعد االنقالب الفاشل ضد النظام السياسي القائم يف عام .0519
ويف عام  ، 0511استهدفت الثورة الطالبية شرحية الطالب من احلزبيني ،ومت اعتقال قياداهتم وفصل العشرات من
الدراسة باجلامعة ،وأعيد تشكيل اجلهاز اإلداري للكليات واجلامعات .وحدثت املواجهة املباشرة مع احتاد الطلبة من قبل القوى
الثورية داخل جامعة بنغازي ،حيث اعتقل عدد منهم ،ويف يوم  1إبريل  0511أعدم كل من عمر دبوب ،وحممدبن سعود أمام
كنيسة بنغازي بتهمة االنتماء إىل حركة القوميني العرب(.)1
بعض احلزبيني عقد عدة لقاءات سرية ،هبدف تفعيل العمل السياسي ،إال أن األمر مل يدم طويال ،حيث
لقد حاول ُ
متكنت عناصر األمن الداخلي من كشف حتركاهتم والقبض عليهم مجيعا ،ووجهت هلم عدة هتم منها :حماولة قلب نظام احلكم،
ِ
استهدف هبا احلزبيون اعتقال حنو  11طالبا
التأسيس واالنتماء إىل حزب سياسي ،والعمالة للخارج ،لقد مشلت احلملة اليت

) ) المرجع السابق ،ص .1
5

) ) قرار مجلس قيادة بشأن تعديل وتصديق الحكم الصادر من محكمة الشعب في القضايا  ،1591/1999صدر في  /9ربيع االول 142 /ه /59 ،فبراير/
 422م،
1

) ) األمانة العامة للتجمع الوطني الليبي ،صوت الشعب الليبي( ،العدد الرابع عشر :األحد  2يوليو  ،) 422ص .1
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ومعلما يف مناطق شرق ليبيا ينحدر أغلبهم من مدن بنغازي والبيضاء وشحات ،وممن مشلتهم االعتقاالت اإلذاعي بالقاسم بن
دادو ،وحممد محي أحد رجال احلركة الوطنية وأحد قيادات حزب البعث ،واألستاذ طالب الرويعي الصحفي والنقايب التقدمي،
وأستاذ الفلسفة املصري الدكتور عبدالرمحن بدوي ،وغريهم كثريون ،ووجهت هلم هتم تشكيل تنظيم يساري مناوئ لنظام احلكم
القائم يف ليبيا(.)0
ومن بني أهم احلركات السياسية املعارضة اجلبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا اليت تأسست عام  0510وكان هدفها اإلطاحة
بنظام القذايف بكل الوسائل ،ولتحقيق ذلك قامت بعدة حماوالت انقالبية مسلحة ،أشهرها اهلجوم املسلح يف مايو  0512على
جممع باب العزيزية يف طرابلس ،حيث مت ّكن مثانية من عناصر اجلبهة املعروفني بـ "جمموعة بدر" من دخول معسكر باب العزيزية
واالشتباك مع عناصر احلراسة ،وتال ذلك قيام األجهزة األمنية واللجان الثورية حبملة اعتقاالت واسعة يف صفوف املنتمني هلذه
اجلبهة ،وقامت السلطات مبحاكمة مثانية من عناصر اجلبهة وصدرت أحكام باإلعدام منهم :حممد الشيباين ،ساسي زكري ،أمحد
سليمان ،عثمان زريت ،الصادق الشويهدي ،عبد الباري فنوش ،فرحات عمار ،واملهدي لياس.
المحور الرابع :الثقافة السياسية الشائهة
دأب النظام السياسي السابق على إخضاع كل ما خيص األحزاب السياسية سواء يف املناهج الدراسية ،أو املساجد ،أو
وسائل اإلعالم وشبكة املعلومات الدولية إىل الرقابة املشددة والصارمة ،حبيث مينع كل ما خيالف رؤية النظام الرمسية ومواقفه من
هذه الظاهرة ،وهو ما أسهم يف جعله يتخذ وضعا انغالقيا جتاه كل وافد ثقايف جديد بوصفه أنه غزو ثقايف ومؤامرة خارجية وجب
حم اربتها بشىت الوسائل ،وبذلك فقد سيطرت أيديولوجيا طوباوية وصفت بأهنا احلل النهائي جلميع مشاكل وقضايا الشعوب
السياسية واالقتصادية واالجتماعية( .)4ويف واقع األمر ارتبطت هذه األيديولوجية بشخص تويل السلطة ومتكن من خالل نظام
أمين من إزاحة مجيع منافسيه سواء العسكريني منهم أو املدنيني ويف مقدمتهم احلزبيني.
تُعد املدرسة املؤسسة األوىل بعد األسرة اليت يرتبط هبا الفرد يف حياته ،فقد كانت ومازالت من أهم أدوات التنشئة
السياسية الرمسية ،وذلك من خالل املناهج الدراسية والبيئة املدرسية مبا تتضمن من قيم وأفكار تؤثر يف سلوك األجيال الشابة
ومعتقداهتا .لقد خضعت املناهج الدراسية يف مؤسسات التعليم يف ليبيا لرقابة مشددة من الدولة ،حبيث تكيفت هذه املناهج مع
رؤية النظرية العاملية الثالثة اليت بشر هبا الكتاب األخضر يف فصله األول" :احلزبية إجهاض للدميقراطية" و"من حتزب خان" .لقد
تناولت املناهج الدراسية وخاصة منهج الوعي السياسي والفكر اجلماهريي يف مجيع مستويات التعليم بالتأكيد على ضرورة نبذ
احلزبية ألهنا أداة دكتاتورية ال ختتلف عن الطائفة أو القبيلة أو الطبقة.

) ) محمد محمد المفتي ،وراء جدار السنين ،االعتقال السياسي في عهد القذافي( ،بنغازي :وزارة االعالم والثقافة ،)51 5 ،ص . 21
5

) ) زاهي المغيربي ونجيب الحصادي" ،التحول الديمقراطي في ليبيا :تحديات ومآالت وفرص"  ،بحث مقدم ألعمال ندوة حول االنتقال الديمقراطي ،المركز
العربي لألبحاث وأعمال السياسات  ،تونس ،مارس  ،51 9ص .2

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد11كانون الثاني/يناير - 0215المجلد– 21المركز
الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

615

تشوه الثقافة
أثر حظر العمل والتنظيم الحزبي في ليبيا على ّ
السياسية تجاه الظاهرة الحزبية خالل الفترة 0212-1591م

د/أحمد الزروق أمحمد الرشيد
أ/عماد مفتاح فرج دخيل
أ/حكمت أحمد رجب صبرة

أما املساجد ،فقد خضعت هي أيضا لرقابة مشددة وتنبع أمهيتها من دورها اجلوهري يف التنشئة السياسية ،وحييط
الليبيون املساجد هبالة من القداسة ،األمر الذي مكنها من التحكم يف سلوك األفراد وإمجاعهم على دعمها .ويف هذا السياق
اهتم النظام السابق خبطبة اجلمعة اليت ختضع لتوجيهات إدارة األوقاف واملساجد ،فعمل على حتديد موضوعاهتا بشكل دقيق
لتتوافق مع رؤيته وتوجهاته املناهضة لألحزاب السياسية ،حبيث يتقيد اخلطيب باخلطوط املرسومة له ،وإال يستبعد من اخلطابة .إىل
جانب ذلك يوجه خطباء املساجد يف دعائهم بالناس على ضرورة نبذ األحزاب السياسية باعتبارها مبعثا للتجزئة والفرقة والشقاق
بني الناس ،إذ يُالحظ أن أغلب هؤالء خطباء ال يتوقفون عن الدعاء يف خطبهم على مهامجة احلزبيني والعلمانيني كقوهلم "اللهم
عليك باحلزبيني والعلمانيني".

تؤثر وسائل اإلعالم بشكل كبري يف عملية التنشئة السياسية ،فاستخدامها من شأنه إحداث تغريات يف إدراكات األفراد
ويف سلوكياهتم السياسية ،فهي تع ّد مصادر رئيسة يف عملية التنشئة السياسية .لقد خضعت هذه الوسائل خالل حقبة النظام
السابق لرقابة السلطة السياسية اليت تعمل على إخضاع مجيع الربامج املرئية واملسموعة ،وكذلك الصحف واجملالت ملتابعة أمانة
اللجنة الشعبية لإلعالم والثقافة .كما أخضعت احلكومة الليبية  -خاصة يف حقبة الثمانينيات والتسعينيات -رقابة صارمة على
شبكة املعلومات الدولية؛ فبعض املواقع مبا يف ذلك مواقع املعارضة غري متاحة ،فملكية احلواسيب تستلزم تصرحيا رمسيا من الدولة
قد يستغرق بعض الوقت.
لقد استفاد النظام السياسي من حالة اقتصاد الريع وأن يتحرر من أية ضغوط يف عملية توليد مصادر الدخل والتأثري
على عناصر اإلنفاق ويف االيرادات من العمالت الصعبة ،حبيث مت ّكن النظام السياسي من إمهال ضغوط دافعي الضرائب لعدم
فعاليتها أصال ،فطبيعة الريع سابقة لوجود النفط يف البالد ،حيث استفاد النظام امللكي خالل الفرتة ( )0511-0590يف توزيع
ما توافر له من تأجري القواعد األجنبية وما يتحصل عليه من املساعدات واهلبات اخلارجية( ،)0وتغري هذا الوضع بعد اكتشاف
النفط وتصديره بكميات جتارية يف عام  0511ليصبح االعتماد شبه كلي على عائدات النفط بعد االرتفاع الكبري يف أسعار
النفط يف السوق العاملية كنتيجة حلظر النفط الذي واكب حرب أكتوبر يف عام  0511بني العرب وإسرائيل .لقد مكنّت عائدات
النفط اهلائلة النظام السياسي يف ليبيا خالل الفرتة ( )4101-0512من اخلوض يف جتارب سياسية واقتصادية ومغامرات عسكرية
خارجية عديدة ما كان هلا أن ترى النور لوال طبيعة االقتصاد أحادي اجلانب وما توافره ريوع النفط من عائدات مالية هائلة.
تشوه التنشئة السياسية سالف الذكر يف ثقافة سياسية شائهة متثلت يف اخنفاض نسبة عضوية الليبيني يف
لقد انعكس ّ

األحزاب السياسية وتدين ثقتهم فيها ،حيث أظهرت نتائج املسح القيمي الذي أجراه مركز البحوث واالستشارات جبامعة بنغازي
مطلع  ، 4102حتت إشراف مؤسسة املسح العاملي للقيم ،تدين عضوية الليبيني يف األحزاب السياسية ،شأهنم يف ذلك شأن
نظرائهم يف البلدان العربية األخرى اليت مرت بانتفاضات شعبية يف عام  ،4100ويعكس ذلك جبالء عدم الثقة يف األحزاب

) ) عبدالناصر عزالدين بوخشيم" ،إشكالية الديمقراطية في اقتصاد أحادي الجانب" ،مجلة تفكر ،جامعة بنغازي ،العدد األول نوفمبر ،ص ص .1-2
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السياسية ،حيث سجل مؤشر الثقة يف األحزاب السياسية عند الليبيني نسبة  ،%1وتع ّد هذه النسبة متدنية مقارنة باملصريني الذين
بلغت عندهم هذه النسبة  ،%0595وعند اليمنيني بلغت هذه نسبة  ،%191وتدنت هذه النسبة عند التونسيني إىل .)0(%190

ويتبني من االستطالع السابق أن مخسة من عشرة ليبيني ( )%9990يرون أن النظام السياسي الذي يسمح فيه
لألحزاب السياسية بالتنافس ليس مناسبا لليبيا ،وسبعة من كل عشرة ليبيني ( )%1191غري راضيني عن أداء األحزاب السياسية،
ومثانية من كل عشرة ليبيني ( )%1199يرون بأنه جيب أن ال يكون لألحزاب السياسية أي دور يف مستقبل ليبيا .ويف اجململ
تكونت
تعكس هذه االستبانة نظرة سلبية لألحزاب السياسية ،أساسها الثقافة السياسية الشائهة جتاه األحزاب السياسية اليت ّ

تشوه التنشئة السياسية من جهة ،وحداثة التجربة احلزبية من جهة أخرى(.)4
بسبب ّ
مالحظات ختامية:

مل تكن األحزاب السياسية اليت عرفها الليبيون بعد االستقالل نتاجا حلراك اجتماعي داخلي بقدر ما متثل استجابة
وتعرب عن احتياجات
ملؤثرات خارجية ،حيث ارتبط أغلب هذه األحزاب بأخرى خارج البالد حيث ترعرعت يف ظروف مغايرة ّ
تعكس البنية االجتماعية واالقتصادية واحلضارية لتلك اجملتمعات ،مما أفرغ التجربة احلزبية يف ليبيا من أية مضامني وطنية وال تعكس
مصاحل القوى االجتماعية واالقتصادية الداخلية.
لقد اتضح من خالل هذه الدراسة أن هناك رفضا دائما للظاهرة احلزبية يف ليبيا خالل تارخيها احلديث واملعاصر ،فعندما
فشل األمري حممد إدريس السنوسي يف إخضاع مجيع احلركات والتنظيمات السياسية لسلطته وحماولة تطويعها لكي تتوافق مع
برناجمه السياسي حلها مجيعا ،مث عمل على تشكيل تنظيم واحد باسم املؤمتر الوطين .وبعد االستقالل قام بإلغاء األحزاب
ألغي مبوجبه مجيع األحزاب السياسية
السياسية وحظر تكوينها عندما أصدر جملس الوزراء  -وبعد التشاور مع امللك  -قرارا إداريا ّ

ومنع قيامها بشكل هنائي.

كما بيّنت الدراسة اتفاق رؤية كال النظامني ،النظام امللكي ونظام القذايف يف رفض الظاهرة احلزبية ،ولكنهما خيتلفان يف

طريقة التعامل معها وسبل مواجهتها .ففي حني استخدم النظام امللكي ( )0515-0590القوة الناعمة يف تعامله مع التنظيمات
والقوى احلزبية ،حبيث مل تتجاوز عقوبة التأسيس واالنتماء لألحزاب السياسية احلبس لبضع سنوات ،فقد استخدم نظام القذايف
( )4101-0515الوسائل املتاحة يف التعامل مع األحزاب السياسية كافة ،وصلت إىل حد اإلعدام مع العناصر احلزبية اليت ال
تتفق مع رؤيته السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت جتسدت يف مقوالت الكتاب األخضر.

) ) زاهي المغيربي" ،توجهات وسلوكات سياسية" ،مرجع سبق ذكره ،ص .94
5

) ) زاهي المغيربي ونجيب الحصادي" ،التحول الديمقراطي في ليبيا :تحديات ومآالت وفرص" ،مرجع سبق ذكره ،ص . 9
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لقد أحدثت الطريقة اليت تعامل هبا كال النظامني النظام امللكي ونظام القذايف مع الظاهرة احلزبية واحلزبيني ثقافة سياسية
شائهة جتاه األحزاب السياسية ،إذ مل يعرف الليبيون ثقافة سياسية تعكس أمهية األحزاب السياسية يف العملية السياسية ،ومل
يسمح هلم أصال بأن ينضموا إىل أحزاب سياسية ،بل استخدمت مجيع وسائل التنشئة وقنواهتا لرفض الظاهرة احلزبية ،فكيف هلم
ذلك حبيث يعاقب كل من يتهم باالنتماء أو تشكيل حزب سياسي بأحكام مشددة تصل إىل حد اإلعدام.
مراجع الدراسة:
أوالا -الكتب:

 .0بن حليم ،مصطفى حممد ،صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي ط ،0لندن :إنرتناشونال بوكس.0554 ،
 .4الثلثي ،نورالدين السيد ،جمعية عمر المختار ،وثائق مركز درنة ،القاهرة :مركز النخبة للطباعة والنشر والتوزيع.4101 ،
 .1حبيب ،هنري ،ليبيا بين الماضي والحاضر ،ترمجة شاكر ابراهيم ،طرابلس :املنشأة الشعبية للنشر والتوزيع واملطابع،
.0510
 .2خضوري ،جميد ،ليبيا الحديثة دراسة في تطورها السياسي ،ترمجة نقوال زيادة ،بريوت :دار الثقافة.0511 ،
 .9الصيد ،حممد عثمان ،محطات من تاريخ ليبيا  -مذكرات محمد عثمان الصيد رئيس وزراء ليبيا األسبق ،الرباط :د.
ن.0551 ،
 .1العبيدي ،آمال سليمان" ،بوادر اإلصالح السياسي وأثره علي سياسات تمكين المرأة في ليبيا" ،حترير حممد زاهي
بشري املغرييب وآخرون ،بنغازي :مركز البحوث واالستشارات جبامعة بنغازي.4111 ،
 .1العبيدي ،عمر مجعة ،إشكالية البنية السياسية لنظم الجمهورية في المنطقة العربية ،بغداد :دار اجلنان للنشر والتوزيع،
.4101
 .1الغويل ،سليمان صاحل ،ديمقراطية األحزاب السياسية والجماعات الضاغطة ،دراسة حتليلية يف ضوء القوانني الدستورية
املقارنة ،بنغازي :منشورات جامعة قاريونس.4111 ،
 .5القذايف معمر" ،بيانات وخطب وأحاديث العقيد معمر القذايف" ،اجمللد السنوي اخلامس ،)0512-0511( ،طرابلس،
منشورات االشرتاكي العريب.
 .01القذايف معمر" ،بيانات وخطب وأحاديث العقيد معمر القذايف" ،اجمللد السنوي احلادي عشر.0511-0515 ،
 .00القذايف معمر" ،بيانات وخطب وأحاديث العقيد معمر القذايف ،اجمللد السنوي األول ،0511-0515 ،طرابلس،
منشورات االشرتاكي العريب.
 .04القذايف معمر ،بيانات وخطب وأحاديث العقيد معمر القذايف ،اجمللد السنوي الرابع ،0511-0514 ،طرابلس ،منشورات
االشرتاكي العريب.
 .01القذايف ،معمر ،الكتاب األخضر ،الفصل األول ،طرابلس :املنشأة الشعبية للنشر والتوزيع واإلعالن ،ب .ت.
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 .02حممود ،حسن سليمان حممود ،ليبيا بين الماضي والحاضر ،طرابلس :اإلدارة العامة للثقافة بوزارة التعليم العايل.0510 ،
 .09المعجم الجماهيري ،طرابلس :املركز العاملي لدراسات واحباث الكتاب األخضر.0515 ،
 .01املغرييب ،زاهي" ،توجهات وسلوكات سياسية" ،يف زاهي املغرييب وآخرون ،المسح الشامل آلراء لليبيين في القيم،
التقرير النهائي ،بنغازي :مركز البحوث واالستشارات ،جبامعة بنغازي.4109 ،

 .01املفيت ،حممد حممد ،وراء جدار السنين ،االعتقال السياسي في عهد القذافي ،بنغازي :وزارة اإلعالم والثقافة.4104 ،
ثانيا -الدوريات:
 .0أبو عجيلة ،حممد اهلادي أبو عجيلة " ،دور احلركة الوطنية الليبية يف الكفاح ضد األطماع األجنبية يف ليبيا عقب احلرب
العاملية الثانية" ،مجلة الساتل ،جامعة مصراته ،مصراته – ليبيا ،اجمللد  ،0العدد .4111 ،0

 .4األمانة العامة للتجمع الوطين اللييب ،صوت الشعب الليبي ،العدد الرابع عشر :األحد  11رجب  01 ،0151يوليو
.0511
 .1بوخشيم ،عبدالناصر عزالدين" ،إشكالية الدميقراطية يف اقتصاد أحادي اجلانب" ،مجلة تفكر ،جامعة بنغازي ،بنغازي -
ليبيا ،العدد األول نوفمرب 4109
 .2املغرييب ،حممد زاهي بشري" ،التحديث وشرعية املؤسسات السياسية " النظام امللكي اللييب  ،"0515-0590مجلة العلوم
االجتماعية ، ،جامعة الكويت ،الكويت ،اجمللد  ،40العدد الثالث والرابع ،خريف /شتاء .0551

ثالث ا -الرسائل الجامعية والبحوث:
 .0الزهريي ،صادق فاضل زغري" ،حممود املنتصر ودوره السياسي يف ليبيا  ،"0511-0511رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة
إىل كلية الرتبية جبامعة بغداد.4101 ،
 .4صربه ،حكمت" ،العالقة بني النخبة املثقفة والنظام السياسي يف ليبيا :دراسة توجهات النخبة املثقفة حنو القضايا السياسية
اليت تبناها النظام السياسي خالل الفرتة  ،"0511-0511رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم العلوم السياسية ،األكادميية
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البعد الديني في قرار إدارة دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
The Religious Dimension of the Donald Trump Administration's Decision
in Recognize Jerusalem as the Capital of Israel
حسام محمد يونس/ماجستير علوم سياسية.محاضر غير متفرغ بكلية الدراسات المتوسطة،جامعة األزهر-غزة
الملخص
يناقش البحث البعد الديين يف قرار دونالد ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،من خالل حتليل جلذور النشأة
والتكوين لليمني املسيحي اجلديد يف الواليات املتحدة ،ومكانة القدس يف أيديولوجيتهم ،وطبيعة العالقة مع دونالد ترامب،
وتأثريهم على تصور إدارة ترامب ملدينة القدس وللقضية الفلسطينية  ،وتوصلت إىل جمموعة من النتائج ،من أمهها ،امتالك اليمني
املسيحي اجلديد يف الواليات املتحدة قوة تأثري كبرية يف اجملتمع األمريكي  ،ولذلك حيرص املرشحون لالنتخابات األمريكية إىل فتح
جسور التواصل مع اليمني املسيحي اجلديد ،الكتساب القاعدة االنتخابية  ،بيد أن تأثريهم يف القرار األمريكي االعرتاف بالقدس
عاصمة إلسرائيل ،مل يكن كما هو متداول إعالمياً ،حيث ال تزال السياسية اخلارجية األمريكية تأخذ يف االعتبار املصلحة
والربمجاتية  ،وأوصى البحث ببلورة اسرتاتيجية فلسطينية عربية إسالمية ملواجهة سياسات الواليات املتحدة األمريكية جتاه القضية
الفلسطينية.
الكلمات المفتاحية  :اليمني املسيحي اجلديد -إدارة دونالد ترامب -مدينة القدس  -الطائفة اإليفاجنيليكية
Abstract:
The study discusses the religious dimension of Donald Trump's decision in recognizing
Jerusalem as the capital of Israel, by analyzing the roots of the New Christian Right (NCR) in
the United States, the status of Jerusalem in their ideology, the nature of the relationship with
Donald Trump, and their influence on the Trump administration's vision of Jerusalem and the
Palestinian cause, One of the most important results is that the new Christian right in the
United States has a powerful influence within American society, to acquire the electoral base
they own, but their influence in the American decision The recognition of Jerusalem as the
capital of Israel was not the same as a media polemic, as the American Foreign Policy continues
to take into consideration the interest and pragmatism , to counter US policies toward the
Palestinian cause.
 Keywords: The New Christian Right - Donald Trump Administration - JerusalemEvangelical Church.
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مقدمة
تشهد احلياة السياسية يف الواليات املتحدة األمريكية منذ اخلمسة عقود املاضية ،صعوداً متنامياً لتيارات اليمني املسيحي

اجلديد ،وقرهبا وتأثريها على مراكز صنع القرار ،األمر الذي عزز من دور الدين يف صنع السياسة اخلارجية للواليات املتحدة،
ويضم اليمني املسيحي اجلديد عدد من الطوائف والتيارات الدينية اليت تؤمن بعودة السيد املسيح مرة ثانية ،ووفقاً لعقيدهتم ،اإلميان

باحلرب يف آخر الزمان ،حيث ستحدث حرب بني اخلري والشر ،سينتصر فيها اخلري بظهور السيد املسيح ،ويف ظل "معركة اإلميان"

أنشأ اهلل البيت املقدس لليهود ،وأن حكومة السيد املسيح سوف تكون يف البيت املقدس.
فقد سعى اليمني املسيحي اجلديد ،وعلى رأسهم الطائفة اإليفاجنيليكة إىل الضغط على احلكومات األمريكية املتعاقبة
لدعم وتأييد إسرائيل ،وربط التحالفات مع الزعماء السياسيني الذين يدعمون إسرائيل ،ومشاريعها التهويدية يف فلسطني احملتلة،
وذلك من أجل حتقيق هذه النبوءة اليت تعززت لديهم مع انتصار إسرائيل على اجليوش العربية يف حرب عام 7691م.
وساهم قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وعزمه على نقل السفارة األمريكية
إليها يف  9ديسمرب عام  7171م  ،يف احلديث عن العامل والبعد الديين يف هذا القرار  ،فمن ناحية إن للقدس مكانة دينية سامية
يف وجدان وقلوب املسلمني واملسيحيني أيضاً ،فهي عند املسلمني ال تقل أمهية عن مكانة مكة املكرمة ،ومن ناحية ثانية
التحالف الذي أقامه الرئيس األمريكي مع الطائفة اإليفاجنيليكية ،واليت مكنته من الفوز ببعض الواليات يف الواليات املتحدة
خالل سباق االنتخابات الرئاسية ،واحلرص من جانب الرئيس األمريكي يف تعزيز من شعبيته عرب اللجوء إليهم يف ظل األزمات
اليت عاىن منها نظام حكمه .
المشكلة البحثية
تتمثل املشكلة البحثية يف دراسة دور اليمني املسيحي اجلديد  ،وتأثريه على القرار األمريكي يف نقل السفارة األمريكية
إىل مدينة القدس ،يف ظل العالقة اليت تربط بني إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،وبني القيادات الدينية لليمني املسيحي
اجلديد ،والذين كان هلم الدور البارز يف فوزه يف سباق الرئاسة األمريكية ،حيث ميتلك اليمني املسيحي اجلديد يف الواليات املتحدة
تصوراً حول األحداث والتحوالت يف منطقة الشرق األوسط ذات رؤية دينية وفقاً لعقيدهتم ،وهذا يقودنا إىل طرح السؤال عن
مدى وعمق البعد الديين املتمثل يف دور منظمات اليمني املسيحي اجلديد يف قرار إدارة دونالد ترامب يف تنفيذ االعرتاف بالقدس
عاصمة إلسرائيل ،ونقل السفارة األمريكية إليها.
السؤال البحثي الرئيسي ما هي حدود وأبعاد البعد الديين لقرار دونالد ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل ؟ ،ويتفرع عنه
جمموعة من األسئلة الفرعية على النحو التايل:
 .1ما هي جذور النشأة والتكوين ،لليمني املسيحي اجلديد؟ وما هي حدود القدرة و التأثري يف اجملال السياسي العام
األمريكي؟
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 .2ما هو موقع مدينة القدس يف أيديولوجيا اليمني املسيحي اجلديد؟
 .3كيف نسج دونالد ترامب عالقاته مع منظمات وكنائس اليمني املسيحي اجلديد  ،وما هي حدود العالقة مع الطائفة
االجنيلية؟
 .4ما مدى تأثري اليمني املسيحي اجلديد على تصور الرئيس األمريكي ملدينة القدس؟ و هل خيضع قرار االعرتاف بالقدس
هلذا التصور؟
 .5كيف يرى اللويب الصهيوين اليهودي وخصوصاً من الليرباليني-العالقة بني ترامب و اليمني الديين؟
منهج البحث :
استخدم البحث اقرتاب اجلماعة  ،Group Approachومكننا من حتليل دور اليمني املسيحي اجلديد ،من
خالل التعرف على أهم املنظمات والكنائس ،الطوائف األصولية اليت تنطوي ضمن اليمني ،والتعرف على قنوات االتصال ،والتأثري
والتأثر بقرار دونالد ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وعالقتهم باحمليط.
فرضية البحث
حيتفظ الرئيس األمريكي دونالد ترامب بعالقات وطيدة مع منظمات و كنائس اليمني املسيحي اجلديد يف الواليات
املتحدة األمريكية ،وسامهت هذه العالقة يف التأثري على السياسة اخلارجية للواليات املتحدة جتاه مدينة القدس ،يف االعرتاف
بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وتنفيذ قرار الكوجنرس األمريكي عام 7661م يف نقل السفارة األمريكية إليها.
أهداف البحث
 .1فهم وضبط العالقة بني إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب واليمني املسيحي اجلديد.
 .2التعرف على تأثري منظمات اليمني املسيحي اجلديد يف التأثري على القرار األمريكي يف االعرتاف بالقدس عاصمة إسرائيل
 .3دراسة النتائج املرتتبة يف قرار االعرتاف ،ومدى تأثريه على عملية السالم وعالقات الواليات املتحدة األمريكية بدولة فلسطني.
أهمية البحث
تتمثل أمهية البحث يف دراسة أهم اجلماعات الدينية ذات النفوذ السياسي يف التأثري على صناعة القرار األمريكي جتاه
الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي ،وتداعيات ذلك على قضية القدس ،ومعرفة مدى االرتباط بني الدين والسياسة يف عهد إدارة الرئيس
األمريكي دونالد ترامب ،وتسعى من جانب آخر إىل تقدمي منوذج لفهم صنع السياسات والقرارات إلدارة ترامب جتاه فلسطني،
ونزع احلقوق الفلسطينية يف مدينة القدس ،وتداعيات ذلك حنو فلسطني ودولة االحتالل ،وحول الرؤية األمريكية للدولة
الفلسطينية .حيث يأيت هذا القرار يأيت يف سياق احلديث عن صفقة القرن ذات الصلة بالقضية ومبستقبل الفلسطينيني املقيمني
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والالجئني ،وملا للقرار أيضاً من انعكاسات متوقعة على األمن يف الشرق األوسط ،وعلى مصري حل القضية الفلسطينية ،ومصري
القدس ،باعتبارها أحد املقدسات بالنسبة للمسلمني.

تقسيم البحث
المبحث األول :جذور النشأة والتكوين لليمني املسيحي اجلديد يف الواليات املتحدة
المبحث الثاني :مكانة القدس لدي اليمني املسيحي اجلديد
المبحث الثالث :العالقة بني دونالد ترامب واليمني املسيحي اجلديد
المبحث الرابع :تأثري اليمني املسيحي اجلديد على تصور إدارة ترامب ملدينة القدس
المبحث األول جذور النشأة والتكوين لليمين المسيحي الجديد في الواليات المتحدة
يُعرف اليمني املسيحي اجلديد ( )NCRأيضاً باسم اليمني الديين ،وقد استخدم هذا املسمى ألول مرة يف أواخر

السبعينيات ،لوصف الزيادة يف النشاط السياسي بني األصوليني الربوتستانت واإليفاجنيليكيني ،)7( Evangelicalsوتشري اليمني
املسيحي اجلديد إىل شبكة كبرية من الفاعلني السياسيني ،واملنظمات الدينية ،ومجاعات الضغط السياسي اليت تشكلت يف
الواليات املتحدة يف أواخر السبعينيات ،وتضم منظمات متثيلية كمنظمة األغلبية األخالقية للراحل جريي فالويل ،وجملس تيم
لوهاي للسياسات الوطنية ،ومنظمة نساء بيفريل الهاي املعنية من أجل أمريكا ،واملائدة املستديرة الدينية يف إد ماك آتيري ،وساهم
القادة واملنظمات املرتبطة باليمني الديين يف محالت دينية واسعة النطاق لألمريكيني ،ش ّددت على القيم العائلية التقليدية ،ودافعت

عن اقتصاد السوق احلر ،ودعت إىل اتباع هنج سياسة خارجية متشددة جتاه االحتاد السوفيييت ،كما انتقدوا التوجهات العلمانية

واملادية يف الثقافة األمريكية ،اليت ربطها الكثريون يف اليمني املسيحي اجلديد باالحندار األخالقي واالقتصادي لألمة(.)7
ويسعى اليمني املسيحي اجلديد حنو متثيل الطوائف اإلجنيلية وحشد ومتثيل املسيحيني يف احلياة السياسية ومن هذه
الطوائف اخلمسينية  ،Pentecostalismوالكاريزماتية ،واألصولية واإليفاجنيليكيون اجلدد ، Neo-Evangelicals

Ronald E. Hopson, Donald R. Smith, Changing Fortunes: An Analysis of Christian Right Ascendance Within
American Political Discourse, Journal for the Scientific Study of Religion,( Vol. 38, No. 1), Calvin College: Society
for the Scientific Study of Religion,1999,p.2
Michael J. McVicar, The Religious Right in America, Oxford Research Encyclopedia of Religion, Oxford : Oxford
University Press,2018,p.1
http://religion.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acrefore-9780199340378-e97?print=pdf Accessed 5/7/2018
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وطوال القرن العشرين حىت فرتة التسعينيات ،كان هناك عداء بني هذه الطوائف الذي شكل قيداً على العمل السياسي لليمني
املسيحي(.)7
ويذكر بأن اجلذور التارخيية للحركة املسيحية األصولية يف الواليات املتحدة ترجع إىل عام 7961م ،ففي هذا العام وصل
املهاجرون الربوتستانت األوائل إىل العامل اجلديد ،بعد اضطهاد ملك إجنلرتا "جيمس األول" هلم( ،)7وبسبب ذلك التدفق اجلماعي
للربوتستانت ،كان للمجتمع األمريكي يف مراحله األوىل السمات الرئيسية التالية :أغلبية بروتستانتية مطلقة ،وانتشار الربوتستانتية
احملافظة ،والتأكيد على هتذيب الذات والعمل ا لشاق ،واللذان كانا يعدان من الفضائل ،وساهم انتشار الربوتستانتية احملافظة يف أن
فكرة اخلالص الشخصي للفرد من خالل جهده ،قد سيطرت بشكل كامل على أفكار ،وأفعال أفراد اجملتمع(.)6

وميكن تتبع بداية عمل اليمني املسيحي اجلديد من خالل فرعني أساسيني ،األول وهو يتمثل يف النشاط السياسي
للمسيحيني اإليفاجنيليكيني مثل وليام جينينجز بريان يف أواخر التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ،والثاين يف حركة اليمني اجلديد
احملافظ اليت بدأها باري موريس جولدووتر يف عام 7691م .وليام جينينجز بريان ،كان شعبوي أصويل ،وكان مرشحاً للرئاسة

ثالث مرات ،وخطابه السياسي متأثر بالعقيدة الربوتستانتية احملافظة( ،)1وباري موريس جولدووتر من أكثر السياسيني الذين لديهم
الفضل يف عودة احلركة السياسية األمريكية احملافظة يف الستينات).(1

ويستمد العمل السياسي لليمني املسيحي اجلديد جذوره يف السبعينات من سلسلة من النزاعات الالهوتية ،واملؤسسية
املعروفة باسم األصولية  -احلداثة  ،ذلك اجلدل الذي بلغ ذروته يف عشرينيات القرن املاضي الربوتستانتية احلداثية  ،أو الالهوتية
الليرباليني ،فقد مت حتديث التعاليم املسيحية لتتوافق مع النظريات العلمية اجلديدة مثل النظرية التطورية الداروينية ،كما احتضنت
التطورات األخرية يف معرفة الكتاب املقدس ،اليت طعنت يف وجهات النظر التقليدية لألصل اإلهلي للكتاب املقدس ،حيث أكد
األصوليون على "األساسيات" يف املسيحية ،اليت تصر على عصمة الكتاب املقدس  ،والهوت السيد املسيح  ،ووالدة العذراء،
وحقيقة معجزات الكتاب املقدس ،ودافعوا عن مواقفهم األصوليون األوائل ، The Fundamentalsالذين أخذوا امسهم من

Clyde Wilcox, Laying Up Treasures in Washington and in Heaven: The Christian Right and Evangelical Politics in
the Twentieth Century and Beyond, OAH Magazine of History, (Vol. 17, No. 2), Bloomington: Organization of
American Historians,2003,pp23-24.
محمد إبراهيم صقر ،الحركة المسيحية األصولية األمريكية المعاصرة وعالقتها بالصهيونية،ط ،القاهرة  :دار التوزيع والنشر
اإلسالمية، 002،ص .2
2
 .د .محمد عارف ،صعود البروتستانتية االيفانجليكية فى أمريكا وتأثيره على العالم االسالمي ،رانيا خالف (ترجمة)،ط  ،القاهرة :مكتبة
الشروق الدولية. 002،
Kimberly H. Conger, The Christian Right in Republican State Politics, New York : Palgrave
Macmillan,2009,pp15-16.
2
Senator Barry Goldwater, Accuracy Project Website
https://www.accuracyproject.org/cbe-Goldwater,Barry.html Accessed 7/7/2018
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سلسلة املقاالت اليت نشرت بني عام 7671م وعام 7671م) ،(7واليت عُنونت باسم "األصول" ووزعت جماناً يف أرجاء الواليات

املتحدة األمريكية كلها(.)7

وانشغل األصوليون باجلبهتني التعليمية والتنظيمية حلركتهم حىت هناية احلرب العاملية الثانية ،حيث كانت تلك الفرتة فرتة
البحث عن الذات والتفكري االسرتاتيجي والعمل التنظيمي( ،)6وأسس األصوليون " االحتاد الوطين لإليفاجنيليكيني" يف عام
7616م يف شيكاغو ،والذي شارك اجمللس األمريكي للكنائس يف االعتقاد حبرفية الكتاب املقدس ،وافتتح االحتاد مكتباً يف

واشنطن عام 7611م ،وازدادت شعبية ونشاط احلركة املسيحية األصولية يف الواليات املتحدة معاداهتا للشيوعية( .)1فقد أمجع
األصوليون واإليفاجنليكيون املشاركة يف الثقافة األوسع ،وحذروا من أن السلطة الفيدرالية املركزية من املمكن أن تشهد زحفاً مماثالً
للمادية امللحدة على غرار االحتاد السوفييت سابقاً(.)1
وعلى مدار النصف الثاين اكتسب اليمني املسيحي اجلديد القوة والتأثري يف احلياة السياسية يف الواليات املتحدة،
وتشكيل مناقشات السياسات وصناعة القرارات ،وحث الناخبني على االنتخابات ،والتأثري على احلياة الدينية والسياسية يف
الواليات املتحدة ،فقد اكتسب اليمني املسيحي اجلديد زمخاً أكرب يف املشهد السياسي األمريكي ،وكان هلم الدور يف دعم
مرشحني للرئاسة لتويل أهم منصب يف الواليات املتحدة األمريكية كجيمي كارتر ،و رونالد رجيان ،و جورج دابليو بوش(،)9
والرئيس احلايل دونالد ترامب.
المبحث الثاني  :مكانة القدس لدي اليمين المسيحي الجديد
سعت بعض املنظمات والكنائس ضمن اليمني املسيحي اجلديد ،وقبل إنشاء دولة إسرائيل ،إىل دعم االجتاهات
الصهيونية لدى الرأي العام األمريكي ،وممارسة الضغوط على القيادة السياسية من أجل إقادة دولة يهودية يف فلسطني ،فقد اعتربوا
ذلك جتسيداً لصحة نبوءات التوراة ،واالعتقاد بقرب اجمليء الثاين للمسيح ليحكم العامل يف األلف عام السعيد ،أي أن دعم

وتثبيت دولة إسرائيل يعد تعجيالً وتسريعاً ليوم اخلالص بعودة السيد املسيح(.)1

ويفسر بعض املؤرخني األمريكيني التحالف اجلديد بني اليمني املسيحي اجلديد وإسرائيل ،بأنه يأيت يف سياق تطبيق
النظرية القائلة بأنه حىت يعود املسيح إىل األرض ،ليحكم العامل وحيل السالم على األرض يف ألف عام ،يلزم أن تكون إسرائيل

Michael J. McVicarOp.Cit,.p.4
سعد رستم ،الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور اإلسالم حتى اليوم  :دراسة تاريخية دينية سياسية اجتماعية،ط  ،دمشق :األوائل
للنشروالتوزيع ، 002،ص .22
2
د .محمد عارف ،الدين و السياسة في أمريكا :صعود المسيحيين اإلنجيليين وأثرهم ،أمل عيتاني (ترجمة)،ط  ،بيروت :مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات ، 002،ص .25
محمد إبراهيم صقر  ،مرجع سابق ،ص ص .25-22
2
Michael J. McVicar,Op.Cit.,p.4
2
Eric Gormly, Evangelical Solidarity With the Jews: a Veiled Agenda?a Qualitative Content Analysis
of Pat Robertson's 700 Club Program, Review of Religious Research,( Vol. 46, No. 3), Waco: Religious Research
Association, Inc.2005,p.255
2
رضا هالل ،المسيح اليهودي ونهاية العالم :المسيحية السياسية واألصولية في أمريكا،ط  ،القاهرة :مكتبة الشروق ، 000،ص . 02
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جمتمعاً متجانساً من اليهود فقط بتجميعهم من أحناء العامل على كامل أرض كنعان( ،أي أرض فلسطني) قبل أن ميكن نزوله من
جديد ،حيث ستدور معركة هرجمدون بني اخلري والشر أو الرب والشيطان على أرض إسرائيل ،وأنه إذا كانت الواليات املتحدة هي

دولة املسيحيني ،فإنه يتعني أن يكون هلا وجود يف الشرق األوسط ملالقاة قوى الشر والشيطان.
ويف هذا السياق ،تصدى غالة املتطرفني من األصوليني املسيحيني من أمثال الراحل جريي فولويل ،وبات روبرتسون
الستهداف حق تقرير املصري للشعب الفلسطيين ،على أنه سيشكل "خطر انبعاث التطرف اإلسالمي ضمن قوى الشر على أرض

إسرائيل" حسب رأيهم). (7

فقد استغلت كنائس الطائفة اإليفاجنيليكة يف الواليات املتحدة األمريكية حرب عام 7691م من أجل حشد وتعبئة
اجلمهور ،ففي الوقت الذي ترى فيه بعض التيارات السياسية يف الواليات املتحدة ،أن إسرائيل مل تعد مبثابة ذروة القيم الليربالية،
وإن االستمرار يف دعمها يؤثر سلباً على املصاحل األمريكية ،ويف إثارة العداء مع الدول العربية ،حصلت إسرائيل على حلفاء

اسرتاتيجيني هلم حضورهم وقوهتم يف املشهد السياسي األمريكي ،ال ينظرون إىل إسرائيل من جانب الدور الوظيفي هلا يف املنطقة

العربية ،وإمنا كقيمة لإليفاء بعهد اهلل ،وكشرط أساسي مسبق لزمن النهاية(.)7
وإن دعم إسرائيل بطبيعة احلال ليس بسبب اليهود وعقيدهتم ،وإمنا ألهنا على موعد ضمن املشيئة اإلهلية حنو معركة
هرجمدون ،واجمليئ الثاين للسيد املسيح ،فمثالً قال جريي فولويل يف إحدى لقاءاته املؤيدة للصهيونية يف برنامج تليفزيوين خماطباً
مجهوره ،أعلم أن القليل منكم يكرهون اليهود ،ألهنم جيمعون الكثري من األموال عن طريق اخلطأ ،أكثر ما ميكنكم حتقيقه ،وهذا
غري الئق يف مصلحة الربوتستانتية مع الصهيونية (.)6
وعززت حرب عام 7691م ،هذه النبوءة ويف إمكانية حتققها ،وبالتايل فإن دعم إسرائيل سيتعني رفض عملية التسوية
ّ

السلمية ،وتشبيك العالقات مع األطراف الرافضة لتسوية الصراع مع الفلسطينيني يف إسرائيل ،وتقدمي التسهيالت لتشجيع اليهود
"اهلجرة" إىل إسرائيل ،وبالنسبة ملوضوع القدس ،فإن هدم املسجد األقصى سيسرع هذا بدوره من اجمليء الثاين للسيد املسيح،
حيث يقول القس جون هاجي رئيس مجاعة مسيحيون متحدون ألجل إسرائيل " CUFIمع كل دقيقة متر جيب أن نساعد يف
كسب معركة القدس"(.)1

"اليمين المسيحي"  ..العب سياسي أمريكي بارز!  ،موقع 00 /5/2 ،Swiss Info
 https://www.swissinfo.ch/ara/اليمين-المسيحي-----العب-سياسي-أمريكي-بارز022 5/-Kenneth D. Wald, U.S. Senators’ Support for Israel Examined Through Sponsorship ⁄Cosponsorship
Decisions, 1993–2002: The Influence of Elite and Constituent Factors, Foreign Policy Analysis (Vol 5), University
of Connecticut : International Studies Association,2009,p.74
2
Steve Bruce, Zealot Politics and Democracy: the Case of the New Christian Right, Political Studies,( VOL
48)Oxford : Blackwell Publishersp,p.276.
Samuel Mohr, Understanding American Christian Zionism: Case Studies of Christians United for Israel and
Christian Friends of Israeli Communities, Journal of Politics & International Studies, (Vol. 9), University of Leeds:
School of Politics and International Studies,2013,pp.300-301
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فهم يرفضون تقسيم مدينة القدس بني إسرائيل وفلسطني ضمن مشروع التسوية السلمية  ،وأن تبقى القدس املوحدة هي
عاصمة إلسرائيل ،وغري مطروحة للتفاوض مع أي طرف ،فهي وجدت لكي تكون عاصمةً روحياً وسياسياً "للشعب اليهودي"
منذ ثالثة آالف عام ،وعودة إسرائيل إىل هذا األرض هو عهد أبدي من اهلل). (7
فقد واجهت بعض اجلماعات ضمن اليمني املسيحي ،وخصوصاً الطائفة اإليفاجنيليكية كافة خطط السالم اهلادفة حنو

"حل" للصراع اإلسرائيلي الفلسطيين سواء من جانب اإلدارة األمريكية ،أو من أي طرف دويل و إقليمي آخر معين بالصراع ،ألن
تأييد أي تسوية سلمية هو مبثابة خمالفة للكتاب املقدس من وجهة نظرهم  ،فمثالً يذكر القس مايك إيفانز(*)  ،بعد طرح اإلدارة
األمريكية خلطة خارطة الطريق ،وهو مؤسس فريق الصالة يف القدس  ، Jerusalem Prayer Teamوهو حتالف يضم

 7111كنيسة يف الواليات املتحدة ،قائالً" :علينا إما أن نعارض خريطة الطريق أو نعارض الكتاب املقدس"(.)7

وهم يرون أن خطة اهلل قد تكشفت مع إعالن قيام دولة إسرائيل عام 7611م ،واستعادة السيطرة على مدينة القدس،

من خالل االحتالل اإلسرائيلي ملدينة القدس عام 7691م ،بعد أن كانت خمتطفة يف أـيدي العرب واملسلمني ،وتوحيد مدينة
القدس مرة أخرى هو سلسلة من عالمات اليوم األخري(.)6
وجدير بالذكر أن الطائفة اإليفاجنيليكة تضخ يف االقتصاد اإلسرائيلي ،بأكثر من نصف مليار دوالر سنوياً من خالل

السياحة  ،واهلبات والتربعات املقدمة من الكنائس واملنظمات اليت تنتمي هلذه الطائفة ،ومن أمهها السفارة املسيحية الدولية يف
القدس اليت تستضيف ستة آالف مسيحي من مائة دولة لالحتفال باألعياد اليهودية واملسيحية يف القدس).(1
المبحث الثالث  :العالقة بين دونالد ترامب واليمين المسيحي الجديد
كانت األصولية الربوتستانتية يف البداية ترفض املشاركة يف العمل السياسي ،ألهنا أمر دنيوي وفاسد ( ،(1غري أن هذا قد
اختلف يف أواخر السبعينيات كما ذكرنا سابقاً ،ويف الوقت نفسه كان احلصول على دعم الربوتستانت األصوليني مهماً بالنسبة
للحزب اجلمهوري ،وترسخت للحزب قناعة مفادها أن احلزب حباجة إىل دعم الطبقات املتوسطة ،أيضاً وليس فقط شرحية متدينة

Donald E. Wagner, the evangelical-Jewish alliance Marching to Zion, Christian Century,(June28),New York: The
Christian Century,2003,p.20.
*
القس مايك ايفانز ,هو من أبرز من الشخصيات المسيحية ذات التوجه الصهيوني البارزة ،ومن برامجه االستعراضية المرئية برنامج يسمي'
إسرائيل مفتاح أمريكا للبقاء' ,وقد اعتاد أن يستضيف في برامجه قادة من إسرائيل ,وتغطي برامجه أكثر من 2والية أمريكية ,وينشر اإلعالنات
الصحفية الباهظة الثمن دعما إلسرائيل ولسياساتها ,ويري أن بقاء إسرائيل حيوي لبقاء أمريكا ,وأنتج فيلما واسع االنتشار أسماه' القدس دي .سي'
ويعني ذلك القدس عاصمة داوود.
لمزيد من اإلطالع انظر الرابط التالي  :د .محمد السعيد إدريس ،الصهيونية المسيحية :انحراف سياسي تحت عباءة دينية وإسرائيل هي المستفيد
مايو . 00
األوحد ،موقع األهرام االلكتروني ،
http://www.ahram.org.eg/Archive/2004/5/21/File6.htm Accessed 8/7/2018
Mohd Afandi Salleh, Abdul Majid Hafiz Mohamed, The American Christian Right’s Response Towards
The Israel-Palestine Conflicts, Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategy,( Vol. 39), Universiti Sultan
Zainal Abidin: School of History, Politics & Strategy,2012,p.53
2
Kenneth D. Wald,Op.Cit.,p.75
Jonathan Ferziger, Zionist Evangelicals trail Trump to Holy Land with cash in hand, Jerusalem Post,
Jerusalem,02 Oct 2017,p. 4.
2
Stephen Zunes, The Influence of The Christian Right in U.S. Middle East Policy, Middle East Policy,( Vol. 12, No.
2), Washington D.C.: Middle East Policy Council,2005,p.73
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بعينها ،وكانوا يدركون بأن السياسات االقتصادية للحزب تضر نفس الطبقات اليت يسعى احلزب إىل كسب تأييدها ،حيث إن
احلزب متمسك مببادئ االقتصاد احلر ،ما يقلص من الربامج احلكومية اليت تدعم الطبقات املتوسطة واملنخفضة الدخل ،فلجأ
احلزب اجلمهوري إىل ما يسمى "املبادئ املسيحية" أو "املبادئ األسرية"  ،Family Valuesجلذهبم إليه (.)7
على مدى العقود اخلمسة املاضية  ،فإن اجلمهوريون قد فازوا فقط أربعة من أصل اثنتا عشر مرة من االنتخابات
الرئاسية ،والسيطرة عليها الكوجنرس الثنني فقط من دوراته األربعة والعشرين ،ومن خالل تعبئة القادة الدينيني اليمينيني واعتماد
مواقف احملافظ على عدد من القضايا االجتماعية مثل قضايا حقوق املرأة واإلجهاض واملثلية اجلنسية ،فقد صاروا قادرين على
جلب املاليني إىل حزهبم من املسيحيني األصوليني الذين مل مييلوا للتصويت للحزب اجلمهوري يف السابق ،ومن خالل منظمات
مثل األغلبية األخالقية واالئتالف املسيحي ،روجوا جلدول أعمال سياسي مييين يف البث اإلذاعي والتلفزيوين ،واستخدمت منرباً
للحزب اجلمهوري ،الذي فاز لتحالفه مع اليمني املسيحي اجلديد خبمسة من أصل سبعة سباقات رئاسية ،و سيطر على جملس
الشيوخ لثمانية من ثالث عشرة دورة ،إىل جانب سيطرته على جملس النواب لست دورات يف السابق(.)7
وهذه العالقة بني احلزب اجلمهوري واليمني املسيحي اجلديد قد استفاد منها دونالد ترامب كثرياً ،فمنذ اللحظة اليت
أعلن عنها ترامب ترشيحه لالنتخابات الرئاسية يف عام 7171م حتدث بعض احملللني على أن جناح ترامب يف سباق الرئاسة هو
هناية اليمني الديين يف الواليات املتحدة األمريكية ،كما أن طابع احلياة الشخصية للرئيس جتعل منه مرشح غري مسبوق للحزب
اجلمهوري ،يؤيده اليمني الديين ،فمنذ البداية وأثناء انتخابات احلزب اجلمهوري رفض أتباع طائفة املورمون والكاثوليك ترشيحه،
بعكس الطائفة اإليفاجنيليكية فقد أيدته تدرجيياً ،وكان ترشيح ترامب قد شكل خالفاً بني الطوائف املكونة لليمني املسيحي ،فعلى

مدار األربعني عاماً املاضية كان مرشح احلزب اجلمهوري حيظى بتأييد مجيع الطوائف ،غري أن هذا االنقسام قد انتهى تدرجيياً بعد

فوزه بانتخابات احلزب اجلمهوري ،وخالل انتخابات الرئاسة حاز على معظم أصوات الطائفة اإليفاجنيليكية وطائفة املورمون

والكاثوليك(.)6
حيث يوجد العديد من الرؤى واملواقف لدونالد ترامب ،اليت تناقض الكتاب املقدس ،كاستخدامه لأللفاظ النابية
والعنصرية ،وامتالكه للكازينوهات ،إىل جانب دعمه ملؤسسات تدعم اإلجهاض بناءً على الطلب ،ومنظمة األبوة املخططة،
واألهم من ذلك إعالنه أنه سيكون على احلياد يف بداية محلته االنتخابية ،وتراجع عن ذلك وأعلن أنه سيقف بقوة إىل جانب
إسرائيل(.)1

هشام سالم  ،تحالف المسيحية الصهيونية واليهودية الصهيونية ،موقع الجزيرة نت،
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/f9d29e67-fdee-4226-aced-6d696feceb0e Accessed 8/7/2018
Stephen Zunes,Op.Cit.,p.74
2
Neil J.Young.Catholics and Evangilicans : Does Donald Trump Mean the End of the Religious Right, in Marie
(Edition), Catholics and US Politics After the 2016 Elections: Mark J. Rozell،Blandine Chelini-Pont،Gayte
Understanding the “Swing Vote”, Palgrave Macmillan: Palgrave Studies in Religion, Politics, and
Policy,2018,pp.63-64
Caroline B . Glick, The subversion of American Evangelicals, Jerusalem Post ,Jerusalem ,08 Mar 2016,p. 13.
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ويتغاضون عن ذلك ،ويربرون دعمهم لدونالد ترامب مع التشبيه بالكيفية اليت استخدم هبا اهلل امللك داود  ،وهو رجل

لديه عيوب شخصية وفقاً لعقيدهتم ،-من أجل الصاحل العام للبالد ،فالناس عرضة للخطيئة وجيب عليهم االستغفار والدعم(،)7

وحىت بعد توليه مقاليد احلكم و استمرار فضائحه األخالقية ،يقول جريي فولويل جونيور "هو شخص آمث  ،لكنه شخص اختاره

اهلل للقيام مبهمة إهلية").(7
وعلى الرغم من ذلك ،وف ًقا الستطالع رأي أجرته  CNNعام 7179م ،حصل ترامب على نسبة  ٪97من جمموع

أصوات املواطنني الكاثوليك البيض ،مقارنةً مع هيالري كلينتون اليت حصلت على  ،٪61وفاز ترامب بنسبة  ٪11من أصوات
الناخبني اإليفاجنيليكيني البيض ،مقارنة بـ ٪79لكلينتون .وهكذا كرر ترامب أسطورة الرئيس املتدين للمرة الثانية بعد فوز رجيان

عام 7611م بنسبة  ٪17من الكاثوليك البيض مقابل كارتر .(6)٪66
ويبدو أن دعم اليمني الديين املقدم لرتامب يف محلته االنتخابية مل يكن مستمد من شخصيته ،بل بسبب الطرف اآلخر
أو اخلصم  ،باراك أوباما وهيالري كلينتون .وكان هذا هو موقف ريتشارد الند  ،رئيس معهد الالهوت اإلجنيلي اجلنويب يف والية
كارولينا الشمالية .فقد كان ترامب "اختياره الثامن عشر" بني مرشحي احلزب اجلمهوري (كان يفضل السناتور عن والية فلوريدا
ماركو روبيو)  ،لكن "الند" وجد نفسه ينضم إىل اجمللس االستشاري اإليفاجنيليكي يف ترامب ،مث "فوجئ بسرور" بسبب تصرفاته
حول الدين منذ تنصيبه يف يناير 7171م(.)1
ومن أجل استمرار دعم اليمني الديين ،عقد دونالد ترامب أكثر من لقاء ،فقد اجتمع مع ما يقرب من ثالثني من قادة
الطائفة اإليفاجنيليكية(*) يف الواليات املتحدة يف سبتمرب7171م يف برج ترامب ،وحصل دونالد ترامب أيضاً على التأييد من

"روبرت جيفريس" راعي الكنيسة املعمدانية األوىل داالس ،و"جريي فالويل جونيور"  ،رئيس جامعة ليربيت  ،أكرب جامعة مسيحية
يف العامل ،ومها من أبرز الشخصيات املسيحية الناجحة اليت سامهت يف إنشاء املؤسسات واجلمعيات اإليفاجنيليكية(.)1

Kelsy Burke, Why the Christian right opposes pornography but still supports Trump, the conversation,
5/4/2018
https://theconversation.com/why-the-christian-right-opposes-pornography-but-still-supports-trump-94156
Accessed 10/7/2018
Nancy D. Wadsworth, The racial demons that help explain evangelical support for Trump, Vox
Website,30/4/2018
https://www.vox.com/the-big-idea/2018/4/30/17301282/race-evangelicals-trump-support-gerson-atlanticsexism-segregation-south Accessed 10/7/2018
2
Joan Biskupic, Trump puts faith in religious right, CNN Website 14/10/2017
https://edition.cnn.com/2017/10/14/politics/donald-trump-religious-conservatives-appeals/index.html
/2018 2/ 0Accessed
Ibid.,
*
كان ممن حضروا هذا اللقاء غلوريا وكينيث كوبالند  ،جان كراوتش  ،بوال وايت  ،ومارك بيرنز ،وهم مقدمو برامج في وسائل اإلعالم التابعة
للطائفة اإليفانجيليكية.
2
John Fea, How Trump captured the white evangelical vote: The fear sweepstakes, Christian Century,(july),
New York: Christian Century Foundation,2018,p.24
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وهو من أوائل الشخصيات الدينية اليت أعلنت تأييدها الكامل لدونالد ترامب) ،(7بعد منافسة قوية ضمن االنتخابات
التمهيدية للحزب اجلمهوري من جانب تيد كروز ،فقد كانت اسرتاتيجيته تعتمد
بالكامل على اهليئة الناخبة الربوتستانتية االيفاجنيليكية) ،(7فقد حسموا أمرهم حنو توجيه الدعم الكامل لرتامب  ،ففي هذا األمر
قد قال املبشر اإليفاجنيليكي فرانكلني جراهام  " :أنه يشعر بأن اليد اإلهلية ستنتخب دونالد ترامب" ،بالنسبة لليمني الديين من
أجل االتفاق حول ترشيح دونالد ترامب ،وجدوا حجتهم يف أن الرب لديه طرق غامضة وخفية ،يف اختبار األفراد غري املؤمنني،
من أجل االرتقاء حنو اإلميان).(6
وعقد اجتماعاً آخر يف نيويورك مع مئات من الزعماء املسيحيني احملافظني من مجيع أحناء العامل والواليات املتحدة يف

يوليو 7179م ،حيث حاول احلصول على دعمهم .يف هذا االجتماع انتقد مرشحة احلزب الدميقراطي "هيالري كلينتون" بالقول
" ،حنن ال نعرف أي شيء عن هيالري من حيث الدين" (1)،وخالل االجتماع عربوا عن حاجتهم إىل بطل يف البيت األبيض يعيد
إىل األمة األمريكية جمدها الروحي). (1
ويف تلك الفرتة أجرى مركز بيو لألحباث مسحاً للمرشح املفضل للناخبني يف يونيو7179م ،تبني أن ٪ 78من
اإليفاجنيليكيني قالوا إهنم مؤيدون لرتامب  ،مبا يف ذلك حوايل الثلث ،قالوا أهنم يدعمون محلته بقوة ،يف حني %99من امللحدين
 ،والالأدريني يؤيدون هيالري كلينتون ،وهي نسبة كبرية).(9
وبعد االنتخاب صار لإليفاجنيليكيني حضور قوي يف حكومة دونالد ترامب ،ويأيت على رأسهم نائب الرئيس االمريكي
مايك بنس والذي ينتمي للتيار املسيحي احملافظ ،وقد تبىن الرئيس األمريكي أجندة اليمني املسيحي يف عدة قضايا كتعيني القضاة
احملافظني ومعارضة االجهاض وطريقة االحتفال بعيد امليالد .لكن أكثر هذه القضايا أمهية هي عالقة إسرائيل بالقدس(.)1
المبحث الرابع  :تأثير اليمين المسيحي الجديد على تصور إدارة ترامب لمدينة القدس

Peter Kivisto, The Trump Phenomenon: How the Politics of Populism Won in 2016 ,Hoyward House: Emerald
Group Publishing,2017,p.100
Retrieved
“https://books.google.ps/books?id=MFkyDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=donald+trump+political+experi
ence&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwix6NDQ_pfcAhVhMewKHX3SChAQ6AEIKjAB#v=onepage&q=christian&f=false
”
مَن هو تيد كروز الذي هزم دونالد ترامب؟ ،موقع النهار 0 2/ / ،م
https://www.annahar.com/article/307972من-هو-تيد-كروز-الذي-هزم-دونالد-ترامبAccessed 12/7/20182
Peter Kivisto,Op.Cit.,p.100
Kayla Rosen, American evangelicals will vote Trump, survey finds, Jerusalem Post , Jerusalem 15 July 2016,p.
6.
2
Jonathan Easley, Trump faces reckoning with Christian right, The Hill,21/6/2018, Capitol Hill Publishing
Corporation,p.6
2
Rosen,Op.Cit.,p. 6. Kayla
2
لماذا يؤيد المسيحيون اإلنجيليون قرار ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ؟ ،موقع 0 2/ / ،Euoronews
http://arabic.euronews.com/2017/12/12/why-evangelical-christians-want-jerusalem-to-be-israel-s-capital
Accessed 17/7/2018
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مل يسبق للرئيس األمريكي العمل يف اجملال السياسي سواء داخل احلزب اجلمهوري أو احلكومة ،وهو الرئيس األمريكي
الوحيد يف الوقت املعاصر الذي مل يكن لديه خربة سياسية قبل دخوله البيت األبيض ،وإذا نظرنا إىل معظم رؤساء الواليات
املتحدة السابقني الذين يفتقرون إىل اخلربة السياسية ،لديهم خلفيات عسكرية قوية ،وهي تشمل الرئيسني دوايت ايزهناور وزاكاري
تايلور ،حيث ال يوجد لرتامب خربة سياسية أو عسكرية أيضاً( ،)7فقد كسر دونالد ترامب هذا احلاجز منذ تويل جورج واشنطن
رئاسة الواليات املتحدة إىل فرتة باراك أوباما منذ  771عاماً) ،(7وال تعترب اخلربة السياسية شرطاً أساسياً للوصول إىل البيت
األبيض ،فالناخب األمريكي يفض ل اختيار املرشحني الذين ليس لديهم خربة يف جمال العمل السياسي ،فمن املمكن أن يكون
السبب يف ذلك هو بعده عن الفساد يف دوائر العمل السياسي(.)6
فمن خالل ما تقدم ،يف ظل التحالف بني اليمني الديين والسياسي يف احلزب اجلمهوري فإن سعي دونالد ترامب
كمرشح دون رصيد سياسي أو عسكري للفوز بسباق الرئاسة ،فهذا سيتطلب مبا ال يدع جماالً للشك استمالة الطائفة
اإليفاجنيليكية ،كما وضحنا سابقاً .وخصوصاً أهنم ميثلون حوايل ربع سكان الواليات املتحدة األمريكية وحوايل مخس الربوتستانت

فيها ،إىل جانب نفوذهم السياسي واالقتصادي واإلعالمي(.)1فقد قدم جمموعة من الوعود للحصول على دعم اللويب الصهيوين يف
يف الواليات املتحدة  ،وكان من ضمنها االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة إليها.
وتلقت محلة ترامب متويالً كبرياً من اليمني املسيحي ،ومن املتشددين اليهود األمريكيني مبا قد يصل إىل  71مليون دوالر

ملنظمي مؤمترات احلزب اجلمهوري ،ومل يكن ترامب وحده يف اإلدارة األمريكية ممن أقاموا عالقات مع اليمني املسيحي ،بل نائبه
مايك بينس  ،وكذلك السفرية األمريكية لدى األمم املتحدة ،نيكي هايلي ،اليت حاولت التقرب من اإليفاجنيليكيني عندما كانت
حاكمة لوالية كارولينا اجلنوبية(.)1
ورأت بعض املنظمات اإليفاجنيليكية أن الفرصة ساحنة من أـجل املضي قدماً يف التأثري على سياسات البيت األبيض،

فمثالُ يقول ديفيد بروج املدير التنفيذي ملنظمة مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل "يف الوقت الذي لدينا يف البيت األبيض
رئيس مجهوري ،ويسيطر اجلمهوريون على جملسي النواب والشيوخ ،نرى يف ذلك أن منظمة متحدون من أجل إسرائيل قادرة على
لعب دور قيادي يف التحدث إىل األغلبية احلاكمة اليت تعرف أهنم مدينون بانتخاهبم بشكل واسع إىل قاعدتنا" ،وهو يرى بأهنم

Tom Murse, U.S. Presidents With No Political Experience : Here Are 6 President Who Had Never Served in
Office Before the White House, ThoughtCo Website,4/1/2018
https://www.thoughtco.com/does-president-need-political-experience-4046139 Accessed 12/7/2018
Zachary Crockett Donald Trump is the only US president ever with no political or military experience, Vox
Website,23/1/2017
https://www.vox.com/policy-and-politics/2016/11/11/13587532/donald-trump-no-experience Accessed
12/7/2018
2
Tom Murse, Op.cit.,
محمد عارف ،مرجع سابق  ،ص .52
2
زهراء العليمي ،ترامب «الرئيس المؤمن» ..من يدفع له مقابل صلواته؟! ،موقع ساسة بوست 0 5/ / 5 ،
https://www.sasapost.com/religious-paranoia-of-trump/ Accessed 12/7/2018
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خيتلفون عن جلنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية (اإليباك)  AIPACاليت تتعاون مع احلزبني الكبريين ،فدعم وتأييد إسرائيل
يتطلب الوقوف يف مكان واضح وحمدد).(7
وقد أثار هذا الدور لإليفاجنيليكيني حفيظة اليهود يف الواليات املتحدة األمريكية ،خصوصاً من الليرباليني ،وأنصار

السالم اإلسرائيلي الفلسطيين ،خشية على مستقبل إسرائيل ،والتقارب مع اليمني فيها ،إذا ما علمنا أيضاً أن ثالثة من أصل أربعة

ناخبني يهود أمريكيني قد صوتوا ضد دونالد ترامب) ،(7ويف استطالع أجرته اللجنة اليهودية األمريكية يف مارس 7171م ،عن

املوقف من نقل السفارة األمريكية قد كشف عن أن  ٪79فقط من اليهود يف الواليات املتحدة يريدون نقل السفارة من تل أبيب
إىل القدس على الفور ،بينما قال  ٪69أنه جيب نقلها فقط بالتزامن مع حمادثات السالم ،يف حني  ٪11قالوا بأال ينبغي نقلها
على اإلطالق(.)6
ونلخص الفكرة بوجود خالفات يف وجهات النظر بشأن الدور املطلوب من إدارة دونالد ترامب حول قضية القدس بني
الغالبية من اليهود واليمني املسيحي اجلديد ،حيث يقول الكاتب واملعلق كيم سينجوتا يف صحيفة Independent
Theالربيطانية "أن نقل السفارة األمريكية ال حيظى بدعم واسع بني األمريكيني بشكل عام وغالبية اليهود األمريكيني ممن لديهم
مستويات تعليمية أفضل من بقية األمريكيني وليرباليني يف نظرهتم يعارضون اخلطوة ،".وإعالن ترامب مت الرتحيب به وحبماس من
القاعدة الدينية ،حيث قال جوين مور ،الذي يعمل مستشار ترامب يف أمور اإليفاجنيليكيني إن "املوضوع يأيت يف املرتبة الثانية بعد
القضاء بني الداعمني اإليفاجنيليكيني ،وأظهر الرئيس ترامب مرة أخرى لقاعدته اإليفاجنيليكية أنه يفعل ما وعدهم بفعله").(1
وقد حقق هذا الوعد يف  9ديسمرب عام 7171م ،وذلك يف ضوء جمموعة من األزمات اليت حاصرته ،ومن أمهها تدين
شعبية دونالد ترامب يف الداخل األمريكي ،حيث كشف استطالع للرأي يف شهر نوفمرب 7171م ،أن معدل شعبية ترامب،
خالل األشهر التسعة األوىل من شغله منصب الرئاسة ،هو األقل بني مجيع الرؤساء األمريكيني خالل الـ 11عاماً املاضية .وأظهر

هذا االستطالع الذي نشرت نتائجه صحيفة " "Washington Postوشبكة " "ABCالتلفزيونية ،أن معدل شعبية
ترامب ،يف منصب رئيس الواليات املتحدة ،ال يتجاوز نسبة  %61فقط من األمريكيني ،فيما يعارضه وخيتلف مع سياساته
 %16من املستطلعني(.)1

Ian Lovett, Evangelical Christians Lobbied Hard for Trump’s Move on Jerusalem, The Wall Street Journal
Website,7/12/2018
https://www.wsj.com/articles/evangelical-christians-lobbied-hard-for-trumps-move-on-jerusalem-1512662128
Acessed 12/7/2018
Douglas Bloomfield, Abandoning Israel, Jerusalem Post , Jerusalem ,02 Mar 2017,p. 15.
2
محتجون يهود في واشنطن ينددون بنقل السفارة األمريكية إلى القدس ،موقع رويترز0 5/2/ ،
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN1IG05N Accessed 25/11/2018
Kim Sengupta, The real reason Trump declared Jerusalem the capital of Israel was because he feared losing his
evangelical voter base, Independent,8/7/2017
https://www.independent.co.uk/voices/jerusalem -donald-trump-israel-capital-decision-reason-whyevangelical-voters-us-fear-a8099321.html Accessed 12/7/2018
2
مروة الوجيه ،لماذا اعترف دونالد ترامب اللقدس عاصمة إلسرائيل في هذا التوقيت؟ ،موقع النادي الدولي  2ديسمبر 0 2
 /http://theinternational.club/news/857/7-12-2017لماذا-اعترف-ترامب-القدس-عاصمة-السرائيل-فى-هذا-التوقيت؟ Accessed
/20182/
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وجتدر اإلشارة إىل هناك جمموعة من التغريات قد طرأت على اليمني املسيحي ،فكما أوضحنا من قبل بوجود خالفات
مع اليهود الليرباليني ،وهناك تغريات أخرى فيما يتعلق بإنشاء دولة إسرائيل ونبوءة هناية الزمن ،فقد تالشت لدى البعض منهم
تدرجيياً وببطء هذه القناعات ،خصوصاً لدى جيل الشباب ،بعد أن خالفت األشياء السري على النحو الذي كان املفرتض أن
تسري وفقه ،فقد كان االعتقاد أن نشأة إسرائيل وحروهبا ستمهد الطريق حنو عودة املسيح ،حيث ستكون إسرائيل هي مركز

هرجمدون ،فبعد مرور سبعنب عاماً مل حيدث أي شيء ،األمر الذي قد أدى إىل إثارة الشكوك يف صدق من يعرف مىت سينتهي
العامل ،حيث تبدو األمور أهنا تسري كاملعتاد(.)7

وبناءً على ذلك جند أن العديد من قساوسة اليمني الديين من أجل احلفاظ على القاعدة الشعبية يف الواليات املتحدة،

حريصون على التمييز بني ما هو دنيوي/سياسي  ،وما هو أخروي /الهويت ،فقد قال "جوين مور" أهنم "اجتمعوا مع الرئيس
األمريكي دونال د ترامب بعد انتخابه من أجل البحث يف قضية القدس ومستقبله ،ووصفوا بأن مناقشاهتم كانت سياسية ومل تكن
الهوتية ،فكان الرأي منطلقاً من اجلغرافيا السياسية وليس الالهوت" ،وأضاف " إنه يف البداية مت مترير قرار القدس يف الكونغرس

عام 7661م باالعرتاف بالقدس عاصمة إسرائيل ولكن الرؤساء املتعاقبني أجلوا التنفيذ ألسباب أمنية ،فهناك قانون حتداه الرؤساء
مرات ومرات ،كما أنه ال جيب أن تتدخل الواليات املتحدة يف اختيارات الدول لعواصمها ،ويرى أن سياسة ترامب جتاه القدس
لن تضر عملية السالم ألن الفلسطينيني يشريون للقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية ،وعلى األقل ستكون القدس الغربية
عاصمة إلسرائيل كما أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد قال "إن األمر مرتوك لألطراف املعنية لتقرير مستقبل القدس"(.)7
وإن جلوءهم إىل هذه احليلة ال يدع جماالً للشك ،يف تغيري الصورة النمطية عنهم ،بالرجعية ،وإثارة االنقسامات واحلروب،

والدعوة إىل القطيعة بني الشعوب ،عرب الدعوة إىل هناية العامل  ،ودعم إسرائيل بالكامل يف إبادة الشعوب العربية ،والتبشري للمعركة
الكربى  ،يف ظل السعي حنو السلطة ،وإقامة التحالفات مع أفراد من غري املتدينني ،االرتباطات مع سياسيني متهمني بقضايا فساد
وقضايا أخالقية أخرى ،فهم حياولون اآلن النأي بأنفسهم عن حماوالت التعجيل بنهاية الزمان ،ولكن بكل تأكيد دون اخلروج من
الدائرة الصهيونية يف الدعم والتأييد الكاملني إلسرائيل يف جرائمها ،على اعتبار أن وجود إسرائيل هو عدالة تارخيية ،اعرتاف بواقع
معاصر ،من وجهة نظرهم(.)6
الخاتمة
يف ظل ما تقدم فقد توصل البحث إىل النتائج التالية:
 .1ميتلك اليمني الديين يف الواليات املتحدة قوة تأثري كبرية يف داخل اجملتمع األمريكي  ،من حيث عدد املنظمات و
الكنائس والطوائف اليت تؤدي دوراً يف التأثري على السياسة الداخلية واخلارجية للواليات املتحدة ،كما أن هناك طرف

لماذا خفتَ بريق اليمين المسيحي في عاصمة اإلنجيليين في أميركا؟ ،موقع عربي سوفت 2 ،يوليو 0 5
https://arabicpost.net/politics/world/2018/05/20/لماذا-خفتَ -بريق-اليمين-المسيحي-في-عاصم/ Accessed 17/7/2018
لماذا يؤيد اإلنجيليون في أمريكا قرار ترامب بشأن القدس؟ ،موقع  2 ،BBCيناير 0 5
http://www.bbc.com/arabic/world-42590425 Accessed 17/7/2018
2
Ibid.,
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صهيوين وطرف آخر غري صهيوين(يدعم احلقوق الفلسطيين يف مواجهة االحتالل اإلسرائيلي) ضمن اليمني ،واالهتمام
لدى اليمني ال يرتكز فقط على اجلانب السياسي ،وبل هناك مؤسسات معنية فقط بقيم العائلة واحلفاظ على أخالق
اجملتمع األمريكي.
 .2حرص املرشحني لالنتخابات األمريكية بشكل عام سواء على املستوى الفيدرايل ،أو على مستوى الواليات ،على
التقرب وفتح جسور التواصل مع اليمني املسيحي اجلديد ،الكتساب القاعدة االنتخابية اليت ميتلكوهنا واستخدام
الكنائس ووسائل اإلعالم املختلفة اليت ميتلكوهنا لتكون منرباً للدعاية االنتخابية ،وذلك يف ضوء ما حتدثنا عنه بالنسبة
للرئيس األمريكي دونالد ترامب ،ونائبه مايك بينس ،ونيكي هايلي مندوبة الواليات املتحدة يف األمم املتحدة.
 .3اختاذ ترامب لقراره يف االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس ،يرتبط
مبجموعة من الدوافع واألسباب وال تقتصر على دور اإليفاجنيليكيني فقط ال غري ،فهو قد اختذ هذا القرار من أجل
احلصول على الدعم والتأييد من القاعدة اإليفاجنيليكية ،ألسباب أخرى أيضاً ترتبط بتدين شعبيته ،وقضية التدخل
الروسي يف االنتخابات لصاحله ،وخصوصاً بأن االهتامات قد صارت موجهة لبعض املستشارين يف محلته الرئاسية،
وآخرين ممن عيّنهم فيما بعد ،وكذلك فبما يتعلق بدور اللويب اليهودي الصهيوين ،وباالسرتاتيجية األمريكية حنو تقويض

النفوذ اإليراين عرب إجياد حتالف عريب إسرائيلي وهذا ال يتم إال من خالل ٍ
حل للقضية الفلسطينية ،وحل لقضايا احلل
النهائي من منظور أمريكي –إسرائيلي ،والظروف العربية املعاصرة اليت خلقت مناخاً مالئماً لقبول مشاريع كان من
املستحيل احلديث عنها يف السابق.
 .4يوجد خالف كبري بني اليهود الليرباليني واإلجنيليني حول إسرائيل ،فعلى الرغم من املصلحة املشرتكة اليت جتمعهم ،إال أن
بعض اليهود الليرباليني يرون يف اإلجنيليني على وجه التحديد خطراً على إسرائيل ومستقبلها ،مثلما تبني ذلك يف قرار
ترامب  ،فاليهود الليرباليني يرون أن مستقبل القدس يتحدد عرب التفاوض ،و احلفاظ على مستقبل إسرائيل ويهوديتها
من خالل إقامة دولة فلسطينية  ،بينما اإلجنيليني يرون أـن ذلك خطوة مهمة حنو هناية الزمان.
 .5توجد حالة من الفتور والرتاجع خصوصاً لدى البعض من جيل الشباب يف الطائفة اإلجنيلية حول نبوءة عودة السيد
املسيح مرة أخرى  ،فبعد مضي سبعنب عاماً على إنشاء إسرائيل واحلروب اليت خاضتها إال أنه مل حيدث أي شيء ،بل
ومن قبل إنشاء إسرائيل منذ نشأة املذهب الربوتستانيت نفسه ،ومن أجل ذلك فقد جلأوا إىل فكرة االبتعاد عن طرح هذه
النبوءة تدرجييا يف الوقت احلايل ،من أجل احلفاظ على القاعدة االجنيلية الواسعة يف الواليات املتحدة.
 .6البعد الديين كان حاضراً يف قرار ترامب ،ولكن تأثريه مل يكن باحلجم الذي يرتدد يف وسائل االعالم ولدى العديد من
احملللني ،فال تزال الواليات املتحدة ختضع سياساهتا اخلارجية العتبارات املصلحة والربامجاتية.
التوصيات
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 .1فتح جسور االتصال والتواصل مع مؤسسات وكنائس و قادة اليمني املسيحي اجلديد بشأن القضية الفلسطينية ،وبناء
أسس و قواعد للحوار إلزالة سوء الفهم ،و التقارب على أسس وقواعد اإلنسانية املشرتكة.
 .2بلورة اسرتاتيجية فلسطينية عربية إسالمية ملواجهة سياسات الواليات املتحدة األمريكية جتاه القضية الفلسطينية  ،و
احلفاظ على هوية و عروبة مدينة القدس.
 .3وضع خطة تعزز من صمود املقدسيني ،ومواجهة احلكومة اإلسرائيلية واألمريكية يف احملاكم الدولية.
 .4تعزيز العالقات مع التيار غري الصهيوين ضمن اليمني املسيحي اجلديد.
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المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم البيئية

ط.د .عيسى علي

المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم البيئية
Criminal liability for the actions of others in environmental crimes
عيسى على /طالب دكتوراه،كلية الحقوق و العلوم السياسية،عضو مخبر تشريعات حماية البيئية جامعة تيارت
تحت إشراف د/مبطوش الحاج،كلية الحقوق و العلوم السياسية  ،جامعة تيارت  ،الجزائر

الملخص :
اعتمدت التشريعات احلديثة الطابع االستثنائي يف حماولة منها إلجياد سياسة جنائية كفيلة حبماية احلق يف السالمة اجلسدية و
منع اإلضرار بالصحة العامة و تلويث البيئة بالنظر إىل طبيعة اجلرائم املتعلقة بالبيئة من جهة ،ونظرا ألمهيتها و قيمتها االجتماعية
وطبيعة املصاحل احملمية قانونا من جهة أخرى  ،وترتتب املسؤولية اجلنائية يف الكثري من األحيان نتيجة عدم اختاذ واجب احليطة و
احلذر املفروض قانونا ،وعليه يكون الشخص مسؤوال عن نتائج سلوكه اليت أضرت بآخرين سواء توقعها أو مل يتوقعها وكان
باستطاعته أو من واجبه توقع حصوهلا ،و ألن الكثري من التشريعات اجلنائية أوجدت بعض االستثناءات على شخصية
العقوبة،وتضمنت حاالت للمسؤولية عن فعل الغري خاصة يف النصوص القانونية واللوائح اليت هتدف إىل تنظيم أنشطة املؤسسات
االقتصادية واملنشآت الصناعية واحلرفية من أجل ضمان األمن والسالمة فيها ،باإلضافة إىل احملافظة على الصحة العامة داخل
املنشأة وخارجها.
الكلمات المفتاحية  :المسؤولية الجنائية  ،الجرائم البيئية  ،مسؤولية المسير  ،قانون البيئة  ،قانون العقوبات  ،التشريعات
البيئية.
Abstract:
Modern legislation has adopted an exceptional nature in an attempt to find a criminal policy that
protects the right to physical integrity, prevents harm to public health and pollution of the
environment, in view of the nature of the crimes related to the environment, on the one hand, and their
importance and social value and the nature of legally protected interests on the other. Criminal
responsibility is often the result of not taking the duty of caution and caution imposed by law, and
therefore the person is responsible for the consequences of his behavior that affected others, whether
expected or not expected and could or should be expected to receive, and because a lot of legislation
The criminal has created some exceptions to personal punishment, and included cases of responsibility
for an act of others, especially in legal texts and regulations that aim to regulate economic institutions
and industrial craft and installations activities for safety and security which ensure, in addition to
maintaining public health within the enterprise and beyond.
Key words: criminal liability, environmental crimes, responsibility of the administrator,
environmental law, penal law, environmental legislation, third party liability
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مقدمة :
تقوم املسؤولية اجلنائية ،وفقا ملبدأ الشرعية اجلنائية ،على مبدأ شرعية العقوبة،فمن ال يساهم يف اجلرمية يظل مبنأى عن
العقوبة ،فاملسؤولية اجلنائية وفق هذا املبدأ مسؤولية شخصية وال يسأل الشخص عن أخطاء غريه ،وقد ترددت هذه القاعدة يف
توصيات املؤمتر الدويل السابع لقانون العقوبات ،الذي عقد يف أثينا سنة  7591مبناسبة حبث املسامهة اجلنائية ،حيث نص على "
أنه ال يسأل شخص عن جرمية ارتكبها غريه إال إذا أحاط علمه بأركاهنا ،واجتهت إرادته للمسامهة فيها،" 7وعليه فإن مبدأ
شخصية العقوبات حقيقة قانونية تضمنته الدساتري والتشريعات اجلنائية،
غري أن التطبيق العملي هلذا املبدأ أفرز العديد من الشكوك حول هذه احلقيقة ،اليت أصبحت حمال جلدل فقهي كبري ،حيث
يرى البعض أن هذا املبدأ بدأ يف االنكماش نتيجة إقرار حاالت استثنائية عديدة ،لدرجة ميكن القول معها أن هذا املبدأ قد أفرغ
من مضمونه  ،ذلك أن مدلول الشخص اجلاين أصبح يتسع ليستوعب إىل جانب مفهوم الشخص الطبيعي ،مفهوم الشخص
االعتباري ،هذا األخري الذي يظل مسامها يف اجلرمية بسبب تقصريه يف اإلشراف على معاونيه ،أو لعدم احرتازه يف اختاذ إجراءات
احليطة والوقاية الواجبة لتفادي أخطار ومضار التلوث البيئي ،أو يف جمرد السلوك املادي الناجم عن إحدى العاملني به واملخالف
للقرارات و النظام العام ،ويطلق على هذا النوع من املسؤولية ،املسؤولية عن فعل الغري ،أو املسؤولية املوضوعية أو املسؤولية
املفرتضة أي مسؤولية الشخص الذي مل يسهم يف اجلرمية
و يف حماولة منها إلجي اد سياسة جنائية كفيلة حبماية احلق يف السالمة اجلسدية و منع اإلضرار بالصحة العامة و تلويث البيئة
اعتمدت التشريعات احلديثة الطابع االستثنائي بالنظر إىل طبيعة اجلرائم املتعلقة بالبيئة من جهة ،ونظر ألمهيتها و قيمتها
االجتماعية وطبيعة املصاحل احملمية قانونا من جهة أخرى  ،وترتتب املسؤولية اجلنائية يف الكثري من األحيان نتيجة عدم اختاذ واجب
احليطة و احلذر املفروض قانونا،
وعليه يكون الشخص مسؤول عن نتائج سلوكه اليت أضرت بآخرين سواء توقعها أو مل يتوقعها وكان باستطاعته أو من
واجبه توقع حصوهلا .

7نقال عن أحسن بوسقيعة  ،الوجيز يف القانون اجلنائي العام ،الطبعة  ،9اجلزائر ،دار هومة للطباعة  ، 001 ،ص ( 5أهم توصيات املؤمتر الدويل السابع لقانون العقوبات ،الذي عقد يف أثينا سنة
 7591مبناسبة حبث املسامهة اجلنائية)
G. Levasseur et J-P. Doucet, le droit pénal appliqué , Ed.Cujas, Paris,1969, p. 285

2

نور الدين حمشة ،احلماية اجلنائية للبيئة دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والتشريع الوضعي  ،مذكرة ماجستري يف الشريعة و القانون جامعة باتنة ،اجلزائر  ،كلية العلوم االجتماعية و العلوم االسالمية
 ، 002 ، ،ص 797
محمد لموسخ  ،احلماية اجلنائية للبيئة  ،دراسة مقارنة بني الشريعة االسالمية و القانون الوضعي  ،اطروحة دكتوراه يف العلوم القانونية  ،كلية احلقوق و العلوم السياسية  ،جامعة حممد خيضر بسكرة
 ،اجلزائر  ، 005 ،ص . 5
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و ألن الكثري من التشريعات اجلنائية أوجدت بعض االستثناءات على شخصية العقوبة،وتضمنت حاالت للمسؤولية عن
فعل الغري خاصة يف النصوص القانونية واللوائح اليت هتدف إىل تنظيم أنشطة املؤسسات االقتصادية واملنشآت الصناعية واحلرفية
من أجل ضمان األمن والسالمة فيها ،باإلضافة إىل احملافظة على الصحة العامة داخل املنشأة وخارجها ،وهنا تثار اإلشكالية
التالية :
ما المقصود بالمسؤولية عن فعل الغير في جرائم البيئة و كيف تناولتها التشريعات و اآلراء الفقهية ؟
هذا ما سنحاول التوقف عنده يف هذه الدراسة من خالل تقسيم الورقة اىل مبحثني :

المبحث األول  :مفهوم المسؤولية الجنائيـة عن فعل الغيـر وشروط قيامها
المبحث الثاني  :المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم البيئية من منظور التشريع و الفقه
المبحث األول  :مفهوم المسؤولية الجنائيـة عن فعل الغيـر وشروط قيامها
أقرت التشريعات اجلنائية احلديثة مبا يف ذلك املشرع اجلزائري املسؤولية اجلنائية على صور اخلطأ ،سواء اختذ اجلاين مظهرا
إجيابيا لنشاطه غري مكرتث بالنتائج اليت ميكن حدوثها ،أو غري متخذا سبل الوقاية واألمان ،وهي الرعونة وعدم االحرتاز  ،مثل
مسؤولية رب العمل عن تأمني بيئة العمل ،أو سواء اختذ اجلاين مظهرا سلبيا متثل يف االمتناع عن أداء الواجب القانوين ، 7ويسمى
هذا النوع من املسؤولية باملسؤولية عن فعل الغري  ،أو املسؤولية املوضوعية أو املسؤولية املفرتضة  ،فما املقصود باملسؤولية عن فعل
الغري و ماهي شروط قيامها ؟  ،هذا سنتناوله من خالل املطلبني املواليني

المطلب األول  :تعريف المسؤولية الجنائية عن فعل الغير و أساسها القانوني
من اجل توضيح مفهوم املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري و بيان أساسها الفقهي و القانوين جيب أوال التوقف عند املعىن والتعريف
الشائع بني فقهاء ا لقانون حول املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري و من مث البحث عن أساسها القانوين من خالل النظريات و
املذاهب اليت تبنتها
الفرع األول  :تعريف المسؤولية الجنائية عن فعل الغير
يقصد هبا املسائلة اجلنائية لشخص ما عن فعل قام به شخص آخر  ،و ذلك لوجود عالقة معينة بينهما تفرتض أن يكون
الشخص األول مسؤوال عما صدر عن الشخص الثاين من أفعال  ،ويرجع الفقه تربير ذلك إىل اقتضاء مصلحة اجملتمع  ،الن

7محمد لموسخ  ،املرجع السابق 5 ،
محمد خميخم  ،الطبيعة اخلاصة للجرمية االقتصادية يف التشريع اجلزائري ،مذكرة ماجستري يف القانون  ،كلية احلقوق بن عكنون  ،جامعة بن يوسف خبدة  ،اجلزائر ، 077 ،ص
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العقاب ال فائدة ترجى منه إن هو اقتصر على من ارتكب اجلرمية كفاعل أو شريك  ،بل يتعدى األمر ذلك لينال من له حق
اإلشراف و املتابعة و الرقابة العقوبة املقررة للجرمية املرتكبة  ،فافرتاض املسؤولية اجلزائية يف حقه من شأهنا أن حتمله على أحكام
الرقابة و بذل العناية الالزمة و الكافية للحيلولة دون وقوع اجلرمية ،
الفرع الثاني  :األساس القانوني للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير
جتاذبت فكرة املسؤولية اجلزائية عن فعل الغري جمموعة من النظريات الفقهية لتربير هذا النوع من املسؤولية و اليت ميكن أن تصنف
ضمن جمموعتني رئيسيتني اجملموعة األوىل وتضم أنصار املذهب املوضوعي و الذي يقوم على طبيعة النشاط املؤسسي  ،أما
اجملموعة الثانية فتمثل أنصار املذهب الشخصي وقوامه اخلطأ املفرتض من طرف رب العمل أو املسؤول عن املنشأة و من مث
سنتوقف بإجياز عند كل جمموعة
أوال  :المذهب الموضوعي  :يقوم هذا املذهب على أساس طبيعة نشاط املؤسسة  ،وهذا بغض النظر على ارتكاب
اخلطأ من قبل مدير املنشأة آو تابعيه  ،ولذلك فانه ووفقا هلذه النظريات فأن اخلطأ مفرتض افرتاضا ال يقبل إثبات
العكس  ، 7يرجع أنصار هذا املذهب األساس القانوين للمسؤولية اجلزائية عن فعل الغري إىل الفعل املرتكب و اعتبار
توافر اخلطأ يف ح ق املتبوع مبجرد ارتكاب املخالفة من طرف التابع استنادا لرابطة التبعية  ،وهو ما يقارب مفهوم اجلرائم
املادية املنوه عنه سلفا  ،وتتقاسم هذا املذهب نظرييت املخاطر و التمتع بالسلطة
 -1نظرية المخاطر :
ينظر فقهاء القانون الذين اخذوا هبذه النظرية إىل أن العامل يف املؤسسة أو املنشأة على أساس انه ممثل لرئيسه يف مكان العمل ،
ولذلك فان صاحب العمل يعد مرتكبا للجرمية  ،و أن رب العمل قد التزم شخصيا بقبول املسؤولية على اختالف أنواعها تبعا
لقبوله بوظيفته املليئة باملخاطر  ،و األمر نفسه بالنسبة للمخالفات اليت يرتكبها هؤالء العمال يف سبيل حتقيق أرباح يستفيد منها
رب العمل  ،فعملهم يعود بالنفع على صاحب املنشأة و من مث يقع عليه عبء حتمل املسؤولية اجلزائية القائمة بشأن هذه
املخالفات  ،و من مث يقع عليه حسن اختيار العمال و متابعتهم و الرقابة الدائمة لضمان عدم خمالفة اللوائح و القوانني اليت تنظم
نشاط املنشأة ،
 نظرية السلطة :من املعلوم انه يف جمال القانون اإلداري أن فرض الواجبات الكبرية على املدير أو املسري يقابله التمتع بصالحيات واسعة تعرف
بالتمتع بالسلطة  ،و هذا ما ميكنه من القيام هبذه الواجبات  ،ومن مث فان املتبوع يفرض سلطته على تابعيه و هذه السلطة

7أنور محمد صدقي المساعدة  ،املسؤولية اجلزائية عن اجلرائم االقتصادية –دراسة حتليلية مقارنة يف التشريعات األردنية و غريها  ،الطبعة األوىل  ،األردن  ،دار الثقافة للنشر  ، 001 ،ص 9
أنور محمد صدقي المساعدة  ،املرجع السابق  ،ص 2

www.fr.jurispedia.org/index/php/responsabilité_penale_du fait _d’autruit_fr.
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املمنوحة للمسري أو املدير متنحه حق فرض الرقابة و التوجيه  ،و من مث وملا كان مالكا هلذه الصالحيات فان املتبوع يكون مسؤوال
عن تابعيه و من مث أصبحت املسؤولية اجلزائية مرادفة للصالحيات و السلطة اليت يتمتع هبا املسيري أو املدير

7

ثانيا  -المذهب الشخصي :
ركز أنصار املذهب الشخصي على رب العمل و ليس نشاط رب العمل  ،فهناك من يرى انه شريك باملخالفة املرتكبة و هناك من
ينظر إليه على أساس انه فاعل معنوي و ثالث ينظر إليه على أساس اخلطأ املفرتض ،
 -7نظرية االشتراك اإلجرامي :
املقصود باالشرتاك اإلجرامي تعاون عدد من اجلرمني على ارتكاب جرمية واحدة وهذا من خالل ادوار خمتلفة لكل شريك  ،و
تأخذ هذه النظرية صورة االشرتاك اإلجرامي التبعي  ،حيث يقوم الفاعل األصلي بالركن املادي للجرمية وهو يف هذه احلالة التابع ،
بينما يساعده املتبوع يف تنفيذ جرميته و يقوم بدور ثانوي مما جيعله شريكا تبعيا له  ،وتتجلى صورة اشرتاك املتبوع يف اجلرمية
بامتناعه عن القيام بااللتزامات امللقاة على عاتقه ملنع وقوع اجلرمية  ،وهو ما يفسر على انه رغبة من املتبوع يف تنفيذ اجلرمية و إرادة
النتيجة .
 -2نظرية الفاعل المعنوي :
نادى هبذه النظرية الفقيه الفرنسي  ، rouxوقامت هذه النظرية على أنقاض نظرية االشرتاك يف اجلرمية  ،وتقوم على فكرة
الفاعل املعنوي  ،حيث ال يقوم بتنفيذ العمل املادي املكون للجرمية بنفسه  ،و لكنه يدفع شخصا آخر حسن النية للقيام بذلك
 ،ويف هذه احلالة ال يقوم صاحب العمل أو املنشأة بتنفيذ اجلرمية و إمنا ترتكب ماديات اجلرمية بواسطة تابعيه أو مستخدميه  ،و
يربر أنصار هذه النظرية موقفهم بالنظر اىل التطور الكبري الذي عرفته املنشآت االقتصادية و النشاطات املنوطة هبا وبالتاىل كثرة
احتمال ورود اخلطأ و ارتكاب املخالفات القانونية و هبدف توفري احلماية للمصاحل و احملافظة على املنشآت و محاية االقتصاد و
احمليط من ارتكاب اجلرائم اقام املشرع قرينة ارادة اجلرمية على عاتق املدير أو املسيري بافرتاض انه أراد إحداث ما أدى إمهاله إىل
ارتكابه من طرف عماله أو تابعيه

7محمد سامي الشوا  ،املسؤولية اجلنائية الناشئة عن املشروعات االقتصادية اخلاصة  ،بدون طبعة  ،مصر ،دار النهضة العربية  ،7555 ،ص7 1
محمد خميخم ،املرجع السابق  ،ص . 1
انور محمد صدقي المساعدة  ،املرجع السابق  ،ص 9

تاريخ الولوج  071/07/71 :على الساعة : 9.
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 نظرية الخطأ الشخصي :تقوم هذه النظرية على أساس افرتاض اخلطأ الشخصي املنسوب إىل املدير أو املسري  ،و هذا اخلطأ هو األساس يف قيام املسؤولية
اجلزائية عن فعل الغري  ،فالقانون يفرض مباشرة و بصفة شخصية على رب العمل تنفيذ االلتزامات اليت ينص عليها و يف حالة
اإلخالل بذلك فانه جيعل نفسه مسؤوال مسؤولية جزائية عن خمالفة هذه النصوص سواء وقعت منه أو من طرف عماله أو
مستخدميه  ،وقد استقر القضاء على هذه النظرية  ،و اليت ترتكز على سلطة النصوص القانونية و هي بذلك تفسر فكرة املسؤولية
اجلزائية عن فعل الغري

7

المطلب الثاني :مبررات و شروط قيام المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم البيئية
مييل القضاء إىل التوسع يف نطاق املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري فـي هـذا جملال وهو ما يتضح من تأكيد حمكمة النقض الفرنسية
علـى حتميـل رب العمـل مسئولية التلوث الناجم عن فعل تابعيه سواء صدر عمداً أو عن إمهـال تأسيسـاً علـى
االلتزام الشخصي الواقع على صاحب العمل باحرتام شروط وطرق تشغيل صناعته وال جدال يف أمهية التوسع يف إقرار املسؤولية
اجلنائية عن فعل الغري يف ارتكاب جرائم تلويث البيئة ،ولعل ما يربر ذلك يكمن يف ارتباط حتقيق أهداف السياسـة البيئيـة بإقرار
مثل هذا النوع من املسؤولية و الذي من شأنه ضمان تنفيذ القوانني البيئية ،فضـالً عن اتساع نطاق التجرمي يف جمال التلوث
البيئي ،وكذا جسامة اآلثار النامجة عن جرائم تلويث البيئة .
الفرع األول  :مبررات األخذ بالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم البيئية :
تتجه التشريعات اجلنائية إىل التوسع يف إقرار مبدأ املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري يف جرائم تلويث البيئة ،وبصفة خاصة التشريعات
اليت ال تأخذ مببدأ املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية ،كما مييل القضاء إىل التوسع يف نطاق املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري
،وبصفة خاصة القضاء الفرنسي الذي يعد أول من كرس هذا املسؤولية ،وحرص على إظهار طابعها االستثنائي وذلك منذ القرن
التاسع عشر ،وهلذا التوسع العديد من املربرات نذكر منها اآليت:
أوال . :ضمان تنفيذ القوانين البيئية :
لتحقيق احلماية اجلنائية للبيئة و إقرار املسؤولية للجنائية عن كل فعل يساهم يف انتهاك احد عناصرها  ،جيب العمل على تطبيق
وتنفيذ القوانني البيئية بنجاح ،وهو ما ال يتأتى إال بتوسع دائرة األشخاص املسئولني جنائيا ،كما أنه من املؤكد أن غالبية اجلرائم

7نجيب بروال  ،األساس القانوين للمسؤولية اجلزائية عن فعل الغري  ،مذكرة ماجستري يف القانون  ،جامعة باتنة ،اجلزائر  ، 07 ،ص . 1
عادل ماهر األلفي  ،احلماية اجلنائية للبيئة  ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه يف القانون  ،جامعة املنصورة :كلية احلقوق  ، ،مصر  ،ص 59
احسن بوسقيعة  ،املرجع السابق  ،ص 75
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البيئية ترتكب ألسباب اقتصادية ومالية ،ذلك ألن القوانني واللوائح البيئية عادة ما تلزم أصحاب املنشآت الصناعية واالقتصادية،
بتجهيز هذا املنشآت باألجهزة واملعدات الالزمة حلماية البيئة من التلوث الناجم عن األنشطة اليت متارس يف هذه املنشآت
،7وذلك برتكيب أجهزة تنقية املياه واآلالت اخلاصة بالتصريف اآلمن للمخلفات ،باإلضافة إىل توفري وسائل السالمة املهنية داخل
أماكن العمل ،خاصة وأن أغلب أفعال تلويث البيئة تنشأ من خمالفة القوانني واللوائح البيئية ،من أجل تفادي النفقات املالية اليت
يتطلبها تنفيذ هذه االلتزامات ،وألن يف الغالب جند أن صاحب العمل هو املستفيد من جراء خمالفة القوانني البيئية ماليا ،فكان من
العدالة مساءلته عن أفعال تابعيه من عمال أو مستخدمني اليت تقع باملخالفة ألحكام القوانني واللوائح ،تطبيقا لقاعدة الغرم
بالغنم  ،فضال عن أن الغرامات املالية املقررة على خمالفة األحكام املتعلقة حبماية البيئة ،تكون عادة باهظة تثقل كاهل التابع
(الفاعل املادي للجرمية) وقد ال تفي موارده اخلاصة بأدائها ،وعليه كان البد أن يتحملها صاحب العمل ،باعتباره املستفيد غالبا
من املخالفات .
و هو القادر ماليا على دفع الغرامات ،والقول بغري ذلك يعين إفالت صاحب العمل من العقاب .

ثانيا  :اتساع نطاق التجريم في المادة البيئية و جسامة اآلثار الناجمة عنه :
 -1اتساع نطاق التجريم في المادة البيئية
يُرجع اهل الفقه القانوين إقرار املسؤولية عن فعل الغري ىف جرائم تلويث البيئة إىل اتساع نطاق التجرمي ىف املادة البيئية  ،و ال
خالف على اتساع هذا النطاق ىف التشريعات البيئية ومشوله لصور جديدة ناجتة عن االهتمام املتزايد حبماية البيئة ،خاصة ىف
أعقاب حدوث بعض الكوارث البيئية املدمرة الىت تعرضت هلا العديد من الدول ،وىف ظل ما كشـفت عنه الدراسات البيئية من
تدهور بيئى خطري يهدد ال كائنات احلية وسائر العناصر البيئيـة األخرى ،يعد اتساع نطاق التجرمي يف جمال تلويث البيئة البحرية،
من أهم أسباب إقرار املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري يف اجلرائم البيئية ،9حيث أن التشريعات البيئية اتسعت لتشمل صور جديدة
أفرزهتا عنه الدراسات البيئية من تدهور بيئى خطري يهدد الكائنات احلية وسائر العناصر البيئيـة األخرى.2

7محمد حسين عبد القوي ،احلماية اجلنائية للبيئة اهلوائية  ،رسالة دكتوراه يف علوم الشرطة  ،اكادمية الشرطة  ،كلية الدراسات العليا  ،مصر  ،ص 2
محمد أحمد المنشاوي  ،النظرية العامة للحماية اجلنائية للبيئة البحرية  ،دراسة مقارنة  ،الطبعة األوىل  ،الرياض اململكة العربية السعودية :مكتبة القانون و اإلقتصاد  ، 07 ، ،ص 11
محمد خميخم  ،املرجع السابق  ،ص 1
محمد حسين عبد القوى ،نفس املرجع  ،ص 1

9بركاوي عبد الرحمان  ،احلماية اجلزائية للبيئة  ،أطروحة دكتوراه يف العلوم القانونية  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية  ،جامعة سيدي بلعباس  ، 071 ،ص0
2عادل ماهر األلفي  ،املرجع السابق  ،ص 52
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وقد ساعد االجتاه التشريعي وسايره التطبيق القضائي يف اتساع نطاق التجرمي يف هذا اجملال ،بإضفاء مفهوم موسع للنشاط املادي
الذي ميكن نسبته لفاعل اجلرمية وكـذا بإضفاء مفهوم موسع للركن املعنوي فيها.7حيث تبىن املشرع الصياغة املرنة لنصوص التجرمي
اخلاصة بالتلوث البيئي واليت تسمح بتجرمي كل صور االعتداء على البيئة وذلك من خالل التوسع يف مفهوم االعتـداء املادي الذي
يسأل عنه فاعل اجلرمية وقد ساعد هذا االجتاه التشريعي القضاء يف شأن التوسع يف تفسري تلك النصـوص بالشكل الذي يؤدى إىل
جترمي كل صور األنشطة املادية اليت متثل اعتداء على العنصـر البيئي ،والذي ترتب عليه اتساع قاعدة املسئولني عنها جنائياً ،وكمثال
على ذلك ما نص عليه املشرع اجلزائري يف القانون رقم  70-0املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة يف املادة 700
منه بنصه " يعاقب باحلبس ملدة سنتني (  )0أو بغرامة قدرها مخسمائة ألف (  900.000دج ) كل من رمى أو أفرغ أو ترك
تسربا يف املياه السطحية أو اجلوفية أو يف مياه البحر اخلاضعة للقضاء اجلزائري بصفة مباشرة أو غري مباشرة ملادة أو مواد يتسبب
مفعوهلا أو تفاعلها يف اإلضرار ولو مؤقتا بصحة اإلنسان أو النبات أو احليوان ،أو يؤدي ذلك إىل تقليل مناطق السباحة".
وهو ما يؤكد توسع املشرع اجلزائري يف األخذ مبفهوم النشاط املادي املكون للجرائم البيئية  ،فجعله يتجسد يف عدة صور سواء
بسلوك إجيايب يتمثل يف الرمي أو اإلفراغ أو يف سلوك سليب يتمثل يف ترك تسرب مواد ملوثة ،وهذه الصياغة املرنة و العبارات
الواسعة اليت استخدمها املشرع اجلزائري تسمح بإيقاع العقاب على أي شكل من أشكال التلوث البيئي ،

كما أن املشرع اجلزائري اكتفى لتوافر املسؤولية اجلنائية يف نص هذه املادة بتحقيق فعل الرمي أو اإللقاء أو الرتك دون اشرتاط نية
خاصة ،فالنشاط جمرم أيًا كان الغرض من هذه األفعال .
وقد تأثر القضاء هبذا االجتاه التشريعي إىل درجة التوسع يف تفسري تلك النصوص ،بالشكل الذي
يؤدي إىل جترمي كل صور األنشطة املادية اليت متثل اعتداء على البيئة  ،و الذي ترتب عليه اتساع قاعدة املسؤولني عنها جنائيا
حيث عكف القضاء الفرنسي على البحث عن حل يسمح بعقاب فعال عن ارتكاب هذا النوع من اجلرائم وحيقق وقاية مالئمة
من آثارها ،دون إهدار ملبدأ شخصية العقوبات سيًما وأن غالبية املتهمني بارتكاب هـذه اجلرائم من رؤساء املشروعات الصناعية ،

الصناعية  ،حيث اجته القضاء الفرنسي إىل إدانة هؤالء عن جرائم تلويث البيئة املاديـة التـي يرتكبها التابعني هلم ،واكتفى لقيام
الركن املعنوي يف هذه اجلرائم ارتكاب صاحب املنشأة أو مدير املؤسسة جمرد إمهال .كأن يكون قد ترك مواد سامة تنساب يف
اجملرى املائي،حىت ولو كان جيهل الطبيعة الضارة هلذه املواد

9

 7عادل ماهر األلفي  ،نفس املرجع  ،ص 51
قانون رقم  70-0مؤرخ يف  75يوليو  00يتعلق حبماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  ،عدد

املؤرخة يف . 00 -01- 0

الفتني منير  ،احلماية اجلنائية للبيئة البحرية  ،دراسة مقارنة  ،مذكرة ماجستري ،كلية احلقوق ؤبنؤعكنون  ،جامعة بن يوسف خبدة  ،اجلزائر  ، 07 ،ص 705
نور الدين حمشة املرجع السابق  ،ص . 79

9محمد لموسخ ،املرجع السابق  ،ص
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 -2جسامة اآلثار الناجمة عن الجرائم البيئية
يعترب من أهم األسباب اآلخذ املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري يف جرائم البيئة ،وهو يتمثل يف جسامة اآلثار اليت ترتتب على هذه
اجلرائم  ،كما تعترب يف ذات الوقت من أهم العوامل اليت ساعدت على اتساع نطاق املسؤولية اجلنائية يف جرائم البيئة.
فإذا كانت اجلرائم العادية تلحق الضرر باألفراد واجملتمع ،فإن جرائم البيئة تلحق الضرر بالعامل كله وهتدد اإلنسانية بأسرها ويف
أسس بقائها ووجودها ،ولقد أصبح التلوث البيئي أشد خطورة وتأثريا من أي شيء آخر ولذلك تزايد حجم الكوارث ليهدد
البشرية وتصبح ضحية له7 ،بالنظر للتطورات املسجلة على قانون العقوبات فقد بات من املتفق عليه إخضاع األشخاص املعنوية
للتدابري االحرتازية اليت يتطلبها قانون العقوبات ،وإخضاعها هلذه التدابري ال يثري مشكلة يف القانون طاملا أن توقيع هاته التدابري
خيضع لشروط املسؤولية اجلنائية ،و لقد أضحى من األمهية مبا كان التوسع يف إقرار املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري ،ألنه مل يعد
كافيا معاقبة اليد اليت ارتكبت اجلرمية البيئية ماديا ،بل أصبح من الضروري إنزال العقاب أيضا بالرأس اليت أوحت إليها وسهلت
ارتكاهبا ،نتيجة للخطأ أو اإلمهال ،األمر الذي يؤدي إىل حتقيق محاية جنائية فعالة للبيئة ضد كل أشكال التلوث
الفرع الثاني  :شروط قيام المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم البيئية
حىت يكتمل القول بتطبيق املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري يف اجلرائم املاسة بالبيئة ال بد من توافر الشروط التالية :
أوال  :ارتكاب الجريمة البيئية بواسطة التابع:
ويعترب من أهم الشروط الواجب يف توفرها من أجل إقرار املسؤولية اجلنائية ،غري أنه جيب التمييز بني اجلرمية العمدية وغري العمدية،
ففي مسؤولية املتبوع عن أفعال تابعه يف اجلرائم العمدية استلزم القانون توافر القصد اجلنائي لدى مرتكبها ،ولذلك فإن مسؤولية
املتبوع عن أفعال تابعه العمدية تقتصر على اجلرائم اليت ال يشرتط القانون لتوافرها قصدا جنائيا لدى املخاطب بالقاعدة القانونية،
وه و الشخص امللتزم أصال بتنفيذ االلتزام ،وهو ما يعرف باجلرائم التنظيمية ،وبالتايل فإن توافر هذا القصد لدى الغري ال حيول البتة
دون مسؤولية امللتزم األصلي ،صاحب الشأن والذي مل يتوافر يف حقه سوى اخلطأ غري ألعمدي املتمثل يف اإلخالل بواجب الرقابة
واألشراف أما إذا كانت اجلرمية يشرتط فيها توافر القصد اجلنائي ،فإن املتبوع ال يسأل جنائيا عن جرمية تابعه العمدية. ،إال إذا
توافر لديه هو اآلخر القصد اجلنائي  ،أما يف حالة اجلرائم غري العمدية فتقضي القواعد العامة أن املسؤولية تقوم على القصد
اجلنائي ،ولكن يف حاالت استثنا ئية ينص عليه القانون يكتفي مبجرد اخلطأ غري العمدي لقيام اجلرمية ،فإذا اكتفى املشرع لقيام
املخالفة بواسطة أحد التابعني على أساس اخلطأ املسبب للنتيجة دون توافر القصد اجلنائي  ،فإن مسؤولية املتبوع أو رئيس املنشأة

7نفس المرجع  ،ص

محمد أحمد المنشاوي ،املرجع السابق 19 ،

محمد  ،خميخم  ،املرجع السابق  ،ص. 90
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الذي أخل بواجب الرقابة تقوم على التزام قانوين يقع على عاتقه بالعمل على مراعاة أحكام النصوص ورقابة تابعيه واإلشراف
عليهم للحيلولة دون ارتكاب املخالفات ،7كما جيب اإلشارة إىل أن مسؤولية املتبوع تقوم دون حاجة إىل نص صريح يقررها وال
يتطلب األمر سوى إدراك إرادة املشرع الضمنية من روح النص القانوين وبالنسبة جلرائم تلويث البيئة فإن االلتزام الذي يقع على
عاتق املتبوع يستخلص من النصوص املنظمة لألنشطة امللوثة للبيئة مبختلف عناصرها  ،وعليه يكون قد ارتضى سلفا اخلضوع ملا
تفرضها اللوائح والقوانني من التزامات تتصل بنشاطه ،وعليه يصبح مسؤوال عن اجلرائم اليت تقع من تابعيه عمدا أو عن إمهال ،ألن
املتبوع ملزم شخصيا بأن يعمل على ضمان احرتام هذه القواعد ومسؤوليته تقوم على أساس عدم االحتياط و عدم اختاذ
اإلجراءات املفروض اختاذها لتجنب وقوع اجلرائم املاسة بالبيئة
ثانيا  :قيام عالقة سببية بين سلوك التابع وخطأ المتبوع
يُسأل املتبوع عن أفعال تابعيه إذا ارتكب خطأ شخصيّا ،وهذا اخلطأ يأيت من إمهال أدى إىل انتهاك القواعد القانونية من طرف

تابعيه،ويتخذ خطأ املسؤول عن فعل الغري صور السلوك السليب املتمثل يف االمتناع عن القيام بواجب الرقابة أو اإلشراف وفقا

للنص القانوين  ،ويتضح هذا اخلطأ يف تقصري املتبوع يف القيام بواجب احلرص العام املنوط به ،الذي حتدده النصوص واللوائح
القانونية واألعراف والعادات املهنية املنظمة للنشاط أو احلرفة ،وبتحقق خطأ املتبوع تقوم املسؤولية اجلنائية عن فعل التابع يف
اجلرائم البيئية مىت توفرت عالقة سببية بني هذا اخلطأ وسلوك التابع الذي أدى إىل حدوث النتيجة اإلجرامية

9

ثالثا :عدم تفويض المتبوع لسلطاته لشخص آخر:
ال تنعقد مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعيه إذا كان املتبوع قد أناب غريه يف القيام بواجب الرقابة واإلشراف على عماله وتابعيه،
وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي بنظرية اإلنابة بسبب من أسباب وموانع املسؤولية ،كما أعطت حمكمة النقض الفرنسية أمهية
كبرية لتوكيل وتفويض سلطات مديري املؤسسات الصناعية  ،حيث ترتكز املسؤولية اجلنائية على افرتاض أن العامل قد قام بأداء
عمله بتفويض من سلطات أعلى منه وظيفيا حبسب اهليكل الوظيفي للمنشأة ،بشكلي حيدد املسؤولية اجلنائية للمدير املسؤول عن
إدارة املصنع أو املؤسسة الصناعية ،فقد يكون التفويض ضمنيا أو صرحيا . 2

7عادل ماهر األلفي  ،املرجع السابق  ،ص  07و انظر ايضا حممد ملوسخ  ،املرجع السابق  ،ص9

.

محمد أحمد المنشاوي ،مرجع سابق ،ص 1
عادل ماهر األلفي  ،نفس املرجع  ،ص 0
محمد خميخم  ،املرجع السابق 90 ،

9نفس املرجع  ،نفس الصفحة

2محمد لموسخ املرجع السابق  ،ص 1
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وذهب حمكمة النقض الفرنسية إىل أبعد من ذلك عند حرصها يف قضايا تلويث املوارد املائية على توضيح أمهية هذا التفويض،
ف قد تقع اجلرمية سواء كان املدير موجودا أو أثناء غيابه أو كان له نائبا يقوم بذات املهام ،ومن بني هذه الوظائف حراسة األماكن
املهمة يف املنشاة الصناعية

7

و من مث و حىت ميكن االعتداد مبسؤولية املتبوع عن فعل تابعه الذي يشكل جرمية تلويث البيئة معاقب عليها جنائيا أن يتوافر يف
حقه خطأ شخصيي يتمثل يف تقصريه يف أداء واجبه اإلشرايف والرقايب على أعمال تابعيه ،ووجود سلوك خاطئ لدى رئيس
املنشأة يتعارض مع املسلك الذي ينتظره منه املشرع ،وكان جيب عليه القيام به ليحول دون وقوع النتيجة اإلجرامية  ،ووجود
عالقة سببية بني سلوك املتبوع والنتيجة اليت حتققت بفعل الغري،وعدم تفويض املتبوع لسلطاته يف اإلشراف والرقابة إىل الغري .

المبحث الثاني  :المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم البيئية من منظور التشريع و الفقه
نصت بعض التشريعات املقارنة على املسؤولية اجلزائية عن فعل الغري  ،حرصا منها على احلفاظ على املصاحل احملمية قانونا و حفظ
النظام العام يف الدولة  ،و مت تسجيل بعض التطبيقات هلذا املبدأ من طرف القضاء و هو ما سنتناوله فيما يلي :
املطلب األول  :املسؤولية عن فعل الغري يف التشريعات املقارنة و التشريع اجلزائري
سنحاول من خالل هذا املطلب القاء الضوء على النظرة القانونية و اهم القواعد اليت حتكم و تضبط مدلول املسؤولية عن فعل
الغري يف القانون اجلنائي من خالل التشريعات املقارنة و التشريع اجلزائري وذلك على النحو املوايل :
المطلب األول  :تناول المسؤولية عن فعل الغير في التشريعات المقترنة و التشريع الجزائري :
مبا أن التشريع الفرنسي و املصري يعدان من املصادر التارخيية للتشريع اجلزائري و لطال ما استند املشرع اجلزائري إىل هذان
املصدران يف استنباط األحكام و القواعد املتصلة بالنصوص املستحدثة سنتطرق إليهما أوال مث بعض التشريعات العربية من خالل
الفروع املوالية :
الفرع األول  :التشريع الفرنسي و التشريع المصري
أوال  :التشريع الفرنسي
تناول املشرع الفرنسي مسألة املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري يف القواعد العامة  ،كما تناوهلا يف عديد من النصوص اخلاصة و من
بينها تلك النصوص املتعلقة مبجال البيئة ،و من بني أهم النصوص اليت جاءت يف هذا الشأن نذكر نص املادة  92من القانون

Crim, 23Avril 1992, N 9182492, Roussel, B C N, P 179.
نور الدين حمشة  ،املرجع السابق  ،ص ص 79 ، 79

1

Crim,11 Mars 1993 , J.C.P, 1994, P571.
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رقم  7 1لسنة  75 9و املتعلق بضبط خمالفات التشريع االقتصادي  ،حيث نصت " توقع العقوبات و اجلزاءات املقررة يف
هذا القانون على من يعهد إليهم بأية صفة بإدارة منشأة أ .مؤسسة أ .شركة أو مجعية إذا خالفوا أحكام القانون املذكور أو تركوا
املخالفة تقع من شخص خيضع لسلطتهم أو إشرافهم  ،7وجاء أيضا يف نص يف املادة / 2

من قانون العمل على مسـئولية

مـدير املشـروع أو رب العمل عن اجلرائم اليت يرتكبها أحد تابعيه ولو مل يكن مشاركاً فيها أو لـم يكـن على علم هبا ،كما ينص يف
بعض التشريعات اخلاصة حبماية البيئة على إقرار مثل هذا النوع من املسئولية ،مثل نص املادة

من القـانون رقـم

 2لسـنة

 7519الصـادر فـي  79جويلية  7519املتعلق بالتخلص من النفايات واملعدل يف  0ديسـمرب  7519،والتـي تقضى بتطبيق
العقوبات املقررة يف هذا القانون على مدير املنشأة الذي يرتك عمداً أحد العاملني لديه خيالف النصوص القانونية املقررة مبوجب
هذا القانون  ،حيث أقر هذا النص صراحة فكرة املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري ،واعتبار مدير املنشأة مبثابة الفاعل املعنوي
للجرمية
ثانيا  :التشريع المصري
تقرر املادة

 1من القانون املصري رقم

لسنة

 755الصادر يف شأن البيئة صراحة مسئولية املتبوع عن أفعاله تابعيه من

العاملني لديه ،.حيث جاء فيها " مع مراعاة أحكام املادة  52من هذا القانون يكون ممثـل الشـخص االعتباري أو املعهود إليه
بإدارة املنشآت املنصوص عليها يف املادة  25اليت تصرف فـي البيئـة املائية مسئوالً عما يقع من العاملني باملخالفة ألحكام املادة
املذكورة ،وعن توفري وسائل املعاجلة طبقاً للمعايري و املواصفات الواردة بالالئحة التنفيذية هلذا القانون .وتوقع عليـه العقوبات
املنصوص عليها يف املادة  11من هذا القانون  ،".كما تقرر املادة  52من ذات القانون صراحة حتميل صاحب املنشأة وكـذا ربـان
السفينة أو املسؤول عنها املس ؤولية اجلنائية املرتتبة على خمالفة أحكـام قـانون البيئـة،بصرف النظر عن شخصية الفاعل املادي هلذه
املخالفة.حيث تنص على أنه ":يكون ربان السفينة أو املسؤول عنها وأطراف التعاقد يف عقود االستكشاف واسـتخراج واستغالل
حقول البرتول البحرية واملوارد الطبيعية األخرى مبا يف ذلـك وسـائل نقل الزيت وكذلك أصحاب احملال واملنشآت املنصوص عليها
يف املـادة  25كـل فيمـا خيصه ، ،مسئولني بالتضامن عن مجيع األضرار اليت تصـيب أي شـخص طبيعـي أو اعتباري من جراء خمالفة
أحكام هذا القانون ،وسداد الغرامات التـي توقـع تنفيـذاً لـه وتكاليف إزالة آثار تلك املخالفة.
الفرع الثالث  :التشريعين السوري و األردني :
نص قانون العقوبات االقتصادية السوري على املسؤولية اجلزائية عن فعل الغري وذلك من خالل ما جاء يف نص املادة  0منه
على ما يلي  " :توقع العقوبات و اجلزاءات املقررة يف هذا املرسوم التشريعي على من يعهد إليهم بأية صفة بإدارة جهة ما يف الدولة

7محمد خميخم  ،املرجع السابق  ،ص 9

عادل ماهر األلفي ،املرجع السابق ،ص 0
عادل ماهر األلفي  ،املرجع السابق  ،ص 02
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إذا تركوا على علم منهم اجلرم يقع من شخص خيضع لسلطتهم أو إشرافهم "،7و قرر املشرع السوري مسؤولية مالك السفينة عن
األفعال املقرتفة من قبل اآلخر و اليت تسبب ضررا للبيئة املائية و لنإنسان عندما نص يف املادة  2من القانون رقم  5اخلاص
حبماية البيئة البحرية من التلوث على أنه "يف حال سقوط حاوية أو أية وسيلة حتتوي على بضائع خطرة يف أثناء الشحن أو التفريغ
يتحمل مالك السفينة نفقات انتشال احلاوية و تكاليفها و غري ذلك باإلضافة إىل مجيع التعويضات عن قيمة األضرار اليت ميكن
أن تلحق باإلنسان أو البيئة و تقدرها اللجنة املختصة  ".....أما املشرع األردين فقد تناول هذا املبدأ من خالل نص املادة 05
من قانون محاية البيئة األردين و اليت جاء فيها " يعاقب باحلبس مبدة ال تقل عن سنة و ال تزيد عن ثالث سنوات أو بغرامة ال
تقل عن عشرة آالف دينار أو بكلتا العقوبتني ربان السفينة أو الناقلة أو املركب الذي يطرح أو سكب منها مواد ملوثة  ،أو
تفريغها أو إلقاءها يف املياه اإلقليمية للمملكة أو منطقة الشاطئ  ،وجتدر اإلشارة هنا انه وخالفا لألصل العام املتمثل بعدم حتديد
شخصية الفاعل يف اجلرمية حيث أن معظم نصوص التجرمي تأيت بألفاظ عامة  ،فقد حدد املشرع األردين يف هذه اجلرمية الفاعل
بربان السفينة أو الناقلة أو املركب دون النظر أو االعتداد مبن قام بالفعل  ،و من خالل تعرض املشرع األردين اىل كفالة محاية
البيئة من التلوث الفضائي إذ تقضي قواعد القانون البيئي األردين إلزامه ألصحاب املصانع واملركبات والورش اليت متارس نشاطا له
تأثري سليب على البيئة وتنبعث منه ملوثات بيئية تركيب أجهزة ملنع أو تقليل انتشار امللوثات منها ،والتحكم يف امللوثات قبل
انبعاثها من املصنع أو املركبة يف اجلو إىل احلد املسموح به طبقا للمادة /71أ من قانون محاية البيئة  ،مث تدخل املشرع بصفته
اجلزائية لتدعيم احلماية الواردة يف نص املادة  71وقرر جزاء جنائيا يف حالة ارتكاب املخالفات املنصوص عليها  ،واجلزاء اجلنائي
املقرر خيتلف نطاقه بني م ا إذا كان مرتكب املخالفة من أصحاب املصانع أم من أصحاب املركبات وعلى النحو املبني يف الفقرتني
(ب) و(ج) من املادة 71من ذات القانون.
وجاء نص الفقرة (ب) من املادة املذكورة على النحو التايل " كل من ارتكب من أصحاب املصانع أي خمالفة من املخالفات
املنصوص عليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة ومل يقم بإزالتها خالل املدة اليت حيددها الوزير أو من يفوضه حيال إىل احملكمة اليت هلا
حق إصدار قرار بإغالق املصنع واحلكم على املخالف باحلبس ملدة ال تقل عن أسبوع وال تزيد على ثالثني يوما أو بغرامة ال تقل
عن مائة دينار وال تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتني العقوبتني مع إلزامه بإزالة املخالفة خالل املدة اليت حيددها لذلك وتغرميه
مبلغا ال يقل عن مخسني وال يزيد عن مائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالة املخالفة بعد انتهاء املدة املقررة ألزالتها  ،وهو
ما يوضح تبين املشرع األردين ملبدأ املسؤولية اجلزائية عن فعل الغري.

7محمد خميخم  ،املرجع السابق  ،ص 9
عبد القادر محمد هباش و اياد علي اليوسف  ،خصوصية القاعدة اجلزائية البيئة يف جرائم تلويث البيئة املائية  ،جملة جامعة تشرين للعلوم االقتصادية و القانونية  ،اجمللد

العدد  (،2صفحات من

 755اىل  ، ) 72سوريا  ، 077ص . 05

عامر محمد الدميري ،احلماية اجلنائية للبيئة يف التشريعات األردنية ،رسالة ماجستري يف القانون  ،جامعة الشرق األوسط  ،عمان  ،األردن  ، 070ص. 9
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الفرع الثالث  :تناول المشرع الجزائري للمسؤولية عن فعل الغير في جرائم البيئة
مل خيرج املشرع عن السياق العام الذي تبنته معظم التشريعات املقارنة يف مسألة املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري  ،و احلال نفسه
بالنسبة للنصوص املتعلقة باحلماية اجلنائية للبيئة فلقد جاء يف القانون املتعلق بتسيري النفايات  7 75-07يف مادته  92على
يعاقب بغرامة مالية من عشرة االف دينار إىل مخسون ألف دينار كل شخص طبيعي أو معنوي ميارس نشاطا صناعيا او جتاريا أو
حرفيا أو أي ن شاط آخر قام برمي أو بإمهال النفايات املنزلية أو ما شاهبها أو رفض استعمال نظام مجع النفايات و فرزها املوضوع
حتت تصرفه من طرف اهليئات املعنية يف املادة

من هذا القانون"  ،و يتضح من نص املادة أن املقصود من نص املادة معاقبة

صاحب املنشأة اليت متارس إنتاج أو فرز أو ختزين النفايات و نقلها وفقا ملقتضيات القانون نفسه بغض النظر عمن ارتكب
ماديات اجلرمية  ،وهو نفس التوجه الذي محلته نصوص القانون  70-0املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة من خالل
نص املادة 50و اليت تنص " يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني و بغرامة من مائة ألف دينار اىل مليون دينار أو بإحدى
هاتني العقوبتني فقط  ،كل ربان سفينة جزائرية او قائد طائرة جزائرية او كل شخص يشرف على عمليات الغمر أو الرتميد يف
البحر على منت آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة يف املياه اخلاضعة للقضاء اجلزائري مرتكبا بذلك خمالفة ألحكام
املادتني  9و  9من نفس القانون و القاضية بتنظيم عملية الغمر أو الرتميد ووجوب احلصول على الرخصة املسبقة  ،و من
خالل هذا النص جند ان املشرع اجلزائري حدد املسؤولية اجلزائية للمتبوع و هو الربان أو قائد الطائرة أو من أوكلت إليه مهمة
اإلشراف و مل يعتد بالفاعل املباشر الذي يقوم هبذا العمل وذلك يف إطار وجوب الرقابة و اإلشراف و املتابعة امللقاة على املتبوع
مبوجب اللوائح و القرارات املنظمة للنشاط.

المطلب الثاني  :المسؤولية عن فعل الغير ضمن التطبيقات القضائية المقارنة
مل خيرج املشرع اجلزائري عن السياق العام الذي تبنته التشريعات املقارنة من حيث تناوهلا ملسألة إسناد املسؤولية اجلزائية عن فعل
الغري يف اجلرائم املاسة بالبيئة  ،وهو ما كان استلهاما من التشريعات اليت سبق وان اشرنا إليها و اليت دعمت ببعض التطبيقات
القضائية املقارنة يف املادة البيئية
بعض التطبيقات القضائية للمسؤولية عن فعل الغير في الجرائم البيئية
تبنت حمكمة النقض الفرنسية وجهة نظر مؤيدة العتبار التفـويض أو اإلنابـة عذر معفى من املسؤولية اجلنائية عن ارتكاب جرمية
تلويث البيئة ،عندما قضت جبـواز إعفاء صاحب مشروع صناعي من املسؤولية اجلنائية عن ارتكاب جرمية تلويث جمـرى مائي مت
تصريف مواد املشروع الضارة فيه ،مىت ثبت تفويضـه سـلطاته أو ختويلـه اختصاصاته ألحد موظفيه ،وتزيده إياه بالسلطة الالزمـة

7املادة  92من القانون رقم 75-07املؤرخ يف  7ديسمرب  007املتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها و ازالتها  ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية عدد  11لسنة  007املؤرخة يف -7 -79
. 007
انظر ايظا املادة  5من القانون  70-0املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة  ،املرجع السابق
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لضـمان احتـرام ومراعـاة االلتزامات املنصوص عليها حتقيقاً للسالمة واملصلحة العامة إذ يتعني لنإعفاء من املسؤولية ثبوت إنابة أو
تفويض املتبوع لغريه ،تفويضاً منشأته تزويده باالختصاص والسلطة والوسائل الالزمة لنإشراف بفاعليـة علـى االلتـزام بالتنظيمات
املقررة

7

كما أكدت حمكمة النقض الفرنسية مسئولية مدير إحدى املصانع عن ارتكاب جرمية تلويث جمرى مائي مبحمية طبيعية ،نتيجة
إلقاء املصنع لكثري من املواد الضـارة يف اجملرى املائي مما أدى إىل هالك األمساك واإلضرار حبيوانات تلك احملمية استناداً إىل
مسئوليته عن تصرفات العاملني لديه ومسئوليته عن تنفيذ نظم سري العمل باملصنع ،حيث أساء اختيار فريق العمل القائم بعمليات
التخلص من النفايات وقام بتخفيض ساعات العمل دون مقتضى ،فضالً عن عدم حرصه على توفري اآلالت واملعدات الالزمة
للتخلص من النفايات بطريقة آمنة على البيئة  ،وقد تواترت أحكام حمكمة النقض الفرنسية على أن مسئولية املدير أو رب العمـل
عن أعمال ت ابعيه هو نوع من املسؤولية املفرتضة ،وال سبيل لنفيها باالدعاء ببذل الرقابة الالزمة ملنع وقوع اجلرمية  ،ويبدو أن
القضاء الفرنسي قد تبىن اجتاها يربر به املسؤولية عن فعل الغيـر علـى أساس فكرة تفويض السلطات ،بامتالك املدير أو رب
العمل سلطة السيطرة على الفعـل والقدرة على تقييد أو منع وقوع املخالفة.
وقد رفض القضاء الفرنسي حق املسؤول عن فعل الغري يف االدعـاء بتفـويض السلطات إذا كان ىف إمكانه الدفع بالقوة القاهرة .

خاتمة :
من خالل ما مت التطرق إليه يف هذه الورقة البحثية و بالنظر إىل الطبيعة االستثنائية للجرائم املاسة بالبيئة و استنادا إىل التفسريات و
الشروح املستحدثة ألهم النظريات و القواعد األساسية يف القانون اجلنائي خلص فقه القانون اجلنائي إىل وجوب إجياد آليات
قانونية جديدة متكن من متابعة املعتدين على عناصر البيئة و تنفيذ العقوبة حبق من كان سببا يف تدهور البيئة أو تشكيل خطر
عليها  ،ومن مث مت البحث عن أسس و ضوابط جديدة ميكن االستناد إليها يف إسناد املسؤولية اجلنائية للمتسبب يف الفعل الضار
بالبيئة  ،ومن مث كان ملبدأ املسؤولية عن فعل الغري و الذي جيد أساسه يف الشريعة العامة أي ضمن قواعد املسؤولية املدنية كأصل
عام  ،لكن هذا مل مينع فقهاء القانون من االسرتشاد به يف رفع أو حجب القصور الذي واجه القواعد املتعلقة باحلماية اجلنائية
للبيئة من خالل االستعانة هبذا املبدأ يف البحث عن املسؤول احلقيقي عن ارتكاب الفعل بالنظر إىل طبيعة اجلرائم البيئية وطبيعة
األشخاص املتسببني يف هذا الفعل  ،وبناء على ذلك ميكن القول أن هذه احلاالت من املسؤولية اجلنائية متثل استثناء عن مبدأ
شخصية املسؤولية اجلنائية ،حيث ينص القانون على مساءلة األشخاص عن جرائم مل يباشروهنا ماديا ومل يدخلوا فيها بصورة من

Cass. Crim., 14 Fev. 1973, Bulletin criminel de la cour de cassation, N. 61, p.191.

1

Cass. Crim., 4 Nov. 1964, Gaz. Pal. 1965, 1, p.80
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صور االشرتاك اليت ينص عليها ،وتربز أمهية إقرار املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري يف جرائم تلويث البيئة بصفة خاصة ،كون أغلب
هذه اجلرائم ترتكب مبناسبة تقصري مسري املنشأة أو مديرها أو مالك السفينة أو مشغلها  ،بواجب اإلشراف أو الرقابة على
عام ليهم أو لعدم اختاذ إجراءات احليطة والوقاية ،اليت تفرضها القوانني واللوائح والقرارات اليت تنظم هذه األنشطة،وعليه تنعقد
مسؤولية رب العمل أو صاحب املنشأة أو مديرها مبجرد ارتكاب املخالفة من أحد العاملني لديهم ،وهو األساس الذي كرسه
املشرع اجلزائري من خالل أهم النصوص اليت أوجدت خصيصا و اليت تسمح مبتابعة الشخص االعتباري أو املعنوي عن اجلرائم
املرتكبة ضد البيئة و عناصرها  ،ضمن القواعد املتعلقة حبماية البيئة و خاصة تلك النصوص الواردة بالقانون  70-0املتعلق
حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة  ،خاصة ما تعلق منها باملؤسسات املصنفة و القواعد اليت حتكمها و حتكم سري نشاطها .
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دور شخصية الوسيط في تسوية المنازعات الدولية
"7102 نموذج " وساطة أمير الكويت في األزمة الخليجية
دور شخصية الوسيط في تسوية المنازعات الدولية
"7102 نموذج " وساطة أمير الكويت في األزمة الخليجية

The Role of the Mediator in Settling International Conflicts
The 2017 Gulf Crisis Mediation Assumed by the Prince of Kuwait as an
Example
)  جامعة شقراء ( سابقا- كلية العلوم والدراسات اإلنسانية،أستاذ القانون الدويل العام املساعد،حممد اخلشن/د
:امللخص
 نظرا ملا قد جتره منن طرنر علنل السنلم واامنن الندولي, اهتم اجملتمع الدويل بوضع قواعد ووسائل لتسوية املنازعات منعا لتفاقمها
,  التحقيق,  الوساطة,  املساعي احلميدة, وقد تركزت وسائل تسوية املنازعات الدولية يف وسائل دبلوماسية ( املفاوضات املباشرة.
, ) ًوالوساطة هي العمل الذي يقوم به طرف ثالث ( دولة غالبا. )  احملاكم الدولية, التوفيق ) ووسائل قضائية ( التحكيم الدويل
 ميثل إحند,  يف كل ااحوال السابقة تتمثل الوساطة يف جهود شخص طبيعي. بقصد تسوية طالف قائم ب دولت متنازعت
" جمموع ننة

 ونقص نند بشخص ننية الوس نني.  أو ق نند ل ميث ننل إل نفس ننه, الشخص ننيات الدولي ننة أو املاسس ننات السياس ننية أو الديني ننة

 طاصننة إذا كننان ميثننل قننوة فاعلننة علننل,  لننه...  باإلضننافة للننوزن السياسنني أو التنناردي أو النندي, الصننفات الننو تتنوافر يف الوسنني
. " ) ...  منظمة عاملية- املستو الدويل ( دولة عظمل – دولة ذات نفوذ علل أطراف النزاع
.7102 اازمة اخلليجية، الوساطة، املنازعات الدولية، تسوية،  الوسي، شخصية:الكلمات المفتاحية
Abstract :
The international community has been keen on establishing regulations and methods to settle
the disputes that endanger international peace and security, and curb their aggravation.
International disputes settling methods are diplomatic (direct negotiations, good envoys
mediation, investigation and reconciliation) and judicial (international arbitration and
tribunals).
Mediation is what a third party (most probably a state) does to settle the dispute between two
belligerent states. Mediation in all the afore-mentioned conditions is the efforts exerted by an
ordinary person by himself or representing an international persona, political institution or
religious institutions.
By the phrase "Mediator's personality", we allude to a set of traits enjoyed by this person, let
aside his political, historical or religious gravity, most particularly if he stands for an effective
entity on the international scale (superpower – a state which exercises an influence on the
parties of the conflict – an international organization…).
Key words : Personality, Mediator, Settlements, International disputes, Mediation, The Gulf
Crisis.
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المقدمة
حياة الدول كحياة اافراد ل ختلو من منازعات  .يف التاريخ القدمي واحلديث تثور املنازعات بن الندول بسنبخ اطنتالف املصنا
واافكار ...اخل .
ومنذ بداية تبلور قواعد القانون الدويل احلديث  ,اهتم اجملتمع الدويل بوضع قواعد ووسائل لتسوية املنازعات منعا لتفاقمها  ,ونظرا
ملا قد جتره من طرر علل السلم واامن الدولي .
وقد تركزت وسائل تسوية املنازعات الدولية – بشكل رئيسي – يف قسم  :وسنائل دبلوماسنية ( املفاوضنات املباشنرة  ,املسناعي
احلميدة  ,الوساطة  ,التحقيق  ,التوفيق ) ووسائل قضائية ( التحكيم الدويل  ,احملاكم الدولية ) .
والوساطة هي جمهود يقوم به طرف ثالث ( دولة غالباً)  ,هبدف تسوية طالف قائم ب شخص دولي متنازع .
وتتجسد الوساطة يف جهود شخص طبيعي  ,ميثل إحد الشخصيات الدولية أو املاسسات السياسية أو الدينية أو ميثل نفسه .
وهنا تظهر أمهية شخصية الوسي يف جناح عملية الوساطة برمتها  .وهذا ما دفعنا اىل ختصيص البحث لدراسة هذا املوضوع ( دور
شخصية الوسي يف تسوية املنازعات الدولية ) .
فمما لشك فيه أنه كلما توافرت يف الوسي وله مجلة من الصفات والظروف  ,كلما كان دوره ماثرا للوصول اىل حل للنزاع .
وأهم هذه الظروف والصفات يف رأينا:
أولً  :اجلهة الو ميثلها الوسي

ثانياً  :قوة عالقة الوسي بأطراف النزاع

ثالثاً  :الثقل التاردي أو الفكري أو الدي للوسي

رابعاً  :الصفات الشخصية للوسي
أمهية البحث :

البحث يف هذا املوضوع " دور شخصية الوسي يف تسوية املنازعات الدولية " يكتسخ أمهية لآليت :
 -0ندرة ااحباث العلمية ( أو انعدامها يف ظ ) الو تناولت "بالتحديد" هذا املوضوع .
 -7من شأن اإلجابة علل مشكلة الدراسة رسم مالمح هذا " الدور" ب العوامل ااطر املرلوبة لنجاح عملية الوساطة .
 -3التأكد من أمهية دور شخصية الوسي يترلخ من الدول واجملتمع الدويل ككل أن يعهد – يف املستقبل – بالوساطة إىل
أصحاب الشخصيات املاثرة يف توجيه سري املنازعات الدولية حنو التسوية .
هدف البحث :
يتمثل يف معرفة حقيقة دور شخصية الوسني  -النذي يككلنب بالوسناطة أو يتصندر لتسنوية الننزاع الندويل – كعامنل مهنم للياينة يف

جناح عملية الوساطة  ,باملقارنة بالعوامل ااطر املرلوب توافرها لعملية الوساطة كي تايت مثارها .
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منهج البحث :
سنننعتمد يف الدراسننة علننل املنننهج الوصننفي يف القنناء الضننوء علننل وسننائل تسننوية املنازعننات الدوليننة  ,والوسنناطة بالتحدينند  ,ودور
شخصية الوسي

يف هذا اجملال  .أيضا سنعتمد علل املنهج التحليلي التاردي يف تقييم دور شخصية الوسي يف تسوية املنازعات

الدولية .
تقسيمات البحث :
املبحث ااول  :تعريب املنازعات الدولية ووسائل تسويتها
املبحث الثاين  :الوساطة كوسيلة لتسوية املنازعات الدولية
املبحث الثالث  :دور شخصية الوسي يف تسوية املنازعات الدولية
املبحث الرابع  :منوذج تربيقي " وساطة أمري الكويت يف اازمة اخلليجية
" 7102
املبحث ااول

تعريف المنازعات الدولية
ووسائل تسويتها
كمننا ل ختلننو أحنوال ااف نراد مننن منازعننات بينننهم  ,كننذلك هننو احلننال يف العالقننات ب ن النندول  .يف التنناريخ القنندمي واحلننديث تثننور
املنازعات ب الدول بسبخ اطتالف املصا واافكار ...اخل .
فاحلينناة الدوليننة ل تسننري دائمننا علننل مننا ي نرام  ,بننل مننن الربيعنني أن يعايهننا مننا يعكننر صننفوها  ,ان مصننا النندول غالبننا مننا تكننون
متعارضة  ,ولذلك تكون وجهات نظرها خمتلفة  ,ومن مث فإن املنازعات آتية ل حمالة (. )0
وتعننرف املنازعننات الدوليننة با ننا " الدعنناءات املختلفننة أو املتناقضننة بن شخص ن دولي ن أو أكثننر  ,وجيننري تسننويتها وفقننا لقواعنند
القانون الدويل " (. )7
وعلل ذلك يعد نزاعا دوليا النزاع الذي ينشأ ب دولة وأطر  ,والنزاع ب دولنة ومنظمنة دولينة  ,والننزاع بن منظمتن دوليتن .
ول يعترب منازعات دولية :
 -0النزاع الذي ينشأ ب أفراد تابع لدول خمتلفة ...
 -7املنازعات الو تنشأ ب دولة ومواط دولة ثانية (. )3

 - 0د رياض أبوالعرا  ,القانون الدويل العام  ,ط  , 7مجهورية مصر العربية  ,مكتبة اجلامعة  ,بدون تاريخ  ,ص. 644
Hans Kelsen ,Principles of International Law ,Holt Rinehart and Winston , New York , 1952,p508.
-7
 - 3د حممد حافظ غامن  ,الوجيز يف القانون الدويل العام  ,ط  , 6القاهرة  ,دار النهضة العربية  ,بدون تاريخ  ,ص . 644
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واحلرب ااهلية هي قتال مسلح ب اافراد أو اجملموعات أو املاسسات السياسية أو الدينية أو القومية  ...من أجل السيررة علل
السلرة داطل الدولة  ,أو الستقالل جبزء من إقليم الدولة  ..اخل (.)0
وااصل أن احلرب ااهلية هي مسألة داطلية وليست دولية  ,إل إن أغلخ احلروب ااهلية يف العصر احلنديث ل ختلنو منن تندطل
دول إىل جانخ أطرافها بشكل صريح أو ضم .
كذلك أصبحت احلروب ااهلية – يف ظل التسلح احلديث – تشكل هتديدا لألمن والسلم الدولي  .وهذا ما يرجح – يف نظرنا
 الصفة الدولية هلذه احلروب ااهلية .فننالنزاع النندويل – إذن  -هننو طننالف ب ن أشننخاص القننانون النندويل العننام  ,علننل مسننألة قانونيننة أو واقعيننة  ,أو تعننارض وتننناق
الدعاءات القانونية أو السياسية بينها (.)7
ولقد درج الفقه والقضاء الدوليان علل التمييز ب طائفت من املنازعات الدولية  ,مها :
 -0املنازعات القانونية  ,وهي تلك الو يكون فيها ااطراف خمتلف علل تربيق أو تفسري وضع قانوين قائم .
 -7املنازعات السياسية  ,وهي تلك الو يرالخ فيها أحد ااطراف بتعديل ااوضاع القانونية القائمة (. )3
ويذهخ البع ( )6اىل تقسيمات أطر للمنازعات الدولية  ,كتقسيمها اىل :
 -0منازعات ثنائية  ,وهي املنازعات الو تنشأ ب شخص دولي .
 -7منازعات مجاعية  ,وهي الو تنشأ ب أكثر من شخص من أشخاص القانون الدويل العام .
وقد اهتم اجملتمع الدويل  ,منذ بداية تبلور قواعد القانون الدويل احلديث  ,بوضع قواعد ووسائل لتسوية املنازعات منعنا لتفاقمهنا ,
ونظرا ملا قد جتره من طرر علل السلم واامن الدولي .
ومنذ اتفاقية لهاي  0911بدأ اجملتمع الدويل يف تقن القواعد املنظمة لوسائل تسوية املنازعات الدولية بالررق السلمية  .كذلك
جاءت اتفاقية لهاي  ,0112وعهد عصبة اامم  ,0101وميثاق التحكيم العام لسنة .)4( 0179
أمنا ميثناق اامنم املتحندة فقند ألنزم الندول العضناء ( الفقنرة  3منن املنادة  )7بواجنخ " فن

منازعناهتم الدولينة بالوسنائل السنلمية

علل وجه ل جيعل السلم واامن الدويل عرضة للخرر ".

 - 0د سهيل الفتالوي د غالخ حوامدة  ,القانون الدويل العام  ,اجلزء الثاين  ,عمان  ,دار الثقافة  , 7111 ,ص . 021
 7د الشافعي بشري  ,القانون الدويل العام يف السلم واحلرب  ,ط  , 6ماسسة املعارف للرباعة  ,القاهرة  ,0124 ,ص . 461
 - 3د رياض أبو العرا  ,القانون الدويل العام  ,املرجع السابق  ,ص . 649
 - 6د سهيل الفتالوي د غالخ حوامدة  ,القانون الدويل العام  ,املرجع السابق  ,ص . 024
 - 4د سهيل الفتالوي د غالخ حوامدة  ,القانون الدويل العام  ,املرجع السابق  ,ص.022
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" المتنناع يف عالقناهتم الدولينة عنن التهديند
وقند وضنعت الفقنرة  6منن املنادة  7منن امليثناق واجبناً علنل الندول مضنمونه
باستعمال القنوة  ,أو اسنتخدامها ضند سنالمة الراضني  ,أو السنتقالل السياسني اينة دولنة  ,علنل أي وجنه آطنر ل يتفنق وقصند
المم املتحدة ".
أمننا املننادة  33منننه فقنند نصننت علننل أنننه " جيننخ علننل أط نراف أي ننزاع مننن شننأن اسننتمراره أن يعننرض حفننظ السننلم واامننن النندويل
للخرر  ,ان يلتمسوا حله بادئ ذي بدء برريق املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ,أو أن يلجناوا
اىل الوكالت والتنظيمات القليمية أو غريها من الوسائل السلمية الو يقع عليها اطتيارها ".
وقد تبلور مبدأ تسوية املنازعات الدولية بالررق السلمية  -الو حددها الفصنل السنادم منن ميثناق اامنم املتحندة – عنام 0121
ضمن إعالن مبادئ القانون الدويل  ,والذي تضمن ضرورة اللجوء إىل الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية(. )0
وقد تركزت وسائل تسوية املنازعات الدولية – بشكل رئيسي – يف قسم  ,سنعرض هلما باطتصار ,

ومها :

أوالً  :الوسائل الدبلوماسية

 -0املفاوضات املباشرة

وهي " املباحثات املباشرة ب ااطراف املتنازعة لتسوية نزاع قائم بينها عرب ااجهزة الدبلوماسية " (. )7
 -7املساعي احلميدة
ويقصد هبا قيام طرف ثالث أو دولة أو منظمة دولية أو شخصية سياسية مرموقة  ,بالتقريخ ب وجهات نظر ااطراف
املتنازعننة  ,وهتيئننة املننناذ الننذي ميكننن يف ظلننه لألط نراف اجللننوم علننل مائنندة املفاوضننات والوصننول إىل حننل الن نزاع القننائم
بينهما (.)3
واملساعي احلميندة ختتلنب عنن الوسناطة – كمنا سيتضنح – يف املند  ,حينث تقنب املسناعي احلميندة عنند احلند السنابق
بيانه يف التعريب  ,بينما الوساطة تتجسد يف جهود وأفكار تصل إىل حد الوصول إىل حل للنزاع .
 -3الوساطة
الوساطة هي عملية يقوم من طالهلا طنرف ثالننث ـننساعدة ط نرف أو أكثننر ،وـوافقننة تلنك ااطنراف  ،ملننع نشنوب ن نزاع
أو إدارته أو حله .
( سنفرد هلا مبحثا طاصا )

 - 0د حممد رضوان  ,منازعات احلدود يف العامل العريب  ,مكتبة فلسر للكتخ املصورة  , 7104 ,ص . 03
 - 7د سهيل الفتالوي د غالخ احلوامدة  ,املرجع السابق  ,ص. 029
 - 3د علي إبراهيم  ,العالقات الدولية يف وقت السلم  ,القاهرة  , ,دار النهضة العربية  , 0119 ,ص 061
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 -6التحقيق
ويتمثل يف إيضناح احلقنائق وتثبينت الوقنائع املادينة منن قبنل جلننة ينتم التفناق عليهنا منن قبنل ااطنراف املتنازعنة  .وهني ل
تضع تسوية للنزاع  ,وامنا تسهل مهمة تسويته (. )0
 -4التوفيق
ويننتم عننن طريننق جلنننة تتفننق عليهننا ااطنراف املتنازعننة لتسننوية الننزاع بينهننا  ,حيننث تقننوم هننذه اللجنننة بالتصننال بننااطراف
املتنازعة منفردة أو جمتمعة  ,وتضع حلولً للنزاع (.)7
ثانياً  :الوسائل القضائية

 -0التحكيم الدويل

وهنا تتفق الدول املتنازعة علل تشكيل هيئة قضائية دولية طاصة  ,حيال اليها النزاع للفصل فيه  ,وتلتزم الدول املتنازعة
– حسخ اتفاقها  -حبكم هذه اهليئة (.)3
 -7احملاكم الدولية
يف هذه الوسيلة تتفق الدول املتنازعة علل إحالة النزاع بينهما اىل حمكمة دولية متخصصة  ,قائمة بالفعل  ,كمحكمة
العدل الدولية (.)6
وقد أعرل ميثاق اامم املتحدة – ومن قبله املعاهدات الدولية ااطر – اطراف أي نزاع دويل احلرية يف اطتينار الرريقنة ااكثنر
مالئمة هلم حلل النزاع  .وليس هناك ما مينع – يف القانون الدويل  -من تزامن أكثر من وسيلة من وسائل تسنوية النزاعنات الدولينة
 ,حلل ذات النزاع .
املبحث الثاين

الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات
الوساطة هي العمل الذي يقوم به طرف ثالث ( دولة غالباً)  ,بقصد تسوية طالف قائم ب دولت متنازعت (. )4

Charles G Fenwick , International Law , New York , 1948 ,p 510 .
-0
 - - 7د سهيل الفتالوي د غالخ احلوامدة  ,القانون الدويل العام  ,املرجع السابق  ,ص . 094
 - 3د سهيل الفتالوي د غالخ حوامدة  ,القانون الدويل العام  ,املرجع السابق  ,ص . 096
 6د سهيل الفتالوي د غالخ حوامدة  ,القانون الدويل العام  ,املرجع السابق  ,ص . 096
 - 4د علي صادق أبوهيب  ,القانون الدويل العام  ,ط  , 4القاهرة  ,منشأة املعارف  ,0114 ,ص . 230
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دور شخصية الوسيط في تسوية المنازعات الدولية
نموذج " وساطة أمير الكويت في األزمة الخليجية "7102
كما ميكن تعريب الوساطة – أيضا – بأ ا أسلوب من أساليخ احللول البديلة لف

د/محمد الخشن

املنازعات الدولية الو تقوم علل توفري ملتقل

لألطراف املتنازعة لالجتمناع واحلنوار  ,وحماولنة تقرينخ وجهنات النظنر ـسناعدة شنخص حمايند وذلنك حملاولنة التوصنل اىل حنل ودي
يقبله أطراف النزاع (. )0
وقنند أقننر ميثنناق اامننم املتحنندة ( ()7املننادة  ) 33بالوسنناطة باعتبارهننا وسننيلة هامننة للتسننوية الننسلمية للمنازعننات الدوليننة  .ونصننت
عليها املادة  4من ميثاق جامعة الدول العربية  ,واملادة  7من ميثاق املامتر اإلسالمي .
فالوساطة – إذن  -هي عملية يقوم من طالهلا طنرف ثالنث ـنساعدة طنرف أو أكثنر ،وـوافقنة تلك ااطراف  ،ملننع نشنوب ن نزاع
أو إدارته أو حله  ,عنن طرينق مساعدهتا علنل وضنع اتفاقنات مقبولة للجميع .
ك ننذلك تت ننيح الوس نناطة الس ننتماع اجلي نند اىل وجه ننات نظ ننر ااطن نراف املتنازع ننة  ,بعي نندا ع ننن التنم ننر ال ننذي ق نند يبدي ننه ااطن نراف يف
املفاوضات املباشرة .
وااصل أن الدول املت نازعة هلا احلرية يف قبول أو رف

توس

طرف ثالث بينهما حلل النزاع  ,فالوساطة تتميز يف ااسنام بكو نا

اطتيارية  ,إل إذا كانت هنناك معاهندة سنابقة تلنزم الندول املتنازعنة بالوسناطة  .فالشنك أن موافقنة ااطنراف علنل عملينة الوسناطة
أمر لزم لوجودها بااسام  ,ومن مث تنفيذ ما تقاحه من تسوية علل أرض الواقع .
فقد فرضت املادة الثانية منن الوثيقنة املربمنة يف بنرل يف فرباينر  0994علنل الندول املوقعنة عليهنا  ,تعهندا بناللجوء إىل الوسناطة منن
جانخ دولة أو أكثر  ,يف حال قيام نزاع طرري بينها (. )3
والوسي يقناح حنالً لتسنوية الننزاع  ,وجينوز لألطنراف املتنازعنة أن تنرف

احللنول النو يقاحهنا الوسنراء ( . )6فالوسناطة  -سنواء

كانت تلقائية أو مفروضة  -هلا فق صفة املشورة وليس هلا قوة إلزامية (. )4

ويقوم بالوساطة حلل املنازعات الدولية – يف أغلخ ااحوال – دول أو منظمات دولية ( حكومية وغري حكومية )  .وقد يقوم هبا
ماسسات دينية أو سياسية  ....أو أفراد عاديون (. )4
يف كل ااحنوال السنابقة تتمثنل الوسناطة يف جهنود شنخص طبيعني  ,ميثنل إحند الشخصنيات الدولينة أو املاسسنات السياسنية (
أحزاب – قو سياسية  -حركات فكرية  ) ...أو املاسسات الدينية ( الكنيسة الكاثوليكية – اازهر .)..

 - 0مسري ابوركبة  ,الوساطة حلل املنازعات الدولية  ,صحيفة دنيا الوطن اإللكاونية  0 ,يونيه  , 7100ص .6
 - 7سامهت اامم املتحدة بوسراء هلا يف نزاعات كثرية منها النزاع يف سوريا واليمن وليبيا  ....اخل .
 - 3رياض أبو العرا  ,املرجع السابق  ,ص. 622
 - 6د سهيل الفتالوي  ,د غالخ حوامدة  ,املرجع السابق  ,ص . 090
 - 4د رياض أبو العرا  ,املرجع السابق  ,ص. 622
 - 4من الشخصيات الدولية الو توسرت بشكل شخصي دون أن تكون ممثلة لدولة أو منظمة دولية – وقت توسرها – الزعيم اجلنوب أفريقي نلسون مانديال والرئيس اامريكي ااسبق جيمي كارتر .
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د/محمد الخشن

إذن تعتمد الوساطة – إىل حد كبري – علل شخصية الوسي يف جناح عملية الوساطة برمتها  .وهذا ما دفعنا اىل ختصيص البحث
لدراسة هذا املوضوع ( دور شخصية الوسي يف تسوية املنازعات الدولية ) .
ويقسم البع

( )0الوساطة إىل :

أ  -الوساطة املباشرة
وهنني الوسنناطة الننو يقننوم هبننا طننرف ثالننث يتصننل بصننورة مباشننرة بن ااط نراف املتنازعننة  ,وهننذا النننوع مننن الوسنناطة هننو
ااكثر شيوعا وفائدة  ,حيث تلتقي ااطراف بصورة مباشرة وتضع احللول لنزاعها .
ب -الوساطة غري املباشرة
يف هذه الصورة دتار طرف متنازع شخصا يكلفه بالتصال بشخص ثان دتاره الررف اآلطر .ويتنوىل الوسنيران وضنع
املقاحات لتسوية النزاع  .ومن النادر أن تلجأ الدول املتنازعة هلذا النوع من الوساطة .
والوساطة ميكن تقسيمها أيضا – حبسخ اجلهة الو ترلبها – اىل :
 -0وساطة تلقائية منن الوسني  .وهننا يقنوم الوسني بالوسناطة ـبنادرة فردينة مننه دون أن يرلبهنا طرفنا الننزاع الندويل أو أحند
الررف (.)7
 -7وساطة يرلبها طرفا النزاع الدويل(. (3
 -3وساطة يرلبها أحد أطراف النزاع .
 -6وساطة متفق عليها سابقاً ب أطراف النزاع وفقا ملعاهدة دولية .
وقنند تكننون الوسنناطة فرديننة ( تتمثننل يف قيننام فننرد واحنند فقن بالوسنناطة ) أو مجاعيننة ( وهنننا يقننوم بالوسنناطة جمموعننة مننن ااف نراد
كلجنة حكماء ) .
يف احلروب أو املنازعات ااهلية قد يقوم بالوساطة وسي حملي أو وط من نفس الدولة  ,يتمتع بعالقات جيدة مع أطراف النزاع
 ,أو أنه ميلك شخصية أو وضع له تأثري كبري علل طريف النزاع .
وينبيني أن تنتم الوسنناطة وفنق اطننار قواعند القننانون الندويل العننام ( بفروعنه املختلفننة وأمهنا القننانون الندويل اإلنسنناين  -القنانون النندويل
اجلنائي – القانون الدويل لالجئ  ) ...واملبادئ القانونية املستقرة بشكل عام .

 - 0د سهيل الفتالوي د غالخ احلوامدة  ,املرجع السابق  ,ص  090وما بعدها .
 - 7يف عام  0143قام الرئيس الياين نيكروما بالوساطة ب امليرب واجلزائر بعد قيام النزاع احلدودي بينهما  .وعرض البع الوساطة ب اارجنت وبريرانيا قبل اندلع احلرب بينهما يف الثمانينات من
القرن املاضي  .وكان النزاع بسبخ ادعاء كال الررف السيادة علل جزر فوكالند  .د حممد رضوان  ,املرجع السابق  ,ص . 773
 - 3يف أزمة احتجاز الرهائن اامريكان يف ايران  , 0191طلبت كل من ايران والوليات املتحدة توس اجلزائر بينهما .
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د/محمد الخشن

وفوق كون الوساطة – كوسيلة لتسوية املنازعات  -تتميز بالبساطة والسرعة  ,فإ ا أيضنا تتمتنع بالسنرية وحمدودينة الكلفنة إذا منا
قورنت بيريها من وسائل تسوية املنازعات الدولية .
وير البع

( )0أن للوساطة مراحل عملية تتمثل يف :

 -0اادوار والقواعد ( حتديد اادوار والقواعد واملوافقة علل التوس )
 -7مساع القضية ومجع املعلومات ( السماح لكل طرف أن يعرب عن رأيه )
 -3فهم وجهات النظر( مساعدة ااطراف علل فهم وجهات نظر بعضهم البع )
 -6إجياد احلل (طرح اافكار واملفاوضة حول حل عادل )
 -4كتابة التفاقية الو تتضمن حل النزاع .
والوس نناطة – أط نرياً – تشنناك يف ك ننثري م ننن ااحي ننان جنب ننا إىل جن ننخ م ننع جه ننود التي ننسري وامل ننساعي احلمينندة واحل نوار . . .بينند أن
للوسناطة – كما قدمنا  -منرقهنا ومنهجهنا اخلاصن .

المبحث الثالث
دور شخصية الوسيط
في تسوية المنازعات الدولية
المقصود بشخصية الوسيط
جيسنند عمليننة الوسنناطة – يف كننل أحواهلننا  -شننخص طبيعنني  ,سنواء كننان يقننوم هبننا بصننفته الشخصننية أو باعتبنناره ممننثالً لشخصننية

قانونية دولية  ,باعتبار أن ااشخاص املعنوية كالدول واملنظمات لبد هلا من أشخاص طبيعية يعربون عن إرادهتا .
ونقصد بشخصنية الوسني

" جمموعنة الصنفات النو تتنوافر يف الوسني  ,باإلضنافة للنوزن السياسني أو التناردي أو الندي  ...لنه ,

طاصة إذا كان ميثل قوة فاعلة علل املستو الدويل ( دولة عظمل – دولة ذات نفوذ علل أطراف النزاع  -منظمة عاملية . " ) ...
فالوسني هو شنخص طبيعي  ,ثالنث وحماينند  ,يننساعد ااط نراف علننل التواصننل والبحننث عننن حلننول مقبولنة مشناكة للن نزاع القنائم
بينها .

 - 0مسري أبوركبة  ,املرجع السابق  ,ص . 2
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دور شخصية الوسيط في تسوية المنازعات الدولية
نموذج " وساطة أمير الكويت في األزمة الخليجية "7102

د/محمد الخشن

فممننا لشننك فيننه أنننه كلمننا تنوافرت يف الوسنني ولننه مجلننة مننن الصننفات الظننروف  ,كلمننا كننان دوره منناثرا للوصننول اىل حننل للننزاع .
وأهم هذه الظروف والصفات – يف رأينا – التايل :
أولً  :اجلهة الو ميثلها الوسي

يف رأينننا تعتننرب اجلهننة الننو ميثلهننا الوسنني أهننم ظننرف مننن الظننروف الننو تسنناهم يف جننناح الوسنناطة  ,فكلمننا كانننت اجلهننة الننو ميثلهننا

الوسي تتمتع بنفوذ وقوة علل أطراف النزاع  ,كلما كانت نسخ جناح الوساطة أكرب .
واجلهة الو ميثلها الوسي قد تكون :
 -0دولة ثالثة ( - )0أو أكثر  -هلا عالقات وطيدة بأطراف النزاع إقليميا أو سياسياً أو تاردياً  ...اخل .
 -7دولة من الدول الكرب ( مثال ااعضاء الدائم يف جملس اامن )
 -3منظمة دولية عاملية ( مثال اامم املتحدة ) أو منظمة اقليمية ( مثال جامعة الدول العربية )((7
 -6ماسسات دينية عاملية ( مثال الكنيسة الكاثوليكية( –)3اازهر ) ..
وقنند ل ميثننل الوسنني إل نفسننه عننندما ل يكننون معنربا عننن أي جهننة  ,وإمنننا يتوسن بصننفته الشخصننية  ,نظنرا كونننه شخصننية عامليننة
معروفة تتمتع بتأثري أديب علل أطراف النزاع .
ثانياً  :قوة عالقة الوسي بأطراف النزاع

كلما كانت العالقات الشخصية والصداقة ب الوسي ورؤساء الدول واحلكومات  -الو متثل أطراف النزاع – قوية  ,كلما كانت

فرص جناح الوساطة أفضل .
ثالثا  :الثقل التاردي أو الفكري أو الدي للوسي
قنند تتمتننع شخصننية الوسنني بثقننل تنناردي أو دي ن  ...يف نظننر أط نراف الن نزاع ممننا يزينند مننن فننرص قبننول وسنناطته وجناحننه يف مهمننة
الوساطة بشكل عام .
واملالحظ ان الدول يف الوقت الراهن متيل إىل توسيع نراق الوساطة والعتماد – يف القينام بالوسناطة  -علنل شخصنيات مشنهورة
وذات كفنناءة بنندل مننن النندول  .ففنني العننام  0139اطتننارت املانيننا وتشيكوسننلوفاكيا وزيننر برير ناين سننابق كوسنني لتسننوية الن نزاع
اإلقليمي بينهما حول مقاطعة " سوديت " (. )6

 - 0الوساطة الو قامت هبا مصر ب السعودية وقرر بشأن النزاع احلدودي بينهما عام  . 0117ووساطتها ب اريايا واثيوبيا
عام  . 0119د رياض أبو العرا  ,املرجع السابق  ,ص . 621
 - 7وساطة جامعة الدول العربية ب مصر والسودان يف حل اخلالف احلدودي بينهما حول حاليخ وشالت .

 - 3مثال الوساطة الو قام هبا البابا يوحنا بولس الثاين عام  0121حلل النزاع ب اارجنت وشيلي حول قناة بيجل .
د رياض أبو العرا  ,املرجع السابق  ,ص . 629
 -6مسري أبو ركبة  ,املرجع السابق  ,ص . 6
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د/محمد الخشن

رابعاً  :الصفات الشخصية للوسي

ل شك أن الصفات الشخصية للوسي واملتعلقة بقدراته اخلاصة وأسلوبه وحنكته وعلمه وطرباته الدبلوماسية  ...تلعخ دوراً مهماً
للياية  -مع باقي اامور السابق ذكرها – يف جناح عملية الوساطة برمتها
يف تقريننر لألمننم املتحنندة ( )0قنندمت فيننه بعن

النندول تصننورها للصننفات الننو ينبينني توافرهننا يف الوسنني  ,حننو يننادي دوره بنجنناح

وكفاءة  ,ذهبت نيوزيلندا ( )7إىل أن الصفات املرلوبة يف الوسي تتمثل يف :
 أن يكون قادرا علل بث الحاام والثقة واحملافظنة عليهمنا فيمنا بن مجيننع ااط نراف ،وعلنل أن تكنون نظنرة مجينع اجلهنات املعنينةالرئيسية إليه بأنه موضوعي وحمايد .
 أن يكون لديه القدرة علنل التواصنل بوضنوح والسنتماع اجليند  ،منع التقندير النسليم فيما يتعلق بوقت صمته وكالمه. أن يكون لديه القندرة علنل اإلحنسام بناآلطرين ،منع الحتفناظ باحليناد والسنتقالل املهني عن أفراد معين ومواقب معينة . أن يتنسم باملروننة والبتكنار يف الننهج النذي يتبعنه عنندما يقتنضي اامنر ذلنك ،وأن يكون قادرا علل تعديل ااسناليخ يف الوقنتاملناسخ  ,من أجنل السنتجابة ملنا ينستجد من ظروف وحتديات وفرص .
 أن يتننسم بالتننصميم واإلص نرار ،ـننا يف ذلننك أن يكننون علننل اسننتعداد لنندفع ااط نراف قنندما يف الوقننت السننليم ،وأن يكننون قننادراعلل احلكم بشأن أي ااوقات أفضل لذلك .
أن يفهنم حتنديات العمنل  ,وحندود منا ميكنن حتقيقنه منن طنالل دور الوسي .أن يتسم بالصرب ،وكذلك القدرة علل التحمل ذهنيا وبدنيا . القدرة علل إبقاء الاكينز الرئينسي علنل ااطنراف وقنضاياها ،وعلنل كفالنة أن تظنل املساولية النهائية عن إبرام أي اتفناق وتنفينذهبنجاح ,علل عاتق هذه ااطراف .
 الفهننم اجلينند للتنناريخ ذي الننصلة وديناميكيننات القننضايا ،ـننا يف ذلننك املعرفننة باملننصا الرئيسية واجلهات الفاعلة الرئيسية . الفهم العميق لألسباب ،ـنا يف ذلنك تلنك النو دفعنت ااطنراف للندطول يف الننزاع ،وااسباب الو ل تزال تدفعها لذلك . -التقنندير اجلينند للمخنناطر الننو ينرننوي عليهننا اامننر ،ـننا يف ذلننك أن تكننون املننشاركة يف بعن

احلننالت وسنيلة يسننتيلها طننرف أو

أكثر يف إعالء مصاحله يف إطار النزاع .
القدرة علل استكشاف سبل دعنوة ااطنراف والتفناوض بشأ ا وتوحيندها للوصنول إىل اجلهات والعملينات الرئيسنية ،وإحضنارهاللمشاركة يف العمليات النسلمية لتنسوية النزاعات واستبقائها يف إطار تلك العمليات .
 التصالت والعالقات اجليدة منع اجلهنات الفاعلنة ذات النصلة علنل النصعيدين احمللنني والندويل ،ـنا يضنفي علنل جهنود الوسناطةشرعية ومصداقية واسعة النرناق ،وـنا مي ّكن ن من تراب العمليات املتوازية مع اجلهات الفاعلة الداعمة حسخ القتضاء .
 -املعرفننة املتميننزة ـهننارات وعمليننات التفنناوض ،ـننا يف ذلننك ااسنناليخ ذات الننصلة لإلدارة طالل خمتلب مراحل املفاوضات .

 -0تقرير اام العام لألمم املتحدة بعنوان " تعزيز دور الوساطة يف تسوية املنازعات بالوسائل السلمية ومنع نشوب املنازعات وحلها " الدورة  44يونيه 7107
 - 7تقرير اام العام  ,املرجع السابق  , A/66/811 ,ص  021وما بعدها .

. A/66/811
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اإلملننام ـختلننب القننيم واملنظننورات الثقافيننة والدينيننة ومراعنناة احلننساسيات املتننصلة هبننا ،ل سننيما تلننك املتعلقننة باجلهننات والقضننايااملعنية .
 -امتالك مهننارات تيننسري املناقننشة  ،وأسناليخ تعلينق بعن

القنضايا النصعبة ماقتنا ،واملنساعدة يف إبقناء مجينع ااطراف مشاركة يف

املفاوضات .
 املعرفة اجليدة بناامور الفنينة ذات الصنلة ،ـنا يف ذلنك التفناق علنل وقنب إطنالق النننار وتنفينذه والعملينات املتعلقنة بنذلك (علننلسننبيل املثننال نننزع الننسالح والتننسريح وإعننادة اإلدمنناج) ؛ وإدارة الاتيبننات النتقاليننة ؛ والعمليننات الدسننتورية والقانونيننة يف الق ننانون
احمل لنني والقننانون النندويل ؛ وإدارة حننالت الر نوارئ ؛ وإج نراء النتخابننات ؛ والتنفيننذ املرحلي للاتيبات مع مرور الوقت .
 املعرفة املقارنة اجليدة بعمليات السالم ،ل سيما اامنور النو جنحنت يف املاضني والنو مل تنجح ،وأسباب النجاح أو الفشل .الفهم اجل يد لتكاليب وخمناطر الننزاع وإطفناق عمليننات الننسالم ،وكيفيننة اإلع نراب عننن هنذه املسنائل أو تقليلهنا إىل احلند ااد أوجتنبها أو حتملها .
 الفهم اجليد باملراحل الو يرجح أن تظهر يف أي عملية سالم ويف القضايا املعنية .السننتيعاب الننسليم ملبننادئ القننانون ال ندويل ،وكننذلك الاتيبننات اإلقليميننة والوطنيننة ذات الصلة .باإلضافة اىل ما سبق ميكن للوسي الستعانة بشخص آطر للمساعدة يف عملية الوساطة  ,إذا رأ الوسي أمهية ذلك .
فمنن طنالل اتبناع ج احتنرايف ،يقنوم الوسنراء وأفرقتهم بتوفري منرقة عازلة اطراف الننزاع ،وغرم الثقة يف العملية ،والعتقاد بننأن
التوصنل إىل حل سلمي أمر قابل للتحقيق  .والوسني اجليند يعنزز التبنادل منن طننالل السننتماع واحل نوار ،ويوجند روحنا منن التعناون
من طنالل حنل املنشكالت ،وينضمن أن ااطنراف املتفاوضنة لنديها ما يكفني منن املعنارف واملعلومنات واملهننارات الالزمننة للتفنناوض
بثق ننة ،ويوس ننع العملي ننة لت ننشمل أص ننحاب امل ننصلحة املعن نني م ننن خمتل ننب ش ن نرائح اجملتم ننع  .وي نننجح الوس ننراء إىل أق ننصل ح نند يف
مننساعدة ااط نراف املتفاوضننة يف إب نرام اتفاقننات عننندما يتحلننون باإلملننام الواسننع ،والننصرب ،والتوازن فيما يتخذونه من ننُ ُهج).(0

المبحث الرابع
نموذج تطبيقي
"وساطة أمير الكويت في األزمة الخليجية " 7102
من النماذج احلديثة والواضحة للوساطة الو جتلل فيها دور شخصية الوسي  ,الوساطة الو قام – ويقوم – هبا أمري دولة الكويت
يف اازمة اخلليجية ب قرر وكل من السعودية واإلمارات والبحرين ومصر  ,والو بدأت عام .)7( 7102

 - 0تقرير اام العام لألمم املتحدة  ,املرجع السابق  , A/66/811 ,ص . 79

 - 7يف  4يونيو  7102تعرضت قرر حلصار بري وحبري وجوي بعد قرع كل من السعودية واإلمارات والبحرين ومصر عالقاهتا الدبلوماسية مع قرر بدعو دعمها لإلرهاب ،وهو ما تنفيه الدوحة .
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فقد سامهت هنذه الوسناطة – بشنكل واضنح  -يف تفنادي التصنعيد اخلرنري ( بأشنكاله املختلفنة وطصوصنا التصنعيد العسنكري )
ب الررف املتنازع .
ولن نتررق يف حبث " قانوين " لألسباب السياسية لألزمة أو تقييم مواقب ااطراف السياسية  ,فهنذا اجلاننخ منن املوضنوع يندطل
يف إطار العلوم السياسية .
فور اندلع اازمة يف اخلامس من يونيه  7102سارع أمري الكويت الشيخ صباح اامحد بالوساطة ب الررف ملا محلته اازمة –
يف بدايتها – من نذر تصعيد طرري حيمل يف طياته ترور طرري علل واقع جملس التعاون اخلليجي(. )0
وأغلخ الظنن أن الوسناطة النو قنام هبنا أمنري الكوينت كاننت بصنورة ذاتينة فردينة وبشنكل سنريع مننذ اللحظنات ااوىل لألزمنة ,ودون
طلننخ مننن أحنند الر نرف أو كالمهننا  .ويف كننل ااح نوال كانننت مواقننب أط نراف الن نزاع ب ن الاحيننخ بوسنناطة أمننري الكويننت وعنندم
املمانعة فيها .
وبننالرغم مننن أن وسنناطة أمننري الكويننت مل تفلننح يف حننل ننائي ودائننم لألزمننة اخلليجيننة تلننك ح ن كتابننة هننذا البحننث ( , )7إل أ ننا
جنحت بشكل واضح يف تفادي التصعيد العسكري  .وهذه ل شك نتيجة مهمة للياية جنحت الوساطة يف الوصول إليها .
وقنند متثلننت وسنناطة أمننري الكويننت يف زيننارات متعننددة ومسننتمرة لرننريف الننزاع لتقريننخ وجهننات النظننر ومنننع التصننعيد بن الر نرف ,
باإلضافة لزيارات ممثل لألمري يف هذا الشأن ومحلهم رسائل منه لرريف النزاع (. )3
وقد حظيت وساطة أمري الكويت بدعم دويل واضح من الدول الكرب والعربية واامم املتحدة  ,نظرا لربيعة وضع دولة الكوينت
من طريف النزاع .

 - 0حذر أمري الكويت ،الشيخ صباح اامحد اجلابر الصباح ،من توسع اازمة اخلليجية وترورها باجتاهات مل حيددها ،مبديا قلقه من احتمال "تصدع وا يار" جملس التعاون اخلليجي الذي قال إنه "آطر
معقل من معاقل العمل العريب املشاك".
وتررق الشيخ صباح اامحد اجلابر الصباح للحديث عن اازمة اخلليجية قائال إ ا "طالفا آلمالنا ومتنياتنا فإن اازمة اخلليجية حتمل يف جنباهتا احتمالت الترور وعلينا مجيعا أن نكون علل وعي كامل
ـخاطر التصعيد ـا ميثله من دعوة صرحية لتدطالت وصراعات إقليمية ودولية هلا نتائج بالية الضرر والدمار علل أمن دول اخلليج وشعوبه".
وتابع أمري الكويت بأن وساطة بالده حلل اازمة "واعية لحتمالت توسع اازمة" وأ ا "ليست جمرد وساطة تقليدية يقوم هبا طرف ثالث ب طرف خمتلف " مضيفا "حنن لسنا طرفا ثالثا بل حنن طرف
واحد مع الشقيق الررف هدفنا ااوحد إصالح ذات الب وترميم البيت اخلليجي الذي هو بيتنا ونتحرك حلمايته من التصدع وال يار ..أجيال العرب مجيعا لن تنسل ولن تيفر ملن يسهم ولو بكلمة
واحدة يف تصعيد وتأجيج هذا اخلالف ويكون سببا يف ا يار هذ الصرح اجلميل".
ووصب أمري الكويت جملس التعاون اخلليجي بأنه "بارقة أمل واعد يف ظالم الليل العريب" ورأ أن تصدعه وا ياره "تصدع وا يار آلطر معاقل العمل العريب املشاك".

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/10/24

 - 7بدأت كتابة البحث بعد مرور عام  -تقريبا  -من اندلع اازمة .
 - 3ح ّ مبعوث أمري الكويت الشيخ صباح اامحد اجلابر الصباح ،أمس ،رحاله يف الدوحة ،احملرة اخلامسة وااطرية يف جولة استهدفت ،حبسخ مصادر ،توفري أجواء لعقد حوار مباشر ب أطراف
اازمة اخلليجية ،الو تضرلع فيها الكويت بدور الوساطة.
والتقل النائخ ااول لرئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد احلمد الصباح ،يرافقه وزير الدولة لشاون جملس الوزراء وزير اإلعالم بالوكالة الشيخ حممد العبد اهلل املبارك الصباح ،أمس ،أمري
قرر الشيخ متيم بن محد بن طليفة آل ثاين ،حيث سلمه رسالة طرية من أمري الكويت.
جريدة الشرق األوسط – العدد 7102 – 03041
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وقد جتسدت يف وساطة أمري الكويت  ,العوامل الو سبق ذكرها لنجاح الوساطة  ,ومن أمهها :
أولً  :اجلهة الو ميثلها

ميثننل أمننري الكويننت دولننة مننن أهننم النندول يف جملننس التعنناون والنندول العربيننة ككننل  ,وطصوصننا يف ظننروف هننذه اازمننة الننو أحنندثت
شرطاً كبريا يف البيت اخلليجي  ,وهو الذي متيز منذ نشأته بقوته ووحدته .
ثانياً  :عالقته بأطراف النزاع

نظراً – كما قدمنا – خلصوصنية ومتاننة جملنس التعناون اخلليجني  ,تنوافرت امنري الكوينت العالقنات القوينة برؤسناء الندول اخلليجينة
أطراف النزاع  .فكانت له العالقات والتصالت اجليدة بأطراف النزاع  ,وهو اامر النذي سناهم يف الاحينخ بالوسناطة أو قبوهلنا

من أطراف النزاع  .كذلك سامهت قوة هذه العالقة يف قبول التهدئة وعدم التصعيد من أطراف النزاع.
ثالثاً  :الثقل التاردي للوسي

أمري الكويت من أقدم رؤساء الدول يف دول جملس التعاون  ,لذا استوىف صفة كوننه شخصنية هلنا تناريخ بن أطنراف الننزاع  ,فكنان
لتدطله وتوسره يف اازمة دور كبري يف هتدئة ااوضاع ب طريف اازمة .

رابعاً  :صفات الوسي الشخصية

توافرت صفات يف شخص أمري الكويت – كوسي – ساعدت يف جناح وساطته اىل حد كبري  ,منها :
 -0التصميم واملثابرة علل هتدئة اازمة والوصول إىل تسوية .
 -7الصرب وفهم حتديات العمل
 -3التقدير اجليد ملخاطر تصاعد اازمة واستمرارها
 -6الفهم اجليد لتاريخ اازمة وأسباهبا .

ول تزال – ح كتابة هذه السرور – وسناطة أمنري الكوينت يف هنذه اازمنة مسنتمرة  ,وبتشنجيع منن أطنراف دولينة عديندة ( دول
إقليمية ودول كرب ومنظمات اقليمية وعاملية ) .

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد01كانون الثاني/يناير - 7102المجلد– 11المركز
الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

662

دور شخصية الوسيط في تسوية المنازعات الدولية
نموذج " وساطة أمير الكويت في األزمة الخليجية "7102

د/محمد الخشن

الخاتمة
من طالل العرض السابق تب لنا أن وسائل تسوية املنازعات الدولية تركزت – بشكل رئيسي – يف قسم  :وسنائل دبلوماسنية
( املفاوضات املباشرة  ,املساعي احلميدة  ,الوساطة  ,التحقيق  ,التوفيق ) ووسائل قضائية ( التحكيم الدويل  ,احملاكم الدولية ) .
ويقوم بالوساطة حلل املنازعات الدولية – يف أغلخ ااحوال – دول أو منظمات دولية ( حكومية وغري حكومية )  .وقد يقوم هبا
ماسسات دينية أو سياسية  ....أو أفراد عاديون .
وجيسنند عمليننة الوسنناطة – يف كننل أحواهلننا  -شننخص طبيعنني  ,سنواء كننان يقننوم هبننا بصننفته الشخصننية أو باعتبنناره ممننثالً لشخصننية
قانونية دولية  ,باعتبار أن ااشخاص املعنوية كالدول واملنظمات لبد هلا من أشخاص طبيعية يعربون عن إرادهتا .

وتعتمد الوساطة – إىل حد كبري – علل شخصنية الوسني يف جنناح عملينة الوسناطة برمتهنا  .ونعن بشخصنية الوسني

" جمموعنة

الصننفات الننو تتنوافر يف الوسنني  ,باإلضننافة للننوزن السياسنني أو التنناردي أو النندي  ...لننه  ,طاصننة إذا كننان ميثننل قننوة فاعلننة علننل
املستو الدويل ( دولة عظمل – دولة ذات نفوذ علل أطراف النزاع  -منظمة عاملية . " ) ...
ويف رأيننا تعتنرب اجلهننة النو ميثلهننا الوسني

( دولننة – منظمنة ) ...أهننم ظنرف مننن الظنروف الننو تسناهم يف جننناح الوسناطة  ,فكلمننا

كانت اجلهة الو ميثلها الوسي تتمتع بنفوذ وقوة علل أطراف النزاع  ,كلما كانت نسخ جناح الوساطة أكرب .
وكلمننا كانننت العالقننات الشخصننية والصننداقة ب ن الوسنني ورؤسنناء النندول واحلكومننات  -الننو متثننل أط نراف الن نزاع – قويننة  ,كلمننا
كانت فرص جناح الوساطة أفضل .
وقنند تتمتننع شخصننية الوسنني بثقننل تنناردي أو دين  ...يف نظننر أط نراف الننزاع ممننا يزينند مننن فننرص قبننول وسنناطته وجناحننه يف مهمننة
الوساطة بشكل عام .
وممنال شنك فينه أن الصنفات الشخصننية للوسني واملتعلقنة بقدراتنه اخلاصنة وأسننلوبه وحنكتنه وعلمنه وطرباتنه الدبلوماسنية  ...تلعننخ
دوراً مهماً للياية  -مع باقي اامور السابق ذكرها – يف جناح عملية الوساطة برمتها  ,ومن هذه الصفات :
 -املوضوعية واحلياد واملرونة والصرب

 القدرة علنل التواصنل والسنتماع اجليند لألطراف التنصميم واإلصنرار للوصول لتسوية أو هتدئة للنزاع الفهننم اجلينند لتنناريخ وأسباب النزاع التصالت والعالقات اجليدة منع اجلهنات الفاعلنة ذات النصلة بالنزاع -املعرفننة املتميننزة ـهننارات وعمليننات التفنناوض
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هبنذا اجلهنند اسننترعنا معرفننة حقيقننة دور شخصننية الوسنني  -الننذي يككلنب بالوسنناطة أو يتصنندر هلننا – كعامننل مهننم لليايننة يف جننناح

عملية الوساطة  ,باملقارنة بالعوامل ااطر املرلوب توافرها لعملية الوساطة كي تايت مثارها .

وأطرياً فإن التأكد منن أمهينة دور شخصنية الوسني يترلنخ منن الندول واجملتمنع الندويل ككنل أن يعهند – يف املسنتقبل – بالوسناطة
إىل أصحاب الشخصيات املاثرة يف توجيه سري املنازعات الدولية حنو التسوية أو التهدئة .
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Multi-Logistic Regression Binary Response' Technique to Determine the
most Important Affecting Factors of Diakonie's Role in integrating of
Syrian Refugees into the Federal Republic of Germany

تقنية االنحدار اللوجيستي المتعدد ثنائي االستجابة لتحديد العوامل األكثر تأثيراً في دور منظمة الدياكوني
في دمج الالجئين السوريين في جمهورية ألمانيا االتحاديةة
ماجسرت يف القياس والتقومي/ أنس الراجح

Abstract :
The aim of this study was to identify the factors influencing the role of Diakonie in
the integration of Syrian refugees. The sample consisted of (168) Syrian immigrants to the
Federal Republic of Germany.
A research questionnaire was created to determine the role of Diakonie in the
integration of the Syrian refugees into the Federal Republic of Germany, consisting of nine
Binary-responses items.
The following statistical analysis treatments (Maximum de vraisemblance -WaldHosmer and Lemeshow-Goodness of fit) were used.
The results showed that half of the independent variables (receiving assistance in
securing vocational training, receiving assistance in the event of a legal violation, receiving
assistance in housing insurance and social status) respectively had an impact on the dependent
variable (Diakonie's role in integrating Syrian immigrants ). On the other hand, the other
independent variables (gender, receiving help in securing employment, receiving help in
securing a university seat, receiving assistance in German courses), had no effect on the
dependent variable.
Key words : Multipe Logistics Regression, Diakonie, Syrian Refugees, Germany.
:الملخص

 وتكونت، يف دمج الالجئني السوريني اجلدد,هدف هذا البحث إىل حتديد العوامل املؤثرة على دور منظمة الدياكوين
 ولتحقيق أغراض البحث مت بناء استبيان حيدد دور الدياكوين.) من القادمني اجلدد السوريني اىل دولة املانيا االحتادية861( العينة
 ومت استخدام. مكون من تسعة عبارات ومجيعها من النوع ثنائية االستجابة,يف دمج الالجئني السوريني اجلدد لدولة أملانيا االحتادية
 وأشارت نتائج البحث ان نصف املتغريات املستقلة (تلقي.التحليالت اإلحصائيَّة التحليل اللوجسيت لتحقيق اهداف البحث
 ويف املرتبة الثالثة جاء متغري, وباملرتبة الثانية متغري تلقي مساعدة اثناء التعرض ملخالفة قانونية,مساعدة يف تأمني تدريب مهين
 كان هلا تأثري يف املتغري التابع( دور,) ويف املرتبة الرابعة واالخرية جاء متغري احلالة االجتماعية,تلقي مساعدة يف تأمني السكن
, وتلقي مساعدة يف تأمني عمل,)بينما املتغريات املستقلة البقية وهي (اجلنس, منظمة الدياكوين يف دمج القادمني السوريني اجلدد
. مل يكن هلا تأثري يف املتغري التابع,) وتلقي مساعدة يف دورات اللغة االملانية,وتلقي مساعدة يف تأمني مقعد جامعي
. أملانيا، الالجئني السوريني، الدياكوين، االحندار اللوجسيت املتعدد:الكلمات المفتاحية
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I.

Introduction
umanitarian organizations in the German federal state are a key player in
advancing integration”. These organizations include Diakonie, which focuses
on some activities of assisting any Syrian refugee who is deprived of his
education to complete his education in German institutes or universities after
completing the necessary language courses to be allowed to enroll in an
educational institution, and one of its advantages is that it provides an
interpreter to communicate with
them. Not only that, the organization also interprets some regulations and laws and explains
them to the refugee to have a good idea of the Federal State of Germany in general and the
city he lives in in particular. It also organizes meetings with refugees to familiarize them with
their rights, assist in finding vocational training opportunities or work, and help solve
problems of legal irregularities as a result of the refugee's insufficient knowledge of German.
The role played by Diakonie in assisting the integration of Syrian refugees was influenced by
several factors addressed in this research by taking advantage of an important statistical
model in the interpretation of such cases that is the logistic regression model 1.
II. Theoretical framework
 Logistics regression model
Rico noted that regression analysis in general is a model that analyzes and interprets
the relationships between a dependent variable and explanatory variables by associating these
variables with a mathematical equation that may be linear (linear regression) and may be
nonlinear (nonlinear regression). After determining the shape of this relationship, we estimate
the parameters of the model that express the extent to which the dependent variable is affected
by the explanatory variables for the purpose of interpretation or prediction according to the
nature of the study. The logistic regression model is used to predict the probability of an event
by adapting the data to a logistic curve. Logistic regression uses several expected variables
that can be numerical or factional. The logistic regression equation is as follows:2
P

i



(  0  1 X1 .........  k X k )

E (Yi / X i )  e (    X .........  X )
1 1
k
k
1 e 0

..............(1)

Where:
 Pi : Represents the probability of occurrence of the class or attribute i of the
dependent variable.
  : Represents the parameters of the model.
The equation shows that the relationship between the dependent variable and the
independent variables is nonlinear, so there are several conversions that can be made to make
the relationship linear. The most common of these conversions is the Logit conversion. The
previous equation takes the following form:
L



Ln( Pi )   0  1 X 1 .........
 k X k
1 Pi

..............( 2)

1

Bashar, Jedouri. (2017). The Role of Immigrant Services Society of British Columbia and its
Responsibilities towards the Integration of Syrian Refugees, The Canadian Journal for Middle East Studies,
July 2017, Vol. 2, No. 1, pp. 126- 78.
2
Rico, Racotomalala. (2009). pratique de la regrission logistique. Université Lumière Lyon 2. France.
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: The percentage of probability, which is considered the cornerstone of interpreting

the parameters of the model, is explained by the type of explanatory variable.
 The evaluation of the model parameters
The lower squares method is usually used usually to estimate the parameters of the
normal regression model. This method is not appropriate in the case of logistic regression.
Therefore, the de vraisemblance maximum method is used to find the appropriate equations,
and then we solve them numerically through repetitive methods.
 Evaluating the model
Before relying on the results of the model's estimation for the purpose of interpretation
or prediction, these models must undergo several statistical and standard tests that
demonstrate their suitability for use. We can divide these tests into two parts:
 Overall evaluation of the model
This is done through the quality standards of conciliation, and tests of the overall
significance of the model.
 Quality standards of conciliation :
They are statistical criteria that measure the explanatory power of the model. These
standards are considered as alternatives to the linear regression determinants. This is called
the approximation coefficients, which are computed by comparing the explanatory power of
the model without explanatory variables with the model after the introduction of explanatory
variables. Among the most famous:
R-deux de Nagelkerke, R-deux de Cox & Snell
 Testing the overall significance of the model
The purpose of this test is to know the overall significance of the model parameters. In
other words, are all the parameters of the interpreted variables equal to zero or there is at least
one parameter that is different from zero. To perform this test, we use the same principle in
the case of normal regression. We compare the expected values in the case of the model
without independent variables with the expected values in the model containing the
independent variables. This test is called the Hosmer and Lemeshow test.
 Classification Tables
These are tables consisting of the seen classification of cases and classification
generated by the model. Through these tables we can know the correct classification rate and
the wrong classification rate. The higher the correct classification rate is, better the predictive
ability of the model is. These tables are frequently used if the purpose of model construction
is more predictive than explanatory. Parameters Significance modeling test performed to
determine the statistical significance of each variable separately. The Wald test or the
weighting test are usually used and each one of these tests has its own characteristics and
defects. It is important to note here that the evaluation of Logit parameters is done in a
maximal likelihood method; it is one of the most famous estimation methods in the statistic
and measures the maximum likelihood function (M.L). The probability of viewing the n
number of independent variables let it be ( P , P , P ,..............., P ) which lies in the
1

322

2

3

n

 –المركز11المجلد- 9132 يناير/كانون الثاني31العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون
برلين-ألمانيا-الديمقراطي العربي

أنس الراجح/أ

Multi-Logistic Regression Binary Response' Technique to
Determine the most Important Affecting Factors of
Diakonie's Role in integrating of Syrian Refugees into the
Federal Republic of Germany

sample and the sum of multiplying these probabilities represents the maximum likelihood
function: M .L  prob( P , P2 , P3 ,..............., Pn 1.
1

This statistical method was also linked to determine the most important factors
affecting the role of Diakonie in the integration of Syrian refugees into the Federal State of
Germany, with providing appropriate explanations for this situation.
 The role of Diakonie in integration
“The German attitude towards the Syrian refugees crisis stems from the moral cultural
position based on respect for human rights and dignity, regardless of color, race and religion,
despite the knowledge of the German people, the German government, media institutions and
humanitarian organizations, the enormous financial costs that the central state treasury will
bear; to rise to the level of human civilization worthy of the people and the German
civilization. Germany now has responsibilities outside the EU's special circle because the
philosophy of human rights sets the European policy towards solutions to the refugee crisis
since 2015 before the Court of Ethics”, complementing its role in supporting the refugees,
including the Syrians, by integrating them into German society and achieving security and
stability for them 1.
Integration is a broad and broad concept, as social and psychological studies confirm,
since the level of integration differs according to countries of asylum, because it relates to a
set of criteria, such as customs and traditions, which are called culture. “It requires positive
engagement and interaction with indigenous peoples and the application of their customs, the
building of correct social relations, while preserving the cultural identity of the country of
origin, while adopting the cultural and legal norms of the host country. This means the
integration of two cultures, meaning that the refugee has been fully integrated into the host
society”, and this well-founded integration positively affects the cultural identity of refugees.
German society is an accurate society that sets the foundations and programs for every work
they do and there is a record time to accomplish anything. The accuracy and knowledge of the
golden value of time is one of the greatest advantages of European civilization have an impact
on the cultural identity of the Arab man 2.
With the reception of German cities and towns refugees fleeing the bombing and
criminality of the Assad regime and those who support it. “There were about one million
refugees in the year 2015, young minors constituted one third (300,000 minors) including
30,000 with unaccompanied relatives, mostly from Afghanistan, Syria, Iraq, Morocco, Egypt
and African countries”. The humanitarian situation has increased, prompting humanitarian
organizations and institutions, including Diakonie and government agencies in the Federal
Republic of Germany, to launch the largest appeal for assistance in their history, providing

1

Adnan, Ghanem and Farid Khalil, Ja'ouni. (2011). the use of regression techniques in the study of the most
important economic and social determinants of the adequacy of family income. "Applied Study on a
Random Sample of Households in Damascus Governorate", Damascus University Journal of Economic and
Legal Sciences, Vol 27, No. 1.
1

Abdul Majeed, Al-Shawnak. (2017). The German experience in absorbing refugees since 2015. Second International
Conference: Refugees in the Middle East. Editing: Fawaz Ayoub Al-Momani, d. Mohamed Fouad Hawamdeh. Jordan,
Center for Refugee, Displaced and Forced Migration Studies, Yarmouk University, 2017/592.
2
Mohamed, Miyari. (2006). Social Integration, Journal of Arab Studies, Issue (6), and Volume (9): Palestine.
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assistance to Syrians suffering from the scourge of war. Therefore, there is a growing debate
about the need for integration and the means to achieve it as soon as possible 3.
“The transition to a new life in any society may take some time”, but integration as a
concept is sometimes difficult to achieve under the circumstances of the Syrian refugees in
the Federal State of Germany because of the difference in culture and the problems and
concerns that Syrians carried with them because of the current war in their country.
Nevertheless, the Syrian refugees have to be patient with extensive knowledge of the laws and
regulations in Germany. The ability to integrate is not confined to the nature of the
relationship that must be built with the Germans, but extends beyond all spheres of life,
including the ability to speak German, to find out how to make use of the services offered by
the Federal Republic of Germany, to find work with the help and support of the humanitarian
organizations deployed everywhere in Germany, including Diakonie, and to ensure that they
understand the others’ feelings and reflections and respect them 1.
III. Research problem
In view of the importance of integration in the German society and the people and the
activities of all these humanitarian organizations, including Diakonie in the assistance and
care of refugees in general, and the Syrians in particular, In order to reach a certain level they
are able to engage in the atmosphere and traditions of the German society to become an
effective productive category, capable of giving, adding and creativity, and have the rights
and duties like any German citizen on the one hand, and on the other hand the need to
determine the most important factors affecting the role of Diakonie In the integration of
Syrian refugees into the Federal Republic of Germany
and in response to many studies and researches such as the study of Shteiwi 2, Jedouri 3,
Washington 4, and Al-Wazzani 5, which dealt with the issue of Syrian asylum and its
repercussions on the host countries, and placed governments and humanitarian organizations
under the responsibility of helping them in their present plight, The researcher is keen to
contribute to the clarification of the refugee culture of the German community, and to identify
the most important factors influencing the role of Diakonie in the integration of Syrian
refugees in the Federal Republic of Germany and to provide a supportive strategy for the role
of the organization towards the integration of Syrian refugees in Lower Saxony, in order to
find new ways of integrating the refugees and remove all obstacles to their integration into
German society.
In addition to the above mentioned reasons for conducting this research, the activities
presented by the Diakonie organization have been reviewed, and by observing many cases
that have dealt with the organization, and the need to develop explanations and clarifications

3

Salah al-Din, Bugal and Shafi'eh, Bujababa. (2017). International legal protection of the right of unaccompanied
refugee children to enjoy family life. Second International Conference: Refugees in the Middle East. Edition: Fawaz
Ayoub Al-Momani, d. Mohamed Fouad Hawamdeh. Jordan, Center for Refugee, Displaced and Forced Migration Studies,
Yarmouk University, 2017/592.
1
Rashid, Rafeef. (2006). The expatriates Representing of the country of residence and its relationship to integration,
was retrieved from the source: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=63346.
2
M, Shteiwi. (2014). Dealing with the crisis - a review of the response to the Syrian refugees programs in Jordan,
Center for Strategic Studies, University of Jordan: Amman: p3.
3
Bashar, Jedouri. (2017). The Role of Immigrant Services Society of British Columbia and its Responsibilities towards
the Integration of Syrian Refugees, The Canadian Journal for Middle East Studies, July 2017, Vol. 2, No. 1, pp. 126- 78.
4
Kate, Washington. (2013). Rapid Participatory Community Assessment, CARE: Jordan, p4.
5
Khaled, Al-Wazzani. (2012). The economic impact of the Syrian asylum crisis on the Jordanian economy. Amman:
Jordanian Economic and Social Council, p2.
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that in turn help and assist the host country through constructive results on the basis of
scientific facilitates the development of programs and plans for the future integration.
IV. Research question
 Does gender, social status, assistance in vocational training, providing employment,
providing university seat, German language courses, exposure to legal irregularities,
and assistance in providing housing have a significant impact on Diakonie's role in
integrating refugees Syrians in the Federal Republic of Germany, from their point of
view?
V. Research goals
Identifying and determining the moral impact of each variable of the search variables
such as gender, social status, assistance in vocational training, providing employment,
providing university seat, German language courses, exposure to legal irregularities, and
assistance in providing housing have a significant impact on Diakonie's role in integrating
refugees Syrians in the Federal Republic of Germany.
VI. Research Significance
1. Discussing the theoretical and practical importance of the logistic regression technique
in the analysis due to the nature of the collected and all of the Binary type.
2. What distinguishes the current research is the focus on the use of the logistic
regression model on some applications, social and human issues, and integration
issues. This model is commonly used in many medical studies.
3. The contribution of the research findings will determine the most important factors
influencing the role of Diakonie in the integration of Syrian refugees into the Federal
Republic of Germany.
4. This research may add solutions to some integration problems, which help interested
researchers, develop plans and strategies for the integration of arrivals into the Federal
Republic of Germany.
VII. Research delimitations
The research was applied: on the Syrian refugees in Lower Saxony in Germany in
2018. The results of the present study: were limited to determining the most important factors
affecting the role of Diakonie in the integration of Syrian refugees into the Federal Republic
of Germany due to the refugee’s gender, social status, assistance in vocational training,
providing employment, providing university seat, German language courses, exposure to legal
irregularities, and assistance in providing housing have a significant impact on Diakonie's role
in integrating refugees Syrians in the Federal Republic of Germany.
VIII. Research Terms
 Logistics regression model:
TUFFERY defines it as “a kind of regression where the dependent variable can take
two values (binary logistic regression) and may take more than two peaks (multiple logistic
regression). However, in logistic regression our objective is not to explain the change in the
values of the dependent variable, but it is the interpretation of the probability of occurrence
and non-occurrence of the phenomenon under study” 1.
The researcher defines it procedurally as an appropriate statistical method for the
current research, which helps in determining the most important factors affecting the role of
Diakonie in the integration of Syrian refugees to the Federal Republic of Germany.

1
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Diakonie
Diakonie is “the social ministry of the Protestant churches. We understand our mission
as a lived charity and we are committed to people who are on the margins of society, who
depend on help or are disadvantaged. In addition to this help we understand ourselves as a
lawyer of the weak and publicly state the causes of social distress in relation to politics and
society. We fulfill this task together with other leading voluntary welfare organizations . This
self-image is also reflected in the word "Diakonie": in ancient Greek, Diakonie means all
aspects of serving one's neighbor” 2.
The researcher defines it procedurally, depending on his knowledge of some of the
services that it performs as an organization that performs tasks, services and programs for the
integration of Syrian refugees into German society and enables them to face the difficulties
they face in the process of integration by defining the nature of the host country in terms of
rights and duties.
 Integration
The Supreme Council for Integration defined this term, as Nasr has pointed out, as “a
process by which diverse and pluralistic elements are encouraged to contribute effectively to
the host society, to accept the cultural, social and moral specificities, and to sincerely believe
that this totality excludes this diversity and compound pluralism” 1.
The researcher defines it as a mechanism of communication between two parties, which leads
to the weakening of differences through cultural exchange between the comers and the host
society.
 Syrian Refugees
Families displaced from their cities and villages and homes from the beginning of the
Syrian crisis on 18/3/2011 until this time in 2018 for fear of their lives because of the ongoing
military conflict, massacres committed by the Assad regime criminal and its allies against the
Syrian civilians, all created an atmosphere of fear that made many of them are looking for
safety elsewhere; German Federal state was one of these places.
IX. Related Literature
The following previous studies dealt with the issue of Syrian asylum in general,
because there are no studies that are directly related to the current research as the researcher is
aware of:
 Jedouri study. The aim of this study was to identify the role of ISS of BC and its
responsibilities towards the integration of Syrian refugees in Canadian society, as well as
the investigating the obstacles to achieve this integration. A questionnaire was used to
identify Syrian refugees' responses. The study sample consisted of (43) Syrian refugees
families (newcomers) specifically in four cities: New Westminster, Vancouver, Burnaby and
Coquitlam. The descriptive analytical method was used, a set of results were reached and can
be summarized as follows 1) the mean of the Syrian refugee sample responses for the items of
the dimension of the Career Services was (1.97). The mathematical averages for items on the
dimension of Career Services ranged between (1.88 -2.06). 2) The means of the Syrian
refugee sample responses for the items of the dimension of the Settlement Services was
(1.99). The mathematical means for the items of the dimension of Settlement Services ranged

2

Diakonie. (2018). who we are. Retrieved from source: https://www.diakonie.de/auf-einen-blick/.
Hail, Nasr. (2008). The March of Merger, Journal of Urban Dialogue, Issue (2406), Retrieved from Source:
http://www.ahewar.org.
1
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between (1.93 -2.03). 3) The mean of the Syrian refugee sample responses for the items of the
dimension of Language Instruction dimension was (2.26). The mathematical means for this
dimension items ranged between (1.94- 3.40). 4) There are no significant differences at the
level of significance (α ≤ 0.05) among the mean of the Syrian refugees’ responses about the
role of ISS of BC and its responsibilities towards their integration within the Canadian society
due to the variable of place of residence. T value was 0.242 which is not statistically
significant at the level of significance (α ≤ 0.05) 2.
 In a study conducted by Shteiwi .on dealing with the crisis - a review of the
response to the Syrian refugees programs in Jordan, he pointed out that the Jordanian
government and the international community should also promote relief work and activities in
sectors directly related to the crisis of Syrian refugees and local communities, Which is not
yet hosting many Syrian refugees. The current relief programs are largely limited to meet the
needs of refugees and host communities in the short term and the need to solve immediate
infrastructure problems as they are a comprehensive humanitarian response. The long-term
potential effects of Syrian refugees on social relations in host communities must also be
planned 3.
 Washington conducted a study indicating that the majority of the Syrian refugees
coming to Jordan are initially resettled in Za'tari camp, and then large groups of them leave
by legal means for asylum and residence in urban areas or enter illegally into large cities.
According to the statistics of the UNHCR, the Syrian asylum rate is about 300 people a day
and the majority go to urban areas, especially Amman and Zarqa in search of work and
housing, which in turn increased the burden on those areas, especially in the area of social
services and programs, and challenged institutions to determine their own needs with
pressures already faced by local communities, CARE expressed concern that the process
would lead to a sensitivity of delivery of services to refugees between host communities,
institutions and refugees themselves 1.
 Al-Wazzani in a study on the economic aspect of Syrian asylum entitled “The
economic and social effects of the Syrian refugee crisis on the Jordanian economy”. This
study aimed to shed light on the economic and social effects of the Syrian refugees' flow on
Jordan. It focuses primarily on direct and indirect economic costs on the national economy,
with an analytical view of some of the social impacts of the crisis on the Kingdom's economy.
And provide a study of the Jordanian economy before and after the Syrian asylum and then
provide a historical reference to Jordan with the issues of refugees since the establishment of
the Kingdom until the present, in addition to some of the treaties and charters signed by
Jordan on refugee issues, in addition to focusing on some facts and figures concerning the
problems of asylum, with an explanation of some of the economic and social effects of the
Syrian refugees on Jordan. Finally, a number of recommendations are presented to the
decision makers regarding the cost to the Jordanian economy and to seek to help it with the
problems it has suffered since the beginning of Syrian asylum 2.

2

Bashar, Jedouri. (2017). The Role of Immigrant Services Society of British Columbia and its Responsibilities towards
the Integration of Syrian Refugees, The Canadian Journal for Middle East Studies, July 2017, Vol. 2, No. 1, pp. 126- 78.
3
M, Shteiwi. (2014). Dealing with the crisis - a review of the response to the Syrian refugees programs in Jordan,
Center for Strategic Studies, University of Jordan: Amman: p3.
1
Kate, Washington. (2013). Rapid Participatory Community Assessment, CARE: Jordan, p4.
2
Khaled, Al-Wazzani. (2012). The economic impact of the Syrian asylum crisis on the Jordanian economy. Amman:
Jordanian Economic and Social Council, p2.
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X.

Research procedures and methodology
The researcher used the analytical descriptive method by taking note of the literature
of the subject and studying the concept of multi-binary logistic regression on the one hand,
and the factors influencing Diakonie's role in integrating Syrian refugees into the Federal
Republic of Germany on the other, collecting data on Diakonie's work system and factors
influencing integration and analysis.
Second, the forward-looking approach was addressed through the results of multiple
logistic regression in the prediction of the most important factors affecting the role of
Diakonie in the integration of refugees.
 The research sample
The research population consisted of all Syrian refugees in the Federal Republic of
Germany. The sample consisted of 168 Syrian immigrants and residents of the Lower Saxony
province, collected in a simple random manner. Since the researcher is a Syrian residing in
Soltau, Lower Saxony, some acquaintances, friends and relatives were contacted and an
electronic link was distributed of the research tool.
 Research tool and its variables
A questionnaire was created to determine the role of Diakonie in the integration of the
Syrian refugees into the Federal State of Germany, consisting of nine expressions, all of the
Binary type, because of the ease of response, data collection and time reduction, as follows:
 Variable dependent:
1. Does Diakonie play a role in integration? (0 = Yes, 1 = No).
 Independent Variables (Explanatory Variables):
1. Q1: Gender (0 = male, 1 = female).
2. Q2: Social status (0 = male, 1 = female).
3. Q3: Have you received assistance in providing vocational training? (0=male,
1=female).
4. Q4: Have you received assistance in providing a job for you? (0=male, 1=female).
5. Q5: Have you received assistance in providing a university seat for you? (0=male,
1=female).
6. Q6: Have you received assistance in providing German Language courses for you?
(0=male, 1=female).
7. Q7: Have you received assistance while you were in a legal breach? (0=male,
1=female).
8. Q8: Have you received assistance in providing housing for you? (0=male, 1=female).
 Research procedures:
1. After reviewing the different theoretical aspects of theoretical literature, previous
studies of logistic analysis, integration and the role of organizations in the integration
of Syrian refugees, a questionnaire was drawn up defining the role of Diakonie in the
integration of Syrian refugees into the Federal Republic of Germany.
2. The characteristics of the research population were examined and the sample was
selected in a simple random way according to these characteristics.
3. Application of the research tool to the sample members through an electronic link:
https://goo.gl/forms/7USvxp3AHvzrDPPY2, then the answers were unloaded and
processed by the necessary statistical analysis using SPSS program.
4. Extracting and discussing results, then classifying them according to the objectives of
the study.
 Statistical treatments and statistical programs used in research
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The SPSS version 19 program was used for statistical analysis, where Multi-Logistic
Regression Binary Response.
1. Maximum de vraisemblance: to find the appropriate equations, and then we solve
these equations numerically through repetitive methods 1.
2. Wald test: To illustrate the importance of logistic regression coefficients by comparing
the probability values of the Wald statistic with the previously determined level of
significance by the researcher to determine whether the variable in question is
statistically significant or not, to determine the statistical significance of each variable
separately.
3. Hosmar and Lemshow: to see if the model represents the best representation data. In
this test, we use the same principle in the case of normal regression. This is the
comparison of the expected values in the case of the model without independent
variables with the expected values in the form containing the independent variables.
XI. Results and Discussion
The First Question: Does gender, social status, assistance in vocational training,
providing employment, providing university seat, German language courses, exposure to legal
irregularities, and assistance in providing housing have a significant impact on Diakonie's role
in integrating refugees Syrians in the Federal Republic of Germany, from their point of view?
To answer this question, the ready-made SPSS package was used, and the Enter
method was used. The descriptive information for the sample that was found are in the
following table:
Table (1):
Case Processing Summary
Unweighted Cases(a)
N
Included in Analysis 168
Missing Cases
0
Selected Cases
Total
168
Unselected Cases
0
Total
168

Percent
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0

a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Table (1) summarizes the data entered in the analysis, the size of the studied sample,
and missing data. The following table (2) represents the code or the values of the dependent
variable.
Table (2):
Dependent Variable Encoding
The role of Diakonie in
Internal Value
integration
Yes
0
No
1

In order to calculate the number of repetitive cycles of the derivatives of the maximum
potential function to obtain the lowest negative value for the two functions of the maximum
potential for obtaining the optimal estimation of the parameters of the model, the following
table was created:

1

Adel, Ahmed Babtain. (2009). Logistic regression and how it is used to construct prediction models for data with
binary variables. Unpublished PhD thesis. Umm Al Qura University. College of Education, Saudi Arabia.
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Table (3):
Iteration History (a, b, c, d)

Step 1

Iteration

a
b
c
d

-2 Log
likelihood

Constant

Q1
-0.551
-0.162
1.033
2.238
3.287
4.300
5.305
6.306
7.307
8.307
9.307
10.307
11.307
12.307
12.307

Q2
-0.551
-1.041
-2.120
-3.284
-4.329
-5.342
-6.346
-7.348
-8.349
-9.349
-10.349
-11.349
-12.349
-13.349
-13.349

Q3
-0.142
-0.423
-0.794
-0.935
-0.954
-0.955
-0.955
-0.955
-0.955
-0.955
-0.955
-0.955
-0.955
-2.955
-2.955

Coefficients
Q4
Q5
-0.351
0.602
-1.785
1.639
-3.946
2.748
-6.079
3.746
-8.129
4.755
-10.149 5.759
-12.156 6.761
-14.159 7.762
-16.160 8.762
-18.160 9.762
-20.160 10.762
-22.160 11.762
-24.160 12.762
-26.160 13.762
-22.160 13.762

Q6
0.441
1.159
1.691
1.806
1.818
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817
1.817

Q7
1.537
2.674
4.428
6.492
8.533
10.549
12.556
14.558
16.559
18.559
20.559
22.559
24.559
26.559
26.559

1
110.848
2.300
2
86.437
3.871
3
76.367
5.076
4
73.043
6.065
5
71.893
7.064
6
71.477
8.064
7
71.325
9.065
8
71.269
10.065
9
71.249
11.065
10
71.241
12.065
11
71.238
13.065
12
71.237
14.065
13
71.237
15.065
14
71.237
16.065
15
71.237
16.065
Method: Enter
Constant is included in the model.
Initial -2 Log Likelihood: 229.457
Estimation terminated at iteration number 51 because parameter estimates changed by less than 0.001.

Q8
1.615
2.714
3.887
4.957
5.974
6.980
7.982
8.983
9.984
10.984
11.984
12.984
13.984
14.984
14.984

The results in the previous table show the method of estimating the logistic regression
model parameters in a repetitive way, i.e. the calculation is repeated until the values of the
parameters converge at a given line and at the smallest value of the function of efficiency. In
this table, we can observe the stability of the model parameters at step 5 where we observe
that the values of the fourth step are equal to the values of step 15 at (0.001) approximation.
In the fifteenth cycle of the negative variable we obtained the weakest possible function with
the lowest value (229.457) .So, (-2log likelihood=229.457), and we stopped at this cycle
because the change in the coefficients became less than 0.001. In fact, the change in the
estimated parameters became very slow after the twelfth session, as we observe from Table
(3). Therefore, it can be said that the parameters in cycles (13, 14 and 15) are very similar
with very small differences; we stopped at the fifteenth session and considered them the best
possible results for the parameters because the weakest probability of the maximum possible
function is at its lower end at this cycle, indicating that the dependent variable has a
relationship between Diakonie's role in the integration of Syrian immigrants and the
explanatory variables.
The parameters of the optimal model obtained in the fifteenth cycle of Table (3) were
also found. All the parameters of the estimated model (constant, b1..., b8( and standard error
for each parameter are shown the following table:
Table (4):
Variables in the Equation

Step 1a

Independent
variable
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Q1
Q2
Q3

B

S.E.

Wald

dF

Sig.

Exp. (B)

-19.349
0.955
38.160

19965.762
0.595
19067.073

0.004
2.573
1.200

1
1
1

0.999
0.019*
0.028*

0.000
2.598
4E+016

95.0% C. I. for
EXP(B)
Lower
Upper
0.000
0.231
0.809
8.344
0.000
4E+076
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Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
constant

-19.762
-1.817
-38.559
-20.984
18.901
41.414

23972.561
23390.758
24807.681
5249.411
5249.411
7310.164

0.031
0.002
0.001
0.387
0.132
0.148

1
1
1
1
1
1

0.999
1.000
0.999
0.047*
0.007*
0.995

0.000
0.163
0.000
2.760
2E+008
1E+018

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1.348
2.541
2.432
1.463
2E+432

a Variable(s) entered on step 1: Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8.

From Table (4), we observe that the attached model coefficients are in log-odd units.
The equation of the model is as follows:
Log [pˆ/(1-pˆ)] = 41.414-19.349 X1+0.955 X2+38.160 X3-19.762 X4-1.817 X5-38.559 X6-20.984
X7+18.901 X8

pˆ: (Diakonie did not play a role in integration) these estimates illustrate the
relationship between independent and dependent variables in logit units.
From the same table we find:
(Var3) “Assistance in providing vocational training” was ranked first in influencing
the variable (Y), the role of Diakonie in the integration of Syrian arrivals because The
regression coefficient of this variable (B3=38.160), i.e. the variation in Var3, "receiving
assistance in securing vocational training will increase the probability that Diakonie will not
play its role in the integration of Syrian arrivals by (38,160) times in the logarithm of the
dependent variable with the stability of the effect of the other variables. Also, the coefficient
was significant on the dependent variable at the level of significance of 0.05 for (dF=1),
where the value of Sig = 0.028, and the value of Wald statistic (W=1.200), and the value of
(Exp. (B) = 4E + 016) that the possibility or opportunity to receive assistance In the provision
of vocational training from Diakonie larger than (4E + 016) times than the possibility of not
receiving assistance in providing vocational training.
This is explained by the awareness of the new Syrian comers of the importance of
their work because it has many repercussions on the individual in terms of social and
economic and securing the future of their children. It was noticeable in many organizations on
the demand for vocational training as the first stage after the completion of integration courses
established by the state. But the refugees’ lack of knowledge of the companies and the
requirements for applying for them is an obstacle that has been overcome by many refugees
through Diakonie.
The results of this study were in line with the study of Jedouri 1 in which he clarified
the importance of organizations in supporting appropriate vocational training for Syrian
arrivals in their host countries.
While the variable (Var7) “receiving assistance during the exposure of legal
violation” was ranked second in the influence on the variable (Y), the role of Diakonie in the
integration of Syrian arrivals, as the regression coefficient of this variable (B7=-20.984). In
other words, the variation in Var7 would reduce the likelihood that Diakonie would not play
its role in the integration of Syrian arrivals by (20.984) times in the logarithm of the
dependent variable with the stability of the effect of the other variables. The coefficient was
significant for the dependent variable at the level of 0.05 for (dF=1) where (Sig=0.047), Wald
statistic (W=0.387), and (Exp.(B)=2.670). In other words, the possibility or opportunity to

1

Bashar, Jedouri. (2017). The Role of Immigrant Services Society of British Columbia and its Responsibilities towards
the Integration of Syrian Refugees, The Canadian Journal for Middle East Studies, July 2017, Vol. 2, No. 1, pp. 126- 78.
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receive assistance during a legal breach from Diakonie is (2.670) times greater than the
possibility of not receiving assistance during a legal breach.
This is explained by the fact that Syrian new comers are still in the process of learning
the language and under the conditions of their stage of learning the German language they are
still not fluent in the language to understand the legal text of contracts with
telecommunications companies, or rent houses or electricity companies or similar treatment
with companies dealing with contracts with their customers, and this made them vulnerable to
exposure to many legal irregularities, and Diakonie was one of the organizations that helped
them to solve and avoid many irregularities.
The variable (Var8) “receiving assistance in housing” was third in ranking
influencing the variable (Y), the role of Diakonie in the integration of Syrian arrivals. The
regression coefficient for this variable is (B8=18.901), i.e. the variation in (Var8) would
increase the possibility that Diakonie would not play its role in the integration of Syrian
arrivals by (509.05) times in the logarithm of the dependent variable with the stability of the
effect of the other variables. The coefficient was significant for the dependent variable at the
level of 0.05 for (dF=1) where (Sig=0.007), Wald statistic (W=0.132), and (Exp. (B) =2E
+008). In other words, the possibility or opportunity to receive housing assistance from
Diakonie is 2E+008 times greater than the possibility of not receiving housing.
This is explained by the fact that the first phase of the coming of the Syrians was filled
with many problems and instability until a suitable accommodation was found for them.
Diakonie had a role in helping to find accommodation in some cases or to communicate with
some companies in order to provide psychological stability for those coming from Syria. This
indicates the role of the Organization's long experience in dealing with refugee issues and its
awareness of the importance of housing in creating an atmosphere of internal stability for
refugees.
The variable (Var2) “Social status” was fourth in ranking influencing the variable
(Y), the role of Diakonie in the integration of Syrian arrivals. The regression coefficient for
this variable is (B2=0.955), i.e. the variation in (Var2) would increase the possibility that
Diakonie would not play its role in the integration of Syrian arrivals by (09.11) times in the
logarithm of the dependent variable with the stability of the effect of the other variables. The
coefficient was significant for the dependent variable at the level of 0.05 for (dF=1) where
(Sig=0.019), Wald statistic (W=0.004), and (Exp. (B) =2.598). In other words, the possibility
or opportunity for families to receive support from Diakonie is (2.598) times greater than the
possibility of singles.
This is explained by the fact that families are more than supported by Diakonie
because the requirements and problems of families were much larger than single. The most
important of these problems were the registration of children in schools and their follow-up,
birth registration, appointments with the pediatrician, follow-up of vaccinations and
reinforcement courses in some school materials, and proper support of the pack will push
integration into the host country and give better results.
The results of this study agreed with Jedouri 1, stressing the importance of
organizations in supporting the families of Syrian new comers.

1

Bashar, Jedouri. (2017). The Role of Immigrant Services Society of British Columbia and its Responsibilities towards
the Integration of Syrian Refugees, The Canadian Journal for Middle East Studies, July 2017, Vol. 2, No. 1, pp. 126- 78.
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As for the other variables (Var1, Var4, Var5, Var6), respectively (gender, receiving
assistance in providing employment, receiving assistance in providing a university seat, and
receiving assistance in German courses) had no influence on the variable (Y), the role of
Diakonie in the integration of Syrian arrivals) at the level of (0.05) for (dF=1) with the values
(0.999, 1.000, 0.999, 0.999) respectively.
All of which are logical in their meaninglessness, since the sex of the refugee is not
necessarily necessary for the Diakonie organization to provide support and assistance in the
integration of Syrian arrivals, if both men and women are treated with the same degree of
social equality principle as German law and all organizations operating in Federal State of
Germany. Diakonie also provides aid to all, regardless of whether it is related to belief,
political orientation or the like.
As for the variables of receiving assistance in providing employment and receiving
assistance in providing a university seat, do not necessarily have an influence on the role of
Diakonie in the integration of Syrian arrivals. This is logical from the point of view of the
researcher, so that most of the arrivals are still in the establishment stage in terms of issuing
identity papers, stays, reunion and German language courses. At this stage we found that the
organization played a role in other requirements for refugees.
Regarding the variable of receiving assistance in German courses does not
necessarily have an influence on the role of Diakonie in the integration of Syrian arrivals.
Because the fact that teaching the German language is the responsibility of the Federal Office
of Migration (BAMF), which provides German courses that combine language lessons with
an introduction to the history and culture of Germany, called (Integrationskurs). It includes
600 hours of language classes, 100 hours course on the fundamentals of German law, history
and culture. If a participant could not pass the language examination at the end of the course,
he or she can pursue an additional 300 hours of German lessons.
This role of Diakonie does not limit or prevent any other organization to contribute in
supporting the German Language teaching courses as this role was purely voluntary by
Diakonie. This is logical from the point of view of the researcher, so that most of the arrivals
are still in the establishment stage in terms of issuing identity papers, stays, reunion and
German language courses. Diakonie‘s role was complementary to German language schools
through regular and organized family meetings.
As for the test of the adequacy of the whole model and the quality of fit in linear
regression, in the case of the logistic model we used F and R2 in the linear regression. In the
case of the logistic model, the log likelihood ratio which follows the distribution of Chi Square-X2 according to the relationship:
X2 = 2 (Loge L0 – Loge L1)
 L1: The maximum possible function value that contains (i) variable.
 L0: The maximum possible function value that contains (i-1) variable.
Table (5) clarifies how to calculate the value of X2:
Table (5):
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square
df
Sig.
Model
158.220
8
0.000

From Table (5) we find the value of (X2 =158.220), with a probability value (0.00)
which is a statistically significant. By calculating the value of X2, Contingency Table was
calculated as shown in Table (6)
Table (6):
Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test
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Step 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

The role of Diakonie in integration
Yes
No
Observed Expected Observed Expected
16
16.000
0
0.000
8
8.000
0
0.000
24
28.173
8
3.827
16
11.827
0
4.173
8
8.000
16
16.000
0
0.000
16
16.000
0
0.000
24
24.000
0
0.000
16
16.000
0
0.000
16
16.000

Total
Observed
16
8
32
16
24
16
24
16
16

From the intersection of totals of the binary dependent variable (Y) with totals of
estimated probabilities, the cross-table of the dependent variable totals was created with totals
of the estimated probabilities through the Hosmer statistic, which follows the distribution of
Kai squares to test the significance of the differences between observed and Expected as
shown in Table (7):
Step
1

Table (7):
Hosmer and Lemeshow Test
Chi-square
df
Sig.
10.816
7
0.147

From the previous table, the value of H-Statistic=10.816 with a probability value of
(0.147) indicates the quality of the whole model, so that the model fits the data well, which
indicates the existence of a general indication of the parameters of the model, which confirms
the results in the previous table (6) the role of the organization Diakonie in the integration
from the point of the view of the Syrian arrivals to receive support from the organization or
not where the values are very close between actual and estimated values in case of receiving
support or not.
To find out the percentage of the resulting model in the current study of the study data,
we found the following table:

Table (8):
Classification Table (a, b)
Predicted

Step 0

Observed

Diakonie Role in Integration
Overall Percentage

Diakonie Role in Integration

No
Yes

No
63
5

Yes
9
91
0.917

Total summation
72
96
168

a .The cut value is. 500

From the previous table, we find (Overall Percentage= 0.917), i.e. only 14 views were
wrongly categorized, and the overall error probability (8.3%) is good, indicating that the
model represents the data well.
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Multi-Logistic Regression Binary Response' Technique to
Determine the most Important Affecting Factors of
Diakonie's Role in integrating of Syrian Refugees into the
Federal Republic of Germany

Thus, the results of the research showed that half of the independent variables had an
impact on the dependent variable (the role of Diakonie in the integration of Syrian
immigrants). In the first rank was the variable of receiving assistance in providing vocational
training, second rank variable receiving assistance during the exposure of a legal violation,
and in third rank came the variable of receiving assistance in securing housing, the variable of
social situation was ranked fourth and last.
For the other independent variables (gender, receiving help in securing employment,
receiving help in securing a university seat, receiving assistance in German courses), had no
effect on the dependent variable (the role of Diakonie in the integration of Syrian arrivals)
This result is further enhanced by the attitudes of Syrians coming to the role of organizations
in helping them better integrate into the host society to be active in their new society.
XII. Recommendations
From the findings of this research and previous studies reviewed in this research, the
researcher recommends the following points:
1. Using logistic regression models to study and interpret other social phenomena in
refugee host communities.
2. The use of other binary models for regression in future studies on asylum issues.
3. Conducting studies focusing on the economic dimensions of host countries and
examine their relationship with the demographic characteristics of refugees.
4. Mainstreaming the idea of using the logistics model in the social, economic,
educational and asylum issues, and not focusing on the medical fields only as before.
5. Paying attention to specialized models in studying qualitative variables, taking
advantage of the standard economics of qualitative variables, and applying them in the
field of asylum issues.
6. Building models that take into account the interaction between the explanatory
variables of asylum issues and the role of organizations in integration.

XIII.
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دور االستعمارية الجديدة في تشكيل القانون الدولي المعاصر:
دراسة ناقدة لمفهومي الحوكمة والعولمة
The Role of Neo-Colonialism in The Formation of Contemporary
– International Law: Critical Study on the two Concepts of Good
Governance and Globalization
د /محمد خليل الموسى/أستاذ القانون الدولي العام المشارك،كلية القانون-جامعة اإلمارات العربية المتحدة
الملخص:
يعاجل هذا البحث موضواعاً مهماً من موضوعات نظرية القانون الدويل وهو عالقة االستعمارية اجلديدة بالقانون الدويل ،ودورها يف تشكيله
مبا خيدم أهدافها وغاياهتا .فاإلشكالية اليت يتناوهلا هذا البحث تتمثل يف الكشف عن الكيفية اليت توظف االستعمارية اجلديدة من خالهلا
النظام القانوين الدويل املعاصر لتحقيق غاياهتا ومراميها األساسية ،ويف حتليل دينامية تذلك التوظيف للقانون الدويل املعاصر؛ خاصة وأن
هذا األخري أضحى خمفقا يف حتقيق رفاه البشر وخري الدول كما كان مأموال منه قبل عقود من الزمن  .ويسعى البحث لدراسة تلك املشكلة
من خالل حتليل مفهومي العوملة و احلوكمة والكشف عن كيفية استخدامهما من قبل االستعمارية اجلديدة إلعادة تشكيل القانون الدويل
املعاصر .فهذا القانون بوضعه الراهن -كما بنيت هذه الدراسة -خيضع لعملية إعادة إنتاد وفقاً للنهج النيوليربايل ومن خالل مفهومي
احلوكمة و العوملة ،ليغدو أداة إلدامة سيطرة قوى االسعمارية اجلديدة على دول العامل الثالث  .ومن املسائل املهمة اليت تتمحور حوهلا هذا
البحث مسألة تزامن و تعاصر كل من العوملة و احلوكمة مع االستعمارية اجلديدة .اوقد ويف معاجلة تلك املشكلة ،استعان الباحث باملنهج
التحليلي – النقدي ،فلم يكتف بتفكيك الظاهر اليت يعاجلها وإعادة تركيبها فحسب ،ولكنه قام بالكشف عن العالقات البنيوية القائمة
بني االستعمارية اجلديدة والقانون الدويل املعاصر بصورة متكن من إداركها  ،وتقييما وضعها واحلكم عليها .وقد انتهى البحث إىل نتائج
مهمة أبرزها أن االستعمارية اجلديدة تقوم بإعادة إنتاج النظام القانوين الدويل حتت مسميات "العوملة" و "احلوكمة" ،وهأن تلك العملية تتم
يف األساس من خالل تطويع القانون الدويل حلقوق اإلنسان بصورة تعزز املفاهيم النيوليربالية اليت تشكل اإلطار األيدولوجي لالستعمارية
اجلديدة .وأكد البحث كذلك على دور املنظمات الدولية املالية يف عملية إعادة تشكيل القانون الدويل وفقاً ملصاحل االستعمارية اجلديدة،
وأهنا أضحت متارس إدارة دولية لدول العامل الثالث تشبه إىل حد كبري من هيث األهداف نظم اإلدارة االستعمارية والوصاية اليت كانت
مفروضة على الدول يف مرحلة القانون الدويل التقليدية وإبان احلقبة االستعمارية التقليدية.

الكلمات المفتاحية :القانون الدويل ،نظرية القانون الدويل ،حقوق اإلنسان ،العوملة ،احلوكمة ،االستعمارية (اجلديدة)،
دولة ما بعد االستعمار ،املنظمات الدولية املالية ،تاريخ القانون الدويل.
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دور االستعمارية الجديدة في تشكيل القانون الدولي
دراسة ناقدة لمفهومي الحوكمة والعولمة:المعاصر

Abstract:
This article addresses an important topic in the theory of international law, which is the
relationship of the neo- colonialism with international law, and its role in its formation in a way
to serve its aims and objectives. It focuses on the analysis of the dynamic manipulation of
international law by the neo- colonialism and its neo-liberal project. The article sought to
analyze the concepts of
globalization and good governance, a common vocabulary of
contemporary international discourse, to reveal how they are being used by the neo-colonialism
to reshape contemporary international law.
As the current status of international law is undergoing a process of re-establishing, in
accordance with the neo-liberal approach and through the concepts of good governance and
globalization, as a means of perpetuating the domination of the third world by the new colonial
forces.
One of the important issues that this article revolves around is the synchronization of
globalization and good governance with the neo- colonialisms. This demonstrates the reproduction of the international legal law under the terms of "globalization" and "good
governance", which is essentially a process of adapting international human rights law in a
manner that reinforces the neoliberal concepts that form the ideological framework of the new
colonization. Of course, the research did not overlook the analysis of the role of international
financial organizations in the reformation process of international law in accordance with the
new colonialism interests.
Keywords :International law, International Law Theory, Human rights, Globalization, Good
Governance, Neo-colonialism, Post-colonial State, International Financial Organizations,
History of international law.

مقدمة
 أصاب، وغاداة انتهااب احلارر البااردة باني املعساكرين الغار والشارقي،من الالفت للنظر أنه بعد اهنياار جادار بارلني
 لياربايل) والسياساات التنمويااة النيوليربالياة ( الليرباليااة اجلديادة) هااي األسااس يف بناااب العالقاات داخاال- االقتصااد (النياو
 وهلاذا. وباتت هذه االقتصاديات والسياسات القاعدة الوحيدة الواجب اتباعها بغية حتقيق التقدم والرفااه،اجملتمع الدويل
 وباالرغم مان.0991  أضحت العوملة من املوضوعات األساسية سواب من الناحية العلمياة أم العملياة مناذ العاام،السبب
 ورغام االختالفاات اجلوهرياة والعميقاة باني خمتلاف التياارات الفلسافية، ومتفق علياه للعوملاة،عدم وجود مفهوم حمدد بعينه
 علااى، ومااا زالاات، وحتديااد مااداها وقتارهااا إال أهنااا ألقاات ب تارهااا،والقانونيااة والسياسااية واالقتصااادية حااول تعريااف العوملااة
 ولكننااا نعتقااد أن الساامة األباارز للعوملااة هااي.جمماال جوانااب احلياااة اإلنسااانية وباتاات حقيقااة ماتلااة للعيااان يف عااامل اليااوم
. فهااي تشاري يف األساااس إىل ظااهرة اقتصااادية حمضاة وهاي تاادويل اإلنتااج واااادمات املالياة والنقديااة،السامة االقتصاادية
 وتشجيع اقتصااديات الساوق وتعزياز،وهي تعين بالنسبة لدول العامل الثالث هيمنة السياسات واالقتصاديات النيوليربالية
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التخاصية .0وقد جرى تعزيز وتكريس هذه السياسات من خالل منظماات دولياة حماددة هاي  :منظماة التجاارة العاملياة؛
البنااك الاادويل لءنشاااب والتعمااري؛ وصااندوق النقااد الاادويل .فالعوملااة غاادت إحاادى أهاام مفااردات احلياااة الدوليااة املعاصاارة،
واملالحظ أهنا تتزامن مع عودة اإلمربيالية جمددا ،وليس غريباا علاى الدارساني والبااحثني التأكياد علاى الصالة احلميماة باني
العوملاة واإلمربياليااة  .ولعال ماان أكثاار الكتاار إبارازا للعالقاة بااني هاااتني الظااهرتني (هاااردت) و (نيغاري) اللااذين أشااارا يف
كتاهبما "اإلمرباطورية" إىل أن العوملة أنشأت نظاماً كوكبياً خاصاً ،ومنطقاا وبنياة جديادين ،وإهناا بالنتيجاة خلقات صاورة

جديدة للسيادة أطلقا عليها اإلمرباطورية  .باإلضاافة إىل أن العوملاة غادت مصاحوبة إطار إعاادة االساتعمار يف العاامل،
فإهنا أدت إىل حتديد وظيفة القانون الدويل حتديادا براغماتياا وإمربياليااً؛ فأصاب أداة طيعاة بياد اإلمربيالياة اجلديادة واللغاة
األساسية للتعبري عن اهليمنة والسيطرة يف ظل العوملة.
مشكلة البحث :
لقد صاحب العوملة إذاً عدد من الظواهر ،وهي كلهاا تارتبب باإلمربيالياة واالساتعمار واهليمناة مان جاناب الوالياات

املتحاادة علااى العااامل بأسااره .كمااا صاااحبها كااذلك منااذ عااام  ،0991التنظااري لعاادد ماان املفاااهيم القانونيااة ويف مقاادمتها
"احلوكماة" أو "احلوكماة"

Goo governance

 .وأصاب موضاوم مساااة القاانون الادويل واملنظماات الدولياة يف توطياد

الدميقراطية ،وتعزيز مشروعية احلكم من املوضاوعات اوورياة ،وهناا يثاار تساامل مهام وهاو ملااذا تازامن االهتماام باحلوكماة
مااع العوملااة واإلمربياليااة اجلدياادة وهاال اااة صاالة بااني الاادعوة هلااذا الاانمب ماان احلكاام وبااني ااطااار اإلمربيااايل املعاصاار
فمشكلة البحث األساسية تتمثل يف إخفاق النظام القانوين الدويل املعاصر يف حترير العديد من الدول ،وباألخص ،دول
العااامل الثالااث ماان االسااتعمارية اجلدياادة املبنيااة علااى الساايطرة واهليمنااة غااري املباشاارة ،باال بااالعكس إنااه بااات يف الكثااري ماان
احلاالت أداة إلدامة تلك التبعية .فالسؤال املركز الذي يتصدى له هذا البحث :ملاذا أضحى النظام القانوين الادويل أداة
بيااد االسااتعمارية اجلدياادة ومااا هااي الااديناميات واجليااات الاايت تلجااأ إليهااا االتعماريااة اجلدياادة إلدامااة هيمنتهااا علااى دول

عبد الحي زلوم " ،أزمة نظام  :الرأسمالية والعولمة في مأزق" ،بيروت  :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،9002 ،صفحة 3
. 399
ذهب عدد من الدارسين إلى نن الوللمىل ليسىك ن مىر مىن مسىدل ممىددة لممدمىل لةم رينليىلع لاملىن روىد نعمى م ارمىو اثم رينليىل لن مرهىن
روقيداً  .امظر لذا الشأن:
B.S. Chimni, "Third world approaches to international law: A manifesto", in A. Anghie, B.S. Chimni, K.
Micelson and O.Okaford (eds). "The Third world and international order, law politics and
globalization" , Leidin: Brill academic publisher, Martinus Nijhoff, 2003 pp. 47 -75
ل نمظر ذلك :مالو نمينع " رمديد ملرج نلرليو نل منذا مدث لمونلم ممذ "0591ع القنهرة  :ال رمل لممشرع 712ع صفمل 29ع لع د
اهلل عممنن ع د اهلل ع"نيدلللميل الوللمل :من عللمل السلق إل رسليق الوللملع يرلك :دار ال رنب المديد المرمدةع7112عصفمل .59
3

M.Hardt and A. Negri, "Empire", Cambridge M.A: Harvard University press, 2001, p.x11.
B.S. Chimni, op. cit,p 47.
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العامل الثالث وكيف وظفت مفاهيم ليربالية مثل العوملة  ،وحقوق اإلنساان واحلكام الرشايد لفارم هيمنتهاا غاري املباشارة
على تلك الدول
فرضيات البحث :
حيث أن هذه الدراسة هتدف إىل تناول العالقة بني العوملة من جهة واحلوكمة وحقاوق اإلنساان مان جهاة أخارى،
فإهنا تنطلق حتقيقا هلذه الغاي ةمن فرضية أساسية مؤداها أن العوملة ليست أكثر من امتداد إلدارة الادول الغربياة للادول
غري الغربية من خالل القانون الدويل واملنظمات الدولية .فالغاية األساسية هلذه الدراسة إذاً تتمثل يف حتليل الكيفية الايت

جيااري ماان خالهلااا إعااادة إنتاااج العوملااة واحلكاام ماان خااالل القااانون الاادويل حلقااوق اإلنسااان ،ومبساااعدة املنظمااات الدوليااة

وبالااذات صااندوق النقااد الاادويل والبنااك الاادويل لءنشاااب والتعمااري .فاااملالحظ أن هاااتني املنظمتااني الاادوليتني متارسااان دوراً
وتأترياً كبريين يف دول العامل الثالث ،وقد عمدتا إىل استخدام وتوظيف فكرة احلوكمة بغية توسيع أنشطتهما وأدواراا يف

دول العااامل الثالااث ،وذلااك ماان خااالل إجياااد عالقااة جدياادة بااني هااذه األنشااطة واألدوار وبااني القااانون الاادويل حلقااوق
اإلنسااان.ومبعااآ قخاار ،تنطلااق الدراسااة الراهنااة ماان فرضااية أن فكاارة "احلوكمااة" املطروحااة حاليااا ليساات أكثاار ماان قنطاارة
تس ااتخدمها ال اادول الغربي ااة ،وذل ااك م اان خ ااالل ع اادد م اان املنظم ااات الدولي ااة املالي ااة أو النقدي ااة ،م اان أج اال تطوي ااع الب ااآ
واملؤسسات السياسية والقانونية واالجتماعية القائمة داخل دول العامل الثالث ،ورمبا تغيريها؛ لتغدو قابلة للسيطرة عليها
وإخضاعها للمشروم االستعماري الغر اجلديد .
أهمية البحث :
هلذا البحث أاياة كبارية علاى املساتويني العلماي والعملياة فعلاى املساتوى النظاري ،يساعى البحاث إىل الكشاف عان
أسبار اإلزدواجية يف خطار القانوين الدويل املعاصر الذي يؤكد على حق الشعور يف تقريار املصاري ،وعلاى حقهاا يف
ال ااتخلص م اان س ااائر ض اارور اهليمن ااة والتبعي ااة املباش اارة وغ ااري املباش اارة ،ويف الوق اات ذات ااه ن اارى دوال كث اارية ت اارزت حت اات ن ااري
االسااتعمارية اجلدياادة حتاات مسااميات ومفاااهيم عدياادة ماان قبياال العوملااة ،واحلوكمااة وتفس اريات ليرباليااة حلقااوق اإلنسااان
املعا ف هبااا دوليااا .فهااذا البحااث سيساااعد علااى املسااتوى النظااري يف فهاام قليااات عماال االسااتعمارية اجلدياادة وتوظيفهااا
للقانون الدويل ملصلحتها ،وإلدامة سيطرهتا على العامل .أ/ا على املستوى العملي ،فهو من خالل النتائجة اليت سيتوصل
إليهااا سيساااهم تعميااق النقااام مااا جيااب عملااه إصااالت النظااام القااانون الاادويل املعاصاار ليكااون أداة للتفاااهم ،والتعاااي
السلمي ولرفاه البشر وليس وسيلة لظلمهم واالعتداب على مقدراهتم.
المنهج المستخدم في البحث :
فيتمثل باملنهج التحليلي – النقدي ،وهو يقاوم علاى فكارة تفكياك الظااهر إىل اجلزئياات األساساية املكوناة للظااهر
واملفاااهيم الداخلااة يف نطاااق البحااث ،خاصااة وأن تلااك اجلزئيااات املتمثلااة بالعوملااة ،وحقااوق اإلنسااان ،واحلكاام الرشاايد ال
تكتسب معناها بصورة منفردة بل ربطها بسياق منظومة البحث الكلية وهي النظام القانون الدويل املعاصر مبا يتضامنه
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مان عالقااات ساالطوية قاماات االسااتعمارية اجلدياادة بتشااكيلها وفااق أنساااق فاادم مراميهااا وأهاادافها .فالبحااث يسااعى إىل
فهالعالقات البنوية العميقة بني االستعمارية اجلديدة والقانون الدويل املعاصر مان خاالل بعامل املفااهيم الساائدة يف هاذا
النظام  ،وهو ال يرى مفاهيم كالعوملة واحلكم الرشيد إال جمرد تعبريات خارجية ألزمة عميقة تعا ي بنياة النظاام القاانوين
الادويل املعاصاار وهاي ارتباااي مفاهيماه بظاااهرة االساتعمارية اجلدياادة .وجتادر اإلشااارة إىل أن املانهج املتيااع يف هاذا البحااث
يتبع ماا يطلاق علياه يف أدبياات القاانون الادويل ر" هناج العاامل الثالاث يف القاانون الادويل" .وهلاذا السابب فاان املفاردات
األساسااية للدراسااة تتمثاال يف احلوكمااة ودولااة مااا بعااد االسااتعمار يف العااامل الثالااث؛ د احلوكمااة والقااانون الاادويل حلقااوق
اإلنسان؛ وأخريا احلوكمة واملنظمات الدولية املالية.

أوال :اقتران مفهوم "الحوكمة" بدولة ما بعد االستعمار في العالم الثالث
يتصااف مصااطل "احلوكمااة"  ،وهااو املصااطل الااذي بااات مرتبطااا ومربوطااا بالتنميااة ،بأنااه مفهااوم واسااع جاادا ،ولااه
دالالت خمتلفااة وعدياادة فضااال عاان كونااه يلقااى تأيياادا وإناعااا منقطعااي النظااري ماان جانااب شااعور األرم قاطبااة .فهااو
مصطل خاالر وسااحر ،وسااات العوملاة باال شاك يف تعميماه ،ويف قياام نقاشاات علمياة وفكرياة حاادة حولاه؛ وحاول
عدد من املواضيع ذات الصلة به مان قبيال الشافافية واملشااركة ،واملساابلة واواسابة ومكافحاة الفسااد .وهاي املوضاوعات
اليت جيري القول عادة على ان احلل األنساب هلاا ،وملاا تثاريه مان صاعوبات وحتاديات ،يكمان يف تباين قاب االقتصااد احلار
والتنميا ااة املسا ااتدامة .وهلا ااذا السا اابب ًا ااد أن عا اادداً ما اان الدارسا ااني واملفك ا ارين يعا اارف احلوكما ااة اإلنسا ااانية

Human

 governanceبأهنااا " :التحقيااق الفعااال حلقااوق اإلنسااان ،مبااا يف ذلااك احلقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة وتوساايع قليااات
املشاركة يف اجملاالت اليت تعمل قوى السوق واجلغرافيا السياسية فيها"

.0

أما لو أخذنا مصطل احلكم لوحده ،فلايس لاه أياة داللاة تقنياة يف القاانون الادويل .وال تنطباق املالحظاة ذاهتاا علاى
مصااطل "احلوكمااة" ،حيااث أن فكرتااه ت ارتبب يف الواقااع بعاادد ماان مبااادل القااانون الاادويل .فبمقتضااى املعااآ الواسااع هلااذا
املصطل  ،تشري احلوكمة إىل إنشاب حكومة تتصف فيما تتصف به بالدميقراطية ،واالنفتات ،واملسابلة والشفافية ،واح ام
حقوق اإلنسان وسايادة القاانون .وهباذا املعاآ ،تارتبب فكارة احلوكماة بصاورة وتيقاة بالقاانون الادويل حلقاوق اإلنساان؛ ومباا
جاب فيه مان مباادل وأحكاام خمتلفاة  .وال نغفال كاذلك عان حقيقاة ارتبااي فكارة احلوكماة علاى وجاه ااصاو

بتفساري

وتأويل مفاهيم القانون الدويل حلقوق االنسان اليت ساادت بعاد عاام  ،0991وبااألخص تلاك املتعلقاة مبشاروعية احلكام

1

N. Vittal, "Good Governance", paper presented at the Satayama Conference 2002, on 17/3/202,
Mumbai, p.6.
R. Falk, "Human Governance: Toward a new global politics", Cambridge University press 1995, p.125.
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ودميقراطيته.وهلاذا السابب انصاب جهاد القاانونيني علاى السابل والوساائل الايت ميكان مان خالهلاا اساتخدام قواعاد القاانون
الدويل حلقوق اإلنسان ذات الصلة باملشاركة السياسية ،ورحرية التعبري من أجل تعزيز العمل بفكرة احلوكمة.0
توصف فكرة احلوكمة على املستوى الوطين بأهنا فكرة حمايدة ،وأهنا تنطبق على الدول كافة ،وذلك بسبب ارتباطها
باملباادل العامليااة للقاانون الاادويل حلقاوق اإلنسااان  .ولكان يف املقاباال ،ناادرا مااا جياري احلااديث عنهاا يف الاادول الصااناعية
املتقدماة إذ جارت العاادة علاى الاربب باني دول العاامل الثالاث واحلوكماة ،وأهناا تفتقار ألةاديات احلوكماة و اهتاا اجلوهريااة.
فمهم ااا كان اات مع اادالت الرش ااوة والفس اااد يف ال اادول الص ااناعية املتقدم ااة ومهم ااا تنوع اات أس اااليب وس اابل التالع ااب يف
االنتخابااات يف هااذه الاادول  ،يبقااى احلااديث عاان احلوكمااة مقصااوراً علااى دول العااامل الثالااث دون الاادول الغربيااة ،وقلمااا
جرت مناقشة هذه ااروقات واملمارسات اليت تقع يف هذه الدول األخرية يف ضوب القواعد الدولية اااصة باحلوكمة.

يستطام القول أناه مان الناحياة العملياة تطاورت فكارة احلوكماة علاى املساتوى الادويل ،لتشامل دول العاامل الثالاث يف
األساس دون غريها.ورمبا كان هذا هو سبب دعم وتشجيع املنظمات الدولية هلذه الفكرة يف هاذه الادول ،فهاا هاو كال
من صندوق النقد الدويل والبنك الادويل لءنشااب والتعماري يادعم متطلباات ومقتضايات احلوكماة يف الادول النامياة .وهاذا
يع ااين أن هن ااا اف اضا ااً م ااؤداه أن انع اادام التنمي ااة أو ا طاطه ااا يس اابب غي ااار احلوكم ااة ،وغ اادت املنظمت ااان ال اادوليتان

املذكورتان تفرضان رمااا وتصوراهتما عن احلكم والتنمية علاى دول العاامل الثالاث ،وهاي يف األسااس دول نشاأت عقاب

تصفية االستعمار.
صاافوة القااول هااي أن فكاارة احلوكمااة أضااحت أساس ااً أخالقي ااً وفكري ااً وقانوني ااً جلملااة ماان النظريااات والسياساايات

والقواعااد القانونيااة الاايت يتعااني تطبيقهااا أو العماال هبااا ماان جانااب الفاااعلني الاادوليني إزاب دول العااامل الثالااث علااى وجااه
ااصو  .وهلذا السبب نرى هلاتااً حممومااً مان قبال املنظماات الدولياة والادول الغربياة مان أجال تعزياز املفهاوم الغار عان
احلوكمااة يف هااذه الاادول ،وذلااك بغيااة إحاادال تغي اريات متعلقااة بالدميقراطيااة وبالسااوق احلاار وبساايادة القااانون يف العااامل

الثالاث .وهاذه املباادل الاثالل وجادها الغارر منتجاة وفعالاة لديااه ،فساعى اىل فرضاها علاى العاامل غاري الغار مان خااالل
القانون الدويل حتت عنوان تنمية العامل الثالث واستقراره .وقد غدا التيار جارفاً ،وطفق الدارسون واملختصاون يتساارعون

يف التنظااري لااه ،وكااذا احلااال بالنساابة للمنظمااات الدوليااة ،فمااا فاانب هااؤالب كلهاام يعملااون علااى احلوكمااة ماان خااالل الاارمى

واملفاهيم الغربية الرأ الية دون غريها ،وتساارعت وتارية اوااوالت الدامياة إىل تعمايم احلكام الرشايد باملقاساات الغربياة يف
العامل الثالث على أساس أنه يشكل التطور األهم يف تاريخ القانون الدويل والعالقات الدولية .ويتبادر للذهن إزاب هاذا

1

Linda Reif, "Building democratic institution: The role of national human rights institutions in good
governance and human rights protection" Harvard HRJ, 200, Vol 13,pp.1-69.
2
Susan Mark, "The riddle of all constitutions International law, democracy, and critique of ideology”,
oxford: Oxford university press 2000, pp. 101.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد31كانون الثاني/يناير - 9132المجلد– 11
المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

055

دور االستعمارية الجديدة في تشكيل القانون الدولي
المعاصر:دراسة ناقدة لمفهومي الحوكمة والعولمة

د/محمد خليل الموسى

اللهااال اومااوم تسااامل حااول حقيقااة األماار ،وهاال تاانم فعااال هااذه اواااوالت عاان رغبااة حقيقيااة ةعاال املشااروعية وساايادة
القانون أساسا لالع اف بالدول يف العامل الثالث !

ثانيا :الحوكمة والعولمة  :مقاربة تاريخية
يبدو يل أن اواوالت الدولية الساعية إىل تكريس فكرة احلوكمة من خالل القانون الدويل ليست أكثر من نسخة
جديدة أو حمدتة من فكرة "املهمة احلضاارية"  Civilizing missionالايت كانات إحادى السامات الفارقاة للنظاام الادويل
منذ بواكريه األوىل .ومل تكن ة فارقة للقانون الدويل التقليدي فحسب ،ولكنهاا كانات كاذلك بالنسابة للفكار األورو
والغاار عمومااا .0فااالفكرة األساسااية الاايت نف ا م أهنااا كاناات وراب اواااوالت الغربيااة الراهنااة لفاارم قااوذج حماادد للحك ام
الصاحل ( احلوكمة)؛ وهو يف األساس قوذج الرأ الية الغربية ،ليس تطوراً يف النظام القانوين الدويل وال تثويراً له؛ فمبادرة
احلوكمااة الاايت يسااعى الغاارر إىل تاادويلها تتقاااطع مااع املشااروم اإلمربيااايل والتوسااعي الغاار  .وتاادويلها ماان خااالل القااانون
الدويل دليل على أن القانون الدويل رحالته الراهنة مل يتخلص بعد من الطابع االمربيايل الاذي كاان مييازه يف القارن التاساع
عشاار ،وهااو الطااابع الااذي يااتم إاالااه أو التغاضااي عنااه بااالرغم ماان اواااوالت املعاصاارة إلعااادة انتاااج هااذا الطااابع ،وصااو
العالقات الدولية املعاصرة بشكل يتفق مع املشروم اإلمربيايل الغر .
ممااا ال يشااك فيااه أن فكاار " دمقرطااة الاادول" واحلوكمااة ترتبطااان بالقااانون الاادويل حلقااوق اإلنسااان  .ففااي القااانون
الدويل التقليدي الذي كان سائدا يف القارن التاساع عشار ،مناع احا ام سايادة الادول مان التادخل يف شاكل احلكام املتباع
داخلي ااً ،كمااا كاناات عالقااة الدولااة بسااكاهنا أم اراً داخلي ااً حمض ااً خيضااع للساالطان الااداخلي للاادول ،ولاايس موضااوعاً ماان

املوضوعات اليت ينظمها القانون الدويل .فما كان يقاع داخال الدولاة مل يكان حماال الهتماام هاذا القاانون ،وكانات الدولاة
تعد يف حينه قفصا حديديا أسود من هذه الناحية .ولكن تاريخ القانون الدويل يتضامن عادداً مان النظرياات والكتاباات
اليت تناولت مسألة احلكم لدى الشعور غري األوروبية أو غري الغربية .ويف مقدمة الاذين عااجلوا هاذا املوضاوم (فيتورياا).

فقد عد هاذا األخاري اهلناود ،باالرغم مان متاتعهم رحكوماات خاصاة هبام ،باأهنم أدا مان اجملتمعاات األوروبياة بسابب عادم
كفاية أقاي وأساليب احلكم املعمول هبا من جانبهم قياسا باملعايري العاملية املتبعة من جانب الشعور األوروبية  .وقاد
برر (فيتوريا) إمكانية إدارة حكم اهلنود دوليا من جانب دولتاه اسابانيا علاى أسااس الطاابع البادائي لانظم احلكام لاديهم.
ومل تكن الغاية األساسية يف الواقع من مقولة (فيتوريا) إصالت بدائية أقاي احلكم لدى اهلناود ،وإقاا كاذلك تسايري جتاارة

نمظر لذا الشأن :إدلارد سويدع"االسرشراقع المفنهيم الغر يل لمشرق"ع القنهرة  :رؤيل لممشر لالرلزيعع . 7112
9

مممىىد يلسىىو عمىلان لمممىىد دميىىو الملسى ع "القىىنملن الىىدللق لمقىىلق االمسىىنن"ع المىىزا المىىنمق :المقىىلق الممميىىلع عمىىنن  :دار المقنفىىل

لالمشر لالرلزيع ع 7112ع صفمل  722لمن ودهن.
Antony Anghie, "Imperialism ,Sovereignty and the making of international law", Cambridge:

3

Cambridge university press, 2005, p. 251
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األوروبيني ،وتسهيل إدارة مصاحلهم التجارية واملادية.لقاد متثال املنطلاق األساساي لنظرياة (فيتورياا) اااصاة بتادويل حكام
اهلن ااود ،وإدارت ااه م اان خ ااالل اإلس اابان ،بفك اارة امللكي ااة ذاهت ااا ،وه ااي الفك اارة ال اايت تتعل ااق – م اان وجه ااة نظ ااره  -بالس اايادة
وبالشخصية القانونياة .وهلاذا السابب فإنناا ًاده قاد رباب االعا اف لكاائن ماا بالشخصاية القانونياة مبادى متتعاه بااحلق يف
امللكياة .وقااد ساعى (فيتوريااا) إىل توسايع نظريتااه لتشامل كااذلك التجاارة ،فاااعترب كاال ماان احلاق يف التنقاال داخال األراضااي
اهلنديااة واحلااق يف اإلجتااار ماان بااني املبااادل األساسااية للقااانون الطبيعااي الااذي يتعااني علااى اهلنااود االنض اواب حتاات جناحااه
واالنضاامام إليااه .وال ففااى الصاالة القائمااة بااني التنقاال واإلجتااار ،فالثانيااة تقتضااي بالضاارورة ضاامان األوىل .وقااد خلااص
(فيتوريا) بالنتيجة إىل أن اإلسباين يتمتع رحق االرحتال إىل أراضي اهلنود ،والتنقل داخلهاا  ،واإلقاماة فيهاا دون أن يلحاق
به أذى أو ضرر من جراب ذلك أو بسببه ،وال حيق للهنود منعه من التمتع هبذه احلقوق.0

يستنتج من قراب ومقوالت فيتوريا أن سيادة الشعور غري األوروبية رهان رحاق األجاناب يف اإلجتاار ،وبااالع ف هلام
رحرية التجارة داخل أراضيهم .وهذا يعين من الناحية العملية والقانونية أن غاية احلكومة يف الدول غري االوروبية هي غاية
وظيفية وتابعاة ملصااحل الادول الغربياة التجارياة واملادياة ،وهاي تتمثال بضامان وتاأمني احا ام حرياة التجاارة الدولياة وأمنهاا.
ومبعآ قخر ،اة توظيف ملفهوم سايادة الادول والشاعور غاري الغربياة ألغارام إمربيالياة أو اساتعمارية صارفة ،فحان يغادو
مسااتطاعا للشااعور غااري األوروبيااة أو غااري الغربيااة أن تتمتااع بالساايادة يكااون لزام ااً عليهااا أن تثباات كفايتهااا وقاادرهتا علااى

تأمني حرية التجارة الدولية وأماهنا .وهذه النتيجة هلا أاياة كبارية عناد دراساة بنياة النظاام القاانوين الادويل املعاصار ،وتاأتري

ظاهرة العوملة عليها.
منذ البواكري األوىل للقانون الدويل ،جرى الربب إذاً بني حرية التجارة وعامليتها بني القواعد اااصة باحلوكمة ،األمر

الااذي باارر وجااود األجانااب يف األقاااليم غااري األوروبيااة وهااو كااذلك الااذي باارر العماال بنظااام االمتيااازات األجنبيااة املعااروف
لدارساي القاانون الاادويل واملختصاني باه .فثمااة ارتبااي وتياق بااني احلاق يف اإلجتاار وانساايار التادفقات واملباادالت التجاريااة
العابرة حلدود الدول وبني فكرة احلوكمة أو إصالت أساليب وأقااي احلكام املتبعاة مان قبال غاري األوروبياني  .وكماا كانات
هذه املالحظة تصدق على النظام الدويل الذي كان سائداً يف القرن التاسع عشر ،فإهنا تصدق كاذلك علاى أيامناا هاذه

حيااث االرتباااي احلماايم بااني املشااروم االمربيااايل الغاار املعاصاار املوسااوم بالعوملااة وبااني حماااوالت الغاارر إصااالت احلكاام يف

الادول غااري الغربيااة .فالعالقااة بااني فكارة احلوكمااة واحلااق يف حريااة التجااارة هاي ماان املوضااوعات األساسااية واووريااة للقااانون
الدويل التقليدي منذ نشأته وإىل اجن .فعلى سبيل املثال ،اق ن قيام بعمل الشركات األوروبية ،مثال شاركة اهلناد الشارقية
الربيطانية ،مبمارسة حقوق سيادية على أرام غري أوروبية وإدارهتا بإنشاب تنظيمات قانونية ومنظومات حكم حمددة من
أجل إدا رة العالقات التجارية ،وهي العالقات اليت كانت ابتداب سببا لوجود هذه الشركات .

Ibid.
9
أنظر :فيكتور كيرنان " ،سادة البشر .المواقف األوروبية من الثقافات األخرى غير األوروبية في العصر اإلمبريالي" ،منتدى
العالقات العربية والدولية ،90 2 ،صفحة  82وما بعدها.
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يسااتخلص أن التطااابق بااني احلكاام والتجااارة كااان أم اراً معروفااا عاارب تاااريخ القااانون الاادويل ،فقااد مارساات الشااركات

التجارية يف بداية األمر سلطة احلكم يف الدول غري األوروبية .وهلذا السبب يستطام القول أن حكم الدول غري االوروبية
كان مفروضااً علاى األوروبياني ألسابار جتارياة و اساتعمارية حمضاة ،فارتبااي املشاروم اإلمربياايل األورو يف القارن التاساع

عشار بالتجاارة الدولياة جعال أمار حكام الادول والشاعور غاري األوروبياة مفروغاا مناه ،وذلاك ألناه ييسار ل وروبياني حرياة

العي واإلق امة والتجارة فوق أقاليم الشعور غري األوروبية بالطريقة اليت تالئام مصااحلهم ،ولعال هاذا هاو السابب الاذي
حدا بأحد فقهاب القرن التاسع عشر إىل القول باأن الادول غاري األوروبياة ليسات متمدناة ماا مل تثبات قادرهتا علاى إنشااب
نظام حكم يكفل توفري احلماية الالزمة ل وروبيني ،كي يتسآ هلم ممارسة أوجه حياهتم املعقدة واملركبة اليت اعتادوا عليها
يف بالدهام .0وقاد شادد الفقياه ذاتااه علاى أناه يف حالاة وجااود حكوماة مان هاذا القبياال ،يتعاني علاى األوروبياني أن يعملاوا
على إجيادها من خالل نظام االمتياازات وترتيباات احلماياة وماا شااهبها  .وامللفات لالنتبااه أن اللفاظ املساتخدم مان قبلاه
للتعبري عن وجور توفري حكومة باملواصفات اليت يرغب هبا متثل يف "تأتيث احلكومة"بنظام االمتيازات...إخل ،وهو لفظ
يشري إىل وجور أن يعمد األوروبيون إىل ترتيب وإعادة تنظيم الباآ واملؤسساات اولياة للحكام املوجاودة لادى الشاعور
غري االوروبية لتغدو قادرة على تأمني مقتضيات ومتطلبات التجارة العاملية.
واض متاماً أن العالقة بني التجارة واحلكم ليست أمراً مستحدتاً أو جديداً يف النظام القاانوين الادويل ،عاالوة علاى

أهنااا متاتاال الطاارت اجلديااد الااذي يازاوج بااني العوملااة واحلوكمااة .وعلينااا أال نغفاال هنااا حقيقااة العوملااة ،وأهن اا غاادت مشااروعاً
اقتصادياً وجتارياً إمربيالياً أكثر من كوهنا أداة كونية لتكاريس قايم عاملياة بعينهاا .واملالحاظ أن هاذه العالقاة تطاورت رويادا
روياادا يف إطااار النظااام القااانوين الاادويل ،حاان أضااحت أساس ااً لالسااتعمار والساايطرة علااى الغااري ،وإاصااة عقااب اهنيااار

الشركات التجارية األوروبية ودخول األوروبيني يف مرحلة احلكم املباشر للمستعمرات .فأتناب مؤمتر بارلني الاذي انعقاد يف
القرن التاساع عشار ,وهاو املاؤمتر الاذي كاان أحاد أهام أهدافاه اساتغالل القاارة اإلفريقياة مان قبال القاوى األوروبياة الكاربى
حينااذا  ،وصااف (بساامار ) التجااارة بأهنااا وساايلة أساسااية لنشاار احلضااارة  .وهكااذا انتقلنااا إىل حقبااة أخاارى يف تاااريخ
القانون الدويل ،وهي حقبة جيري الربب فيها بني التجارة العاملياة واحلضاارة .ومل يفهام األوروبياون قناذا التوساع التجااري
األورو على أنه وسيلة من وسائل االستغالل االقتصادي للشعور غري األوروبية واهليمناة عليهاا ،بقادر ماا فهماوه علاى
أنه وسيلة تأتري يف هذه الشعور ،وخطوة أساسية إلخراجهم من "بدائيتهم" وإدماجهم يف عامل املدنية واحلضارة والقايم

لردك هىذ الف ىرة فىق رىنب (مىلن ليسىك ليىك) المومىلن ى"فصىلو فىق م ىندل القىنملن الىدللق"ع لالممشىلر فىق عىنم  .0551لقىد نشىنر
إليه:
Martti Koskenniemi, "The gentle civilizer. The rise and fall of international law", Cambridge:
Cambridge university press 2001, p.57.
2

Ibid.
Gerry Simpson, “Great Powers and Outlaw States. Unequal Sovereigns in the International Law”,
Cambridge University Press, 2004, pp.94-95.
3
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اإلنساانية والعامليااة .وهباذه الطريقااة أضاحى التوسااع التجااري ساابيال لتحقياق غايااات إنساانية عامليااة ،األمار الااذي يسااتدعي
توفري نظم احلكم املناسبة على املستوى اولي.
يستشف أنه من الناحية التارخيية ،جرى تشكيل ااطار القانوين الدويل من خاالل االهتماام بإنشااب معاايري عاملياة
غايتها محاية مصاحل غربية /أوروبية وفرضها قسرا على دول وشعور غري أوروبية ،ومل يكن أساس هذا ااطاار مصالحة
اوكومني بتاتا .واملالحاظ كاذلك أن هاذا اإلرل التاارخيي ماا زال شاغاال وفااعال اىل يومناا هاذا ،وهاذا واضا مان خاالل
ااطار القانوين املعاصر الذي يربب بني العوملة واحلوكماة .فهاه األخارية غادت تعاين يف ااطاار القاانوين املعاصار إنشااب
بآ ومؤسسات سياسية داخل الدول اليت تعزز العوملة وتيسر استدامتها .وهي مهمة أنيطت يف األساس بالقانون الدويل
حلقوق اإلنسان الذي يتضمن اليوم عددا من املعاايري واملباادل املعا ف هباا قانوناا لتحقياق احلوكماة أو للقاول باأن حكماا
ما يتصف تصاف بصفة احلكم الصاحل أو الرشيد.

ثالثا :الحوكمة والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
ميثال نشااوب القااانون الاادويل حلقاوق اإلنسااان أكثاار التطااورات تورياة عاارب تاااريخ القااانون الادويل ،كمااا أنااه إحاادى أهاام
العالمااات الفارقااة للنظااام القااانوين الاادويل املعاصاار .وتكماان توريااة هااذا الفاارم املسااتحدل ماان فااروم القااانون الاادويل بأنااه
يستهدف تنظيم وضبب العالقات بني الدولة وسكاهنا ،0فهو ينصب يف األساس على تنظيم سلو الدول داخل حدود
واليتهااا اإلقليميااة فيمااا يتعلااق باااحلقوق األساسااية للخاضااعني لواليتهااا ،واحلاجااات املاديااة املعيشااية الالزمااة هلاام ولبقااائهم
اإلنساين .وقد تزامن نشوب هذا القانون مع والدة دول العامل الثالث ،وغدت بالنتيجة سيادهتا مشروطة ومقيدة به.
وبالنظر إىل الطابع العاملي حلقوق اإلنسان ،وإىل غاية القانون الدويل حلقوق االنسان املتمثلة يف تأطري سلو الدول
جتاه األفراد ،فليس مستغربا أن ترتبب فكرة احلوكمة فكرياً وعملياً وإطاريا بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان .وما عزز هذه
العالقة سعي الدول الغرب ية عقب انتهاب احلرر الباردة إىل عوملة املؤسسات السياسية اااصة بالدميقراطيات الليربالية من
خالل حتديد قوذج واحد ووحيد للحكم الدميقراطي وللحكم املشاروم ،وذلاك عارب القاانون الادويل حلقاوق االنساان وماا
يتضاامنه ماان مبااادل وأحكااام ذات صاالة .وماان أباارز النصااو القانونيااة الاايت جيااري االستشااهاد هبااا يف هااذا الشااأن املااادة
( ) 2م اان العه ااد ال اادويل اا ااا

ب اااحلقوق املدني ااة والسياس ااية  .وق ااد وص ااف ه ااذا ال اانص بأن ااه يتض اامن "حق ااا مفتوح ااا

 ،90صفحة

أندرو كالفام " " حقوق قصيرة عن حقوق حقوق اإلنسان" ،ترجمة ميسرة أحمد ،ضشءالقاهرة  :دار الشروق،
 32وما بعدها.
9
رمص المندة المذ لرة عم اآلرق " :ي لن ل و ملاطنع دلن ني لمه من لمل الرمييز المذ لرة فق المندة ()7ع المقلق الرنليلعالرق
يمب نن يرنح له فرصل الرمرع لن دلن قيلد غير موقللل  :ن) نن يشنرك فق إدارة الشؤلن الونملع إمن م نشرة لامن لسنطل ممممين
يدرنرلن مريل؛ (ب) نن يمردب ليمردبع فق امردن نك مزيلل رمري دلرينً نالقرراع رضمن الرو ير المر عن إرادة المند ين؛ (ج) نن

ررنح لهع عم قدم المسنلاة عملمنً مع سلا ع فرصل رقمد اللظنئو الونمل فق مد ".
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وبرناجمياا"  ، An open and programmatic right 0وأناه هلاذا السابب مان املساتطام صاوغه والتعباري عناه باأكثر مان
شااكل أو طريقااة رحسااب الظااروف والسااياقات االجتماعيااة والثقافيااة والسياسااية اااصااة بكاال جمتمااع ،ووفقااا لتقاليااد ذلااك
اجملتمع وخصوصياته  .وبالرغم من السلطة التقديرية اليت ي كها القانون الدويل للدول يف اختياار شاكل وأسالور وضاع
احلق الوارد يف املادة املذكورة موضع التطبيق ،إال أن عددا من الدارسني واملختصني ذهب عقب اهنيار جدار بارلني ،وماا
صا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااحب ذلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااك ما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان تطا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااورات علا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى صا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااعيد "لربنا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة" و "دمقرطا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة"
نظاام احلكاام ،اىل القااول بوجااود قاعاادة دوليااة تقضااي بوجااور إتبااام قااب احلكاام الاادميقراطي املعمااول بااه يف الليرباليااات
الغربية .
مل يقتصاار التبشااري باااحلكم اللياربايل الاادميقراطي بصاافته األقااوذج واألمثاال للحكاام الصاااحل علااى القااانونيني ،فقااد عااد
عدد من املؤرخني واملفكرين مان أمثاال(فوكوياماا) ،النماوذج الغار الادميقراطي يف احلكام مبثاباة هناياة للتااريخ ،وأناه يتعاني
على دول العامل الثالث اعتماد قوذج احلكم الليربايل الادميقراطي دون ساواه كاي تغادو متمتعاة باحلوكماة .وتعرضات هاذه
املقااوالت ماان قباال العديااد ماان دول العااامل الثالااث ومفكريااه النتقااادات عنيفااة ،أاهااا أهنااا ال تعبااأ باالختالفااات املهمااة
واجلوهرية القائمة بني فهم الغرر لعاملية حقوق االنسان والتأويالت والفهوم األخرى  .األمر الذي أتار إشكالية العالقة
بااني ااصوصااية الثقافيااة وعامليااة حقااوق االنسااان املعا ف هبااا دوليااا .2وماان إفارازات إتااارة هااذه اإلشااكالية تبااين قطااام ماان
الدارسني مقولة القيم اجسيوية ملواجهة املقوالت الغربية اااصة باحلكم الليربايل ،ومن أهم الركائز الايت اساتند عليهاا هاذا
التيار عالقة حقوق االنسان بالتنمية  .فما هو األسلور األكثر كفاية ومالبمة جلعل حقوق االنسان أداة لبلو التنمية
املنشااودة لقااد متسااك هااذا التيااار رحقيقااة أن دول شاارق قساايا زادت ماان قيمااة الرفاااه ،وبالنتيجااة عااززت مكانااة حقااوق
االنسان داخل جمتمعاهتا .وجرى النظر لآلراب اليت هتاجم نظم احلكم اجسيوية بسبب افتقارها للدميقراطية على أهنا جمرد
حماولة من أجل تقويمل ما حققته هذه الدول من إًازات وًاحات ،أتبتت زيف االدعابات القائلة بأن سقوي االحتاد
السااوفيييت كااان عااامالً حا ااا يف إتبااات صااحة وعامليااة الاانظم الدميقراطيااة الليرباليااة الغربيااة .ولكاان اهنيااار االقتصاااديات
اجساايوية يف عااام  ،0991ساااهم يف اضاامحالل وهتمااي مقولااة القاايم اجساايوية ،و عاازز كث ارياً ماان مقولااة أن التنميااة ال
تتحقق إال من من خالل حكم دميقراطي ومشروم ينتهج مبادل الليربالية الغربية يف إدارة الدولة.

الشيباني منصور أبو همود " ،الديمقراطية في القانون الدولي بين المشروعية والقوة" ،بيروت  :مركز دراسات الوحدة العربية،
،90 2صفحة .46
2
Thomas Frank, "The emerging right to democratic governance" , AJIL. 1992, Vol. 86,p.52.
3
Ibid.
4
Jean Bricmont, Imperialisme humanitaire: Droits de l’ homme, droit d` ingerence, droit du plus fort?.
Bruxelles: Les editions Aden, 2005p.20
)02( Karen Engle, "Culture and human rights: The Asian debate in context, New York University J IL ,

5

2000, vol. 32, pp.291-333
4

مممد يلسو عملان لمممد دميو الملس ع "القنملن الدللق لمقلق االمسنن"ع مرمع سن قع صفمل 112لمن ودهن.
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مما ال شك فيه أن املزاوجة بني حقوق االنساان والعوملاة هلاا خمااطر كبارية علاى بنياة القاانون الادويل حلقاوق االنساان،
فثمة خشية كبرية من أن تقوم العوملة بتحويل هذا القانون إىل أداة أو وسيلة لفرم قب معني من السوق ،ولتعميم فهم
أو تأوياال حماادد إلدارة العالقااات الدوليااة علااى جمماال الاادول األعضاااب يف األساارة الدوليااة .0عااالوة علااى هااذا فااإن العوملااة
تنطااوي علااى هتديااد للغايااة األساسااية للقااانون الاادويل حلقااوق االنسااان وهااي محايااة الكرامااة االنسااانية .فالعوملااة كمااا أتباات
الواقااع تنطااوي ،بساابب عاادم املساااواة الاايت تتساابب هبااا بااني البشاار ،علااى هتديااد لسااالمة وتكاماال القااانون الاادويل حلقااوق
االنسان مبا يف ذلك احلريات السياسية املكفولاة مبقتضااه  ،والسابب األساساي يف هاذا األمار يرجاع إىل أن العوملاة غادت
تستخدم هذا القانون وتوظفه كمفردة من مفرداهتا الداعمة لوجودها.
ليس التزاوج بني العوملة واملفهوم النيو – ليربايل حلقوق االنسان أماراً مساتحدتاً أو جدياداً مان الناحياة التارخيياة ،وال

يتعني علينا أن نتعجب مان هاذه العالقاة ،حياث أن األمار ال يعادو – كماا يقاول املثال – أن يكاون رارا قادميا يف جارار
جديدة .فالتجارة منذ زمن (فيتوريا) – كما ذكرنا سابقا – عززت ذاهتا مان خاالل التمساك بفكارة احلضاارة أو املدنياة.
ولعل هذا يؤكد صحة ما ذكرته (سوزان مار ) من أن املبادرات الداعياة اىل "دمقرطاة العاامل" تنطاوي علاى فكارة ضاحلة
جداً بشأن الدميقراطية ،وقد وصفتها (مار ) بأهنا "دميقراطية منخفضة الكثافة" ،Low intensity democracy
وليست أداة مالئمة وال صاحلة إلحدال حتوالت سياسية وقانونية جذرية .

شااكلت فكاارة احلوكمااة بالنساابة لاادول العااامل الثالااث قنطاارة بااني حقااوق اإلنسااان والتنميااة ،فأصاابحت فكاارة جتسااريية
للربب بينهما وفق نسق معني .وهذا الفهم العاملثالثي لفكارة احلوكماة ولادوره ياذكرنا مبحاولاة بلادان العاامل الثالاث قبال ماا
يزيد على العشرين عاما يف إحدال صلة بني حقوق االنسان والتنمية وسعيها الادمور مان أجال احلصاول علاى اعا اف
عاملي باحلق يف التنمية ومحايته دولياً ،وقد حصل هلا فعال ذلك يف سانة 099؛ حياث اعتمادت اجلمعياة العاماة لالمام

املتحاادة اإلعااالن ااااا

باااحلق يف التنميااة  .وقااد أكااد االعااالن املااذكور علااى أن احلااق يف التنميااة هااو ماان قبياال حقااوق

اإلنسان اليت ال جيوز التصرف هبا.
مل تسلم جهود وحماوالت العامل الثالث اهلادفة اىل ادخال احلق يف التنمية اىل فضاب القانون الدويل حلقوق اإلنسان
م اان االنتق اااد ،وم اان أه اام االنتق ااادات املوجه ااة هل ااا ه ااو أن احل ااق يف التنمي ااة يع ااد م اان حق ااوق التض ااامن ( حق ااوق اجلي اال
الثالث)( ) ، 2ويتمتع بأبعاد ناعية مما جيعل طبيعتاه غاري متفقاة ماع طبيعاة وغاياة القاانون الادويل حلقاوق اإلنساان الاذي

1

Upendra Baxi, "Voices of suffering and Future of human rights" Transnational law contemporary
problem, 1998, Vol. 8, pp. 163- 164.
9
دامبيسا موبو " ،الغرب من السيطرة إلى التعثر .خمسون عاما من الحماقة االقتصادية والخيارات المستقبلية الحتمية" ترجمة أحمد
صديق وآخرون ،القاهرة  :المركز القومي للترجمة ،90 4 ،صفحة  96وما بعدها.
3
Suzan Mark op. cit, pp. 74 – 75
6
مممد يلسو عملان لمممد دميو الملس ع مرمع السن قع صفمل .115
المرمع السن قع صفمل  107لمن ودهن.
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يتصف بكونه "قانونا فردانيا"  Individualistic Lawيف األساس ،عالوة على أنه يدور حول الفرد .وباإلضافة إىل هذا
السبب ،أوض عدد من املنتقدين هلذه اواوالت أن احلق يف التنمية من شاأنه أن يعرقال ويعطال التمتاع بااحلقوق املدنياة

والسياسية أو ممارستها.0

وهكااذا يباادو املشااهد واضااحاً متامااً ،فاحلوكمااة ال تعاادو أن تكااون أكثاار ماان "فكاارة جتسااريية" أو قنطاارة بااني حقااوق

اإلنسااان والتنميااة يف سااياق العوملااة وأفااول املعسااكر الشاايوعي وزوالااه .وخااري شاااهد علااى صااحة هااذا االسااتنتاج اواااوالت
الدموبة اليت يقوم هبا البنك الدويل لءنشاب والتعمري بغية تكريس مشروعه ااا

باحلوكمة على املستوى العاملي ،وذلك

من خالل براجمه ومشا ريعه املساتندة علاى إعاادة هيكلاة اقتصااديات الادول ،وبالاذات دول العاامل الثالاث ،وفقاا للنماوذج
الليربايل الغر دون سواه .فالبنك الدويل هو املنظمة التنموية األساسية يف املنظومة الدولية املعاصرة ،وساهم عالوة على
ذلك بصورة كبرية يف تطوير وحتديث عدد من اجلوانب املتعلقة باحلوكمة ،وبالعالقة بني احلكم والتنمية.
يستطام القول بالنتيجة أن مبادرات وجهود البناك الادويل لءنشااب والتعماري ،وتوأماه صاندوق النقاد الادويل أخاذت
منحى مغايراً متاماً للمنحى الذي سعت اليه دول العامل الثالث بتكريسها للحق يف التنمية كأحد احلقوق املع ف هبا يف
ً

القانون الدويل حلقوق االنسان .فقد مأسس كل من البنك الدويل والصندوق فكرة احلوكمة وصاغاها بشاكل بادأ يرتاب
قتارا وتداعيات سيئة على شعور العامل الثالث وبلدانه .ورمباا كاان السابب األساساي وراب هاذا احلصااد هاو أن صاندوق
النقد الدويل جعل تقدمي املعونات النقدية لبلادان العاامل الثالاث مشاروطة ورهناا بإحادال تغياريات جذرياة يف نظام الادول
السياسية واالقتصادية والنقدية ،األمر الذي أدى بالضرورة اىل تشوهات ضخمة وواسعة األتر يف هذه البلدان.

رابعا :المنظمات الدولية المالية والحوكمة  :العودة لنظام االنتداب
بدا لنا جليا مان خاالل التحلايالت الساابقة أن فكارة احلوكماة كانات ،وماا فتئات ،سانداً لشارعنة العوملاة مان خاالل
العماال علااى إنشاااب مؤسسااات سياسااية ومنظومااة حكاام قااادرة علااى تنظاايم االقتصاااد مبواصاافات ومقاااييس حمااددة ،وهااي
املواصفات واملقاييس اليت تدعو اليها وتتبعها السياسات التنموية النيو -ليربالياة .ورمباا كانات الصايغة االقتصاادية حلقاوق
االنسان هي إحدى أهم اجليات املستخدمة هلذا الغرم وأكثرها شيوعاً .ومن هذه الناحية ،يغدو القول بأن املنظمات
الدولية املالية أو النقدية ،ويف مقدمتها صندوق التقد الدويل والبنك الدويل لءنشاب والتعمري ،قد حلات حمال االساتعمار

يف أداب املهمة ا حلضارية ومتدين العامل الثالث من خالل تأويلها ومفاهيمها اااصة بفكارة احلوكماة ،قاوال صاائبا ومطابقاا
للواقااع .ومل تقااف العمليااة عنااد هااذه احلاادود فقااد أضااحت هااذه املنظمااات تتجاااوز حاادود املهمااة احلضااارية اىل األخااذ
مبفاهيم وأفكار متاتال تلاك الايت قاام نظاام االنتادار يف حقباة عصابة األمام عليهاا ومان أجلهاا  .فاإذا كاان نظاام الوصااية
الوارد يف ميثاق األمم املتحدة قد حل حمل نظام االنتدار قانوناً ،إال أناه مان الناحياة التقنياة وجلهاة تكنولوجياات اإلدارة
1

"Anne Orford, “Globalization and the right to development", in ph. Alston (ed.) "Peoples’ rights
Oxford: Oxford: University press 2001, p.136.
2
Antomy Anghie, op. cit.p263
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ميكاان القااول أن البنااك الاادويل لءنشاااب والتعمااري وصااندوق النقااد الاادويل اااا االااف املعاصاار لنظااام االنتاادار .والفاارق
االساسي – كما يذكر (قًي) – بني السلف واالف يتمثل يف أن األول كان مقتصراً على أقاليم وبلدان حمددة ،بينما
الثاين أصب عامليا؛ وساهم يف جعل إرل نظام االنتدار شامال لسائر الدول النامية ،ومؤخرا دول شرق أوروبا.0

وإلتبااات صاادقية الفكاارة القائلااة رحلااول املنظمااات الدوليااة املاليااة او النقديااة حماال نظااام االنتاادار يف إدارة دول العااامل
الثالث من خالل فكرة احلوكمة ،تكفي اإلشارة اىل احتااد الغاياة أو اهلادف باني هاذه املنظماات ونظاام االنتادار ،حياث
تستهدف األوىل ضمان رفاه وقاب دول العامل الثالاث ،وهاي تساعى إىل بلاو هاذا اهلادف مان خاالل إدمااج اقتصااديات
هااذه الاادول يف النظااام الاادويل االقتصااادي بوساااطة وسااائل وطاارق غالبًااا مااا تااؤدي اىل اإلض ارار بشااعور العااامل الثالااث.

واملالحاظ أن املاربرات واألساانيد القانونياة ،وكاذلك الوساائل املسااتخدمة تساتلهم كلهاا املاربرات والوساائل الايت كاان نظااام

االنتدار يلجأ اليها ،ويستند عليها  .لقد كانت الغاية األساسية لنظام االنتدار إنشاب نظم جديدة لءشراف والرقابة،
وعلوم جديدة لالدارة تستند كلها على قواعدة جديدة ومعقدة لتحديد مشروعية احلكم وأقاي إدارته للدولة .وهكذا ال
نغاايل إن قلناا أن نظاام االنتادار أدى إىل نشاوب ماا يساامى بعلام اإلدارة االساتعمارية ،الاذي يشاكل يف حقيقتاه النسااخة
األوىل ماان علاام التنميااة املعاصاارة والااذي بااات باادوره يشااكل السااند األساسااي إلنشاااب املنظمااات الدوليااة املاليااة والتنمويااة
املعاصرة.
لقد استدعى العمل بنظام االنتدار إنشاب سلطة مركزية تقوم ةمع البيانات واملعلومات املتعلقة بالدول الايت ميكان
ف اارم النظ ااام عليه ااا ،وم اان د القي ااام بتحلي اال ودراس ااة ه ااذه البيان ااات وحتويله ااا اىل حق ااول معرفي ااة مس ااتحدتة مث اال عل اام
االقتصاااد .أمااا يف العصاار احلاضاار ،فأنيطاات مهمااة نااع البيانااات ،وحتليلهااا وااااروج بنظريااات علميااة ماان جرائهااا بالبنااك
الدويل لءنشاب والتعمري وصندوق النقد الدويل؛ وحلت هاتان اهليئتان بالنتيجاة حمال السالطة املركزياة املاذكورة الايت كانات
عاملة يف إطار نظام االنتدار .وتتمثل املهمة احلالية للبنك والصندوق الادوليني ةماع ودراساة املعلوماات اااصاة بااملواد
ااام اليت متتلكها دول العامل الثالث ،د يقومان بتحويلها إىل نظريات معرفية حمدودة ويضيفان عليها طابع العلم .وبعد
ذلك يدعو كل منهما إىل تباين هاذه النظرياات علاى أسااس أهناا نظرياات تنموياة غايتهاا إقااب وتطاور دول العاامل الثالاث.
فاملنظماات الدوليااة املاليااة عناادما حتلاال البيانااات املتعلقااة بدولاة ماان دول العااامل الثالااث ،تضااع أجناادة تنمويااة أو اقتصااادية
تاازعم أهنااا مبنيااة علااى حقااائق علميااة ،وتكااون يف حقيقتهااا أجناادة تاادعم املصاااحل الغربيااة .وماان األمثلااة علااى ذلااك وجهااة
النظر القائلة بأن حترير التجارة يف دول العامل الثالاث سايؤدي إىل تقليال الفقار يف تلاك الادول .وكماا الحاظ العدياد مان
الكتار ،غدا البنك الادويل الياوم يسايطر علاى إنتااج املعرفاة يف جماال االقتصااد والتنمياة علاى املساتوى العااملي .وقاد جااب

1

Ibid.
Antomy Anghie, "International Institutions and the colonial origins of law and development", paper
introduced to Globalization and its discontents, p455
3
لمزيد من التفصيل ،أنظر  :راي بوش " ،الفقر والليبرالية الجديدة .االستمرارية وإعادة اإلنتاج في جنوب العالم" ،القاهرة  :المركز
القومي للترجمة ،ترجمة إلهام عيداروس ووليد سليم "90 ،صفحة .923 – 929
2
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تقرير البنك الدويل لءنشاب والتعمري املعنون با "املعرفة من أجل التنمية" معرباً بدقة عن هذه احلقيقة ،وعن استئثار البنك

مبجمل املعارف ذات الصلة بالتنمية وباإدارة املاوارد الطبيعياة واملالياة .0واألدهاى مان هاذا كلاه أن النظرياات التنموياة الايت

يتبناها البنك الدويل باتت تتمتع بصدقية عالية وواسعة ،وأصابحت ضارباً مان التقنياات الايت ال متلاك دول العاامل الثالاث

س ااوى التس االيم هب ااا ،وااض ااوم هل ااا .وق ااد ش اارم البن ااك والص ااندوق ال اادوليان ي ااديران بل اادان الع ااامل الثال ااث يف ض ااوب ه ااذه
النظريااات ،ومل يعااد بإمكااان هااذه البلاادان أن تعتمااد سياساااهتا اااصااة هبااا رحجااة أهنااا ال تقااوى علااى إدارة اقتصااادياهتا
ونظمها ،وهو وضع قامت العوملة فعال بتعميقه وتكريسه.
وهكذا يبدو األمر واضحاً متاماً ،فالعالقة القائمة بني املنظمات الدولية والعامل غاري الغار  ،جتاد جاذورها األوىل يف

منظومة عصبة األمم .وخمطئ من يعتقد أن هذه العالقة قد انقطعت مبجرد زوال العصبة ،فهي ما زالت قائمة اىل اجن.

وبالرغم من زوال نظام االنتدار ،ما زالت مؤسساته وركائزه قائمة اىل يومنا هذا من خالل هيئات دولية معاصرة متارس
الدور ذاته الذي كان نظام االنتدار ينهمل به .ويظهر الشبه بني املاضي واحلاضر جلياً يف هاذا ااصاو  ،خاصاة مان

خالل االهتمام املتزايد الذي يبديه البنك الادويل باحلوكماة أو بااحلكم الرشايد ،وبتعزيازه ،وبإشااعة الدميقراطياة والدمقرطاة

وفقاً للنموذج الليربايل الغر دون سواه .لقد سعى نظام االنتدار يف حينه كذلك اىل أهداف تشبه األهداف املذكورة،
فقد عمال بشاكل جاهاد مان أجال تعزياز "احلكام الاذا " للشاعور اااضاعة لالنتادار .ولكان الواقاع يؤكاد أن األمار يف
احل ااالتني ال يع اادو حقيقا ااة أن االعتب ااار األول كا ااان للغاي ااات وللمصا اااحل االقتص ااادية ،وأن مقا ااوالت "احلك اام الا ااذا " و
"احلوكمة" ليست سوى العناوين الكربى اليت ميكن من خالهلا للغارر أن حيقاق مساعاه األساساي يف اهليمناة علاى بلادان
العامل الثالث.
نسااتنتج إذا أن املنظمااات الدوليااة املاليااة عناادما تعتمااد سياساااهتا وبراجمهااا فإهنااا تعتمااد مااا خياادم منهااا مصاالحة املركااز
على حسار األطراف .والسؤال الذي يتعني علينا اإلجابة عليه يف النهاية هو ما حظ سياسات هذه املنظمات الدولية
من النجات بالنظر لنظرية القانون الدويل وتارخيه
إذا سعينا إىل اإلجابة على هاذا الساؤال مان خاالل اسا جام نظاام االنتادار ومصاريه الاذي قل إلياه ،فبمقادورنا أن
نستنتج أن استرياد فكرة "سيادة القانون" وغريها من مبادل ونظم احلكم الغربية أو تصديرها اىل دول اجلنور لن يؤدي
اىل النتائج املألوفة للعمل هبذه املبادل والنظم ،فاحلوكمة أو احلكم الرشيد ال يتحقق أي منهمااال بإرادة الشعور املعنية
احلاارة واختيارهااا ،ووفقااا لرامهااا وتطلعاهتااا وفلساافاهتا .وقااد أتباات الواقااع بالفعاال فشاال الاانظم السياسااية والقانونيااة املسااتوردة

نمظر لذا الشأن :
World Bank, World development report, 1998/1999, "Knowledge for development" New York: Oxford
university press, 1998.
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ذاهتا .0ولعل السبب احلقيقي لءخفاق ،ال بل للفشل الذريع ،يرجع إىل أن الغاية املرجو بلوغهاا مان وراب اعتمااد بارامج
وسياسات تعزيز احلوكمة يف دول العامل الثالث هي غاية اقتصادية وجتارية يف املقام االول ،فاملشكلة األساسية تكمن يف
صرام الغايات ،ويف أن عملية توظيف القواعد القانونية الدولية لدعم وفرم مبادل ومقتضيات احلوكمة مل تكان عملياة
حمايدة ،وإقا هتدف أساسا إىل محاية املصااحل التجارياة واالقتصاادية للادول الغربياة .وهاذا ماا ياذكرنا مباا حصال يف القارن
التاسااع عشاار ،فقااد أدت التاادفقات التجاريااة واالقتصااادية بااني الاادول غااري األوروبيااة والاادول األوروبيااة اىل قيااام األخاارية
بفارم نظمهااا ومعايريهااا القانونيااة املعماول هبااا يف اإلطااار األورو علااى األوىل ،األمار الااذي أفضااى اىل إحاادال تغياريات
مؤسسية وإجرائياة عديادة داخال الادول غاري األوروبياة ،وجارت بالنتيجاة عملياة "غربناة للقاانون" منيات يف خامتاة املطااف
بالفش اال  ،ومل حتق ااق أه اادافها ال اايت كان اات تس ااعى إىل بلوغه ااا؛ وذل ااك ألن الغلب ااة كان اات ملنط ااق امل ااال والتج ااارة وليس اات
إلحدال تغيريات إصالحية جذرية وحيادية داخل بلدان العامل غري األورو .
ال حيتااج املارب اىل كثااري عنااب ليكشااف التنااقمل الصاار القااائم داخال نظااام (بريتاون وودز) ذاتاه ،وهااو النظاام الااذي
يرع اااه ص ااندوق النق ااد ال اادويل .فق ااد ذهب اات املنظم ااات الدولي ااة املالي ااة والنقدي ااة اىل وص ااف احلوكم ااة أو احلك اام الرش اايد،
باإلضااافة اىل الشاافافية ومكافحااة الفساااد ،بأهنااا املبااادل األساسااية إلصااالت دول العااامل الثالااث والاادول الناميااة .إال أن
السياسات والنظم الايت فرضاتها أدت إىل تعمياق الباآ واهلياكال املخالفاة واملناقضاة هلاذه املباادل .فاازداد الفقار ،واتساعت
الرقعة الدميغرافية واجلغرافية للفاقة والعوز ،وا سار هاام احلرياة الذاتياة وسالطة التقريار الاذا لادى اجملتمعاات والشاعور
الناميااة ،وغاادت املعااايري القانونيااة الدوليااة حماالً لالنتقاااد الشااديد ،ومصاادراً للسااخب والااتهكم ماان جانااب هااذه الشااعور.

وأضاحى الشااك يف كافاة النظريااات واملبااادل اإلصاالحية الاايت تادعو املنظمااات الدوليااة اىل العمال هبااا أمارا مساالما بااه ،ومل

تعااد شااعور هااذه الاادول تثااق مبجماال املنظومااة الدوليااة واالقتصااادية املتعلقااة بالتنميااة ،واالصااالت واحلوكمااة ،وذلااك ألن
هنا قناعة راسخة لدى هاذه الشاعور باأن اهلادف األول واألساساي لتلاك املنظوماة هاو للمصااحل التجارياة االنساان يف
العالقات املتبادلة بني الدول الغربية ودول العامل الثالث وليس حلقوق اإلنسان.

مس ى من نن مشىىير همىىن إل ى مىىن ذ ىىر المف ىىر الفرمسىىق مىىن نصىىو ل مىىنمق ( رر ىران ىىديع) فىىق رن ىىه "الدللىىل المسىىرلردة غر مىىل المصىىنب
السينسق"ع ميث نلضح صدد دراسره لومميل اسريراد المظم لالقلاعد القنملميل إل نن المص القنملمق لىي

ممىرد امو ىن

لممظلمىل ممىددة

من القيمع لاممن يمطلي ذلك عم رمظيم رقمق دقيق من ع من رنريخ لمقنفل ممددرين .لهىذا مىن موىو عمميىل اسىريراد القىنملن فىق دلو الوىنلم
المنلىىث ذاك طىىن ع ش ى مق مم ى

ع فأدفقىىك الىىمظم القنملميىىل اللطميىىل فىىق هىىذ الىىدلو عىىن نداا لظنئفلىىن المولىىلدة .لالظىىنهر – مىىن يىىذ ر

( ديع)-نن عمميل اسريراد القنملن ال غر مره رمك رأمير الضغلطنك الشديدة لمردفقنك االقرصنديل لالرمنريىل الدلليىل .فنمرشىنر القىنملن ىنن
صىىدض لضىىرلرة ض ى ط لرمظىىيم لقلممىىل الوالقىىنك االقرصىىنديل المر ندلىىل ىىين الممرمو ىنك غيىىر الغر يىىل لالىىدلو ا لرل يىىل .امظىىر فىىق هىىذا
الدصلص :ررران ديعع "الدللل المسرلردة غر مل المصنب السينسق"ع يرلك :دار الفن ار قع 7112ع صفمل .722 - 729
9

ررران ديعع المرمع السن قع صفمل .729
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خامسا :التجارة الدولية على حساب حقوق اإلنسان :نهاية فكرة الحوكمة
اااة جاادل واسااع اجن بشااأن العالقااة بااني حقااوق اإلنسااان والتجااارة الدوليااة ،وهااو جاادل يااؤتر بااال شااك يف فكاارة
احلوكمااة أو احلكاام الرشاايد .وياادور هااذا اجلاادل حااول نلااة ماان املفاااهيم واملبااادل ماان قبياال الفعاليااة ،والعدالااة ،والكرامااة
االنسانية ،والتكامل االقتصادي ،وحترير السوق ،وسيادة القانون .ولكن املسألة األكثر أاية اليت ينبغي االهتماام هباا يف
إطار حتليل األبعاد القانونية والفكرية لفكرة احلوكمة وعالقتهاا بالعوملاة ،تتمثال يف حتدياد طبيعاة وصايغة القواعاد القانونياة
املوضوعية املنظمة لعالقة حقوق االنسان واحلوكمة من جهة ،بالتجارة الدولية من جهاة أخارى .وتارتبب هاذه اإلشاكالية
يف الواقع بالعالقة بني السياسات الدميقراطية الليربالية واالقتصاديات الرأ الية العاملية .ومبعآ قخر ،فإهنا تتصل بالتفاعل
املتبادل بني العوملة والفهم الغر لفكرة احلوكمة أو احلكم الرشيد.
ممااا ال شااك في ا ه أن منظمااة التجااارة الدوليااة باتاات ،باإلضااافة اىل البنااك الاادويل لءنشاااب والتعمااري وصااندوق النقااد
الاادويل ،ماان بااني املنظمااات الدوليااة الاايت تتبااآ فكاارة احلوكمااة وفق ااً ملفاااهيم الليرباليااة الغربيااة ،ومبااا يكفاال محايااة سياسااات

(اللربنااة) االقتصااادية .وال خيفااى علااى أحااد التااداعيات الاايت صاااحبت هااذه السياسااات علااى مسااتقبل حقااوق االنسااان،
وبالنتيجااة طبع ااً علااى مقتضاايات احلوكمااة .فالعوملااة (النيوليرباليااة) إذا اسااتمرت علااى حاهلااا ومل جيااري تصااويبها وهتااذيبها،
ستدمر سابل عاي البشار ،وسيصاب املوضاوم اواوري حلقاوق االنساان حتدياد املتمتعاني بااحلق يف العاي وغاري املتمتعاني

به  .وفضال عن ذلك ،ستتقوم املكونات والعناصر االساسية لعدد من حقوق االنسان املع ف هبا دوليا مثل احلق يف
املسااكن والعماال والصااحة .لقااد مثلاات نظريااة حقااوق االنسااان والدميقراطيااة ماان الناحيااة التارخييااة ردة فعاال علااى التعسااف
االقتص ااادي وال ااديين ،ف اااحلقوق الدميقراطي ااة املس ااتمدة عملي ااة م اان النظري ااة القانوني ااة الليربالي ااة تب اادو أهن ااا االداة املناوئ ااة
ل صااوليات الدينيااة واالقتصااادية وغريهااا  .ولكاان الواقااع احلااايل يكشااف عاان نتيجااة مغااايرة متامااً ،فاألصااولية االقتصااادية

املعاصرة املتمثلة بالليربالية الغربية شرعت يف تدمري حقوق االنسان وكرامته .فقد جرى التعامل مع حقاوق االنساان علاى
أساااس أهنااا مكفولااة للبشاار ناايعهم بساابب ماان الكرامااة االنسااانية املتأصاالة فاايهم ،ولكاان االقتصاااديات العامليااة املعاصاارة

تتعامل مع األفراد كموضوم؛ أوبصورة أدق كمادة اساتعمالية أكثار مان كاوهنم أشخاصااً يتمتعاون رحقاوق أصايلة فايهم او

الزمااة للحفاااى علااى كاارامتهم .وهلااذا الساابب ناارى أن التجااارة الدوليااة واالقتصاااديات الليرباليااة املعاصاارة تضااحي رحقااوق
البشر بغية حتقيق أغرام استثمارية او اقتصادية حمددة.

1

Thomas Cottier, Joust Pauwelyn and Elisabeth Burgi (eds.) ,"Human rights and international trade",
Oxford: Oxford university press, 2005.
2
Suzan George, "Globalizing rights?" in M. J. Gibney (ed.) "Globalizing rights" The Oxford Amnesty
lectures, 1999, 2003, p. 23.
3
) Ph. Alslon, "Resisting the merger and acquisition of human rights by trade law: A reply to peters
mann, EJIL, 2002 Vol. 13, p826.
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يسااتنتج ممااا ساابق أن الصااكو الدوليااة حلقااوق االنسااان ال تسااري ماان حيااث املباادأ أو اجلااوهر ،وامل ا ل مااع نظريااات
ومفاهيم االقتصاديات الدولية املعاصرة .كما أهنا ال تقر فكرة التضحية رحقوق اإلنسان؛ اليت شارعت املنظوماة القانونياة
احلاكم ااة للتج ااارة الدولي ااة تق ااوم هب ااا ،م اان أج اال إنش اااب وإدام ااة ش اابكة الت اادفقات االقتص ااادية العاملي ااة .وبالنتيج ااة مل يع ااد
باإلمكان احلفاى على الظروف واملرتكزات اليت متكن االفراد من املشاركة احليادية واملساتقلة يف دولاة دميقراطياة؛ مماا يعاين
يف النهايااة أن فكاارة احلوكمااة أو احلكاام الرشاايد الاايت غاادت تاادعو إليهااا منظمااة التجااارة العامليااة كااذلك أصاابحت عرضااة
للزوال .وهنا نصل اىل النتيجة ذاهتا الايت توصالنا اليهاا بشاأن دور املنظماات الدولياة النقدياة واملالياة يف جماال دعام وتعزياز
مفهااوم احلوكمااة ،وهااي أن هنااا تناقض ااً بااني مااا تعلنااه هااذه املنظمااات وبااني الغايااات الاايت جتهااد اىل حتقيقهااا فع االً.لقااد
أصبحت التجارة الدولية املعاصرة ومنظومتها القانونية الدولية هتدد الوعد الليربايل ذاته اليت تسعى اىل عوملته وإشاعته يف

العااامل بأسااره.ولعاال ماان املفيااد يف هااذا ااصااو اإلشااارة اىل أن الوعااد اللي اربايل الغاار مل يصااب حماالً او ماادعاة للشااك

بسبب السياسات االقتصادية املعاصرة فحسب ،فثمة صرام بني الدميقراطية الليربالية وأية تيوقراطية خمالفة هلا ،وقد ظهر

هااذا الصارام واضااحاً يف قضااية حاازر الرفاااه ال كااي الاايت نظرهتاا اوكمااة االوروبيااة حلقااوق االنسااان يف عااام  . 11فقااد
أعلنت اوكمة أن أي حزر سياسي يضع ضمن برناجمه احلز هدفاً يقوم على تنظيم الدولة واجملتمع وفقا لقواعد دينية

أو إهلية يشكل هتديداً للدميقراطية الليربالية .0وقد أيدت اوكمة يف حكمها الصادر هبذه القضية حال هاذا احلازر علاى
أساس أن سياسته وأيدولوجيته القائمتني على احلكم بالشريعة االسالمية ال تتفق مع ركائز الدميقراطية والعلمانية .

إن حكاام اوكمااة االوروبيااة حلقااوق اإلنسااان يف قضااية حاازر الرفاااه يؤسااس يف الواقااع للتفكااري يف مسااألة حقااوق
االنسان بصورة مغايرة لنمب التفكري السائد  ،فهو يدشن حقبة جديدة يف سياق احلماية الدولياة حلقاوق االنساان ،ويثاري
أسئلة فعلية حول صدقية فكرة عاملية حقوق االنسان واملساواة يف التمتع هبا .ولعل أهم االسئلة اليت يثريها احلكام هاي:
مااا حاادود الوعااد اللياربايل الغاار

وإىل أي ماادى تتمتااع حقااوق االنسااان بالقاادرة علااى تااوفري اسااتجابة علمانيااة ملتطلبااات

السوق
فبينمااا يكاارر الدارسااون واملختصااون يف جمااال القااانون الاادويل حلقااوق االنسااان أن حقااوق اإلنسااان تتصااف بالعامليااة
وأهنا مع ف هبا للجميع على أساس وحدة الكرامة االنسانية املتأصلة يف البشر ،فاإن حكام اوكماة يتضامن قياوداً علاى

حقوق االنسان يف املشاركة يف احلياة العامة كما جابت يف االتفاقية االوروبية حلقوق االنسان؛ وهاي قياود مان شاأهنا ان
تستثين من نطاق احلماية الواردة يف االتفاقية املذكورة أياً من االشخا

جملرد أهنم ال يتبعون املواصفات االوروبية اااصة

باحلقوق املع ف هبا يف االتفاقية .فحن يغدو الفرد متمتعا باحلق يف املشاركة يف احليااة العاماة لدولاة طارف يف االتفاقياة،

يتعني عليه ان يتبآ افكاراً وأيدولوجيات ال فاالف املنظوماة الفكرياة العلمانياة والليربالياة الايت تأخاذ هباا الادول األوروبياة.

وبعكس ذلك سيصب هذا الفرد من "اجخر" بالنسبة لالتفاقية ولن يكون مشموال بأحكامها وبنصوصها ،األمار الاذي

1

E.Ct.H.R., Hr. Refah Partisi and others V. Turkey 2003, Ser., A,n 267.
Ibid.

2
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يعين أن احلقوق املكفولة مبقتضى االتفاقية لن يكون مع فاً هبا للبشر نايعهم وفقاا ملاا تقضاي باه عاملياة حقاوق االنساان

اليت تكتفي بالصفة اجدمية للتمتع رحقوق االنسان املع ف هبا دوليا بصرف النظار عان أياة صافات أخارى ودون شاروي

مسبقة.

سادسا" :العولمة و الحوكمة" والمشروع اإلمبريالي الغربي
من املالحظ أن التاريخ االستعماري للقانون الدويل ما زال فااعال اىل يومناا هاذا .وماا زال يلقاي ب تااره علاى النظاام
القاانوين الاادويل املعاصاار ،وذلااك رغاام مااا اعا اه ماان تغاريات وتبادالت عاارب احلقااب التارخييااة املختلفااة .ورمبااا كااان هااذا هااو
الساابب الااذي يتااي لنااا مقاربااة تنائيااة العوملااة – احلوكمااة باااجلهود االوىل الاايت بااذلت يف القاارن التاسااع عشاار القائمااة علااى
تنائية التجارة – احلضارة .ومبعآ قخر ،فإننا إزاب إعادة إحياب ملفااهيم ونظرياات اساتعمارية جارى العمال هباا يف الساابق؛
فالعوملة ترادف مق ولة التجارة يف نظرية القانون الدويل التقليدي اليت ساادت يف القارن التاساع عشار ،ومقولاة التجاارة مان
أجل نشر احلضارة هي النسخة االوىل للمقولة السائدة اليوم وهي أن العوملة أداة نشر وتكريس احلوكمة واحلكم الرشيد.
نساامع كث اريا يف ااطااار القااانوين الاادويل املعاصاار مقولااة أن العوملااة واحلوكمااة متااثالن عاااملي جتديااد وتثااوير للقااانون
الادويل .وأهنماا تشاكالن تطااوراً غاري مسابوق يف بنياة النظااام القاانوين الادويل .والواقاع أهنمااا ليساتا كاذلك إال عنادما جيااري
النظاار إليهمااا ماان منظااور معااني ،وهااو أن تاااريخ القااانون الاادويل هااو تاااريخ الاادول االوروبيااة ذاهتااا .وقااد ش اكل املعسااكر
الشرقي وشعور العامل الثالث يف حلظة مان حلظاات تااريخ القاانون الادويل حتاديا للتااريخ االورو اوامل هلاذا القاانون أو
لنقل اهنما مثال حتديا للطابع الغر للنظام القانوين الدول .ولكن األمر اختلف متاماً اليوم ،خاصة بعد اهليمنة االمريكية

وهيمنة النظريات (النيوليربالية)  ،حيث عااد احلاال إىل ماا كاان علياه قبال نشاوب املعساكر االشا اكي ودول العاامل الثالاث،
فأعاد ااطار الليربايل الغر االستعماري مفرداته ،وجدد مقوالته؛ ورمبا مل يقم بذلك بقدر ما انه مل يتخلص بعاد مان
خطابه االستعماري.
إن الش ااغل الش اااغل لل اادول الغربي ااة ه ااو ض اامان أم اان مبادالهت ااا التجاري ااة الدولي ااة ،وت ااأمني حري ااة التج ااارة وانس اايار
تاادفقاهتا ،فضاالً عاان أن أعينهااا مااا زالاات ترنااو إىل االسااتئثار بثااروات العااامل الثالااث .وهااي أساابار تكفااي ماان وجهااة نظاار
الغرر اىل بناب وهندسة النظاام القاانوين الادويل بصاورة تضامن لاه مصااحله التجارياة واالقتصاادية .وقاد شارم العاامل الغار

وباألخص الواليات املتحدة والدول الليربالية الكربى ،باستخدام وتوظيف فكر احلوكمة والعوملة بصاورة تكفال مصااحله
يف املقام االول؛ وبصرف النظر عن التطبيق اوايد هلاتني الفكارتني .فاألولوياة بالنسابة للادول الغربياة ليسات العمال علاى
حتقيق رفاه واست قالل وحرية شعور العامل الثالث ،أوالعمل على فليصه من نظم احلكم الطاغية اليت هتايمن علياه ،وإقاا
احلر مان جانبهاا يكاون علاى إضافاب دور غاائي أو وظيفاي علاى فكارة احلوكماة لتصاب أداة ضامانة ملصااحلها ولرفاهاا.
ومبعآ قخر ،يستطام القول أن حر الغرر على تعزيز احلوكمة يف البلدان النامية ليس حيادياً وال حقيقيااً وكال ماا يف
األمر أن حرصه منصب على املخزون والداللة االقتصادية لفكرة احلوكمة مبا يؤمن له جتارة مستقرة وقمنة وحرة.
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من الشواهد اليت تدعم التوظيف االقتصادي الغر لفكرة احلوكمة عدم مشاول الادول الغربياة ذاهتاا باربامج ومشااريع
ا ملنظمااات الدوليااة املاليااة والتنمويااة ،اذ يقتصاار الت ازام البلاادان الغربيااة باالتفاقيااات الدوليااة احلمائيااة الاايت تتعلااق بعمليااات
وبرامج وأعمال هذه املنظماات علاى العاامل الثالاث .وقاد باات واضا مباا ال يادم جمااالً للشاك أن كاالً مان الادول الغربياة

واملنظمااات الدوليااة املاليااة والتجاريا ة عناادما تتناااول احلوكمااة واملنظومااات واملؤسسااات القانونيااة املرتبطااة هبااا ،تكااون غايتهااا
األوىل االعتبارات االقتصادية .ويبدو كذلك ان ااطار القانوين اااا

رحقاوق االنساان باات الياوم أداة تساتخدم هلاذه

الغاية ،0وليس للدفام عن حقوق االنسان ذاهتا ومحايتها بوصفها الغاية األ ى اليت يتعني العمل على إشاعتها يف سائر
أرجاب املعمورة.
يضاف إىل ما سبق أن فكرة التعامل مع اجملتمعاات الايت ال تتمتاع بانظم اقتصاادية معيناة متاتال تلاك املعماول هباا يف
ال اادول الغربي ااة وال باملؤسس ااات السياس ااية املتعلق ااة هب ااا ،كمجتمع ااات خ ااارج دائ اارة الق ااانون ليس اات ب ااالفكرة اجلدي اادة او
املستحدتة  .فقد اوض (فاتيل) ( Vattelوهو أحد رواد القانون الدويل) أن سالمة الدولة وتكاملها قد يرتبب بشكل
أو بنمب اقتصادي معني بالذات ،فأشار يف هذا الصدد إىل أن "زراعة ال بة هي مسألة مفروضة على البشر من الطبيعة
ذاهتا ،وأن االرم خمصصة أساساا لتزوياد ساكاهنا بالغاذاب ،ولكان يساتحيل هلاا أن تقاوم هباذه املهماة دون اساتزراعها مان
قبال البشار .وكاذلك احلاال فاإن كال أماة ملزماة مبقتضااى القاانون الطبيعاي بزراعاة األراضاي الواقعاة حتات سايطرهتا  ...فاااذا
اخذنا الشعور األملانية القدمية وعدداً من قبائل التتار اودتني كمثال للدراسة ،فسنجد أهنم تركوا الزراعة وفضلوا العي

من الغزو واالستيالب على غريهم وهلذا أخفقوا بالقيام يف واجبهم جتاه ذواهتم ،وتسببوا بأذى جلرياهنم ،وأضحى اقصامهم

أمرا حتميا .وبينما ميكن وصف الغزوات اليت قامت هبا االمرباطوريات املتمدنة لكل من البريو وبنما بأهنا مبثابة عمليات
غصب واعتداب ،فان انشاب عدد من املستعمرات يف أمريكا الشمالية يعد أمراً قانونياً شريطة أن يتم رحدود عادلة" .
واض ا متاما ااً م اان ال اانص الس ااابق املقتط ااع م اان كتاب ااات (فاتي اال) أن ااه يس ااعى اىل التأكي ااد عل ااى وج ااود "دول مارق ااة"

اقتصادياً ،وهلذا السبب يكون غزوها واقصامها امراً جائزاً من الناحية القانونية .أما املعيار الذي يق حه (فاتيل) لتحديد
الادول الداخلاة ضاامن هاذه الفئاة ،فهااو معياار قيامهاا بزراعااة األرم ،فاإن مل تقام بااذلك غادت "دوالً مارقاةً اقتصااادياً ".

ورمبا كان العامل األساساي الاذي حادا بفاتيال اىل الاربب باني فكار "الادول املارقاة" وزراعاة األرم يتمثال يف أن الادول
الاايت ال تعمااد اىل القيااام مبااا تفرضااه الطبيعااة عليهااا ماان أعمااال مدنيااة كزراعااة األرم لضاامان حياااة سااكاهنا ،سااتلجأ اىل
النهااب والساالب واالعتااداب علااى اجخارين لتااأمني سااكاهنا بالغااذاب ومبقومااات احلياااة .وهااي هبااذا تصااب دوال خملااة باااالمن
والسلم ،وتغدو مارقة وخارج حدود القانون .أما اليوم ،فان فكرة الدول املارقة ما زال صداها موجودا لدى بعمل الدول
الغربياة ويف مقاادمتها الوالياات املتحاادة  .وجياري حتديااد الادول الداخلااة ضامن هااذه الطائفاة انطالقااً مان معااايري اقتصااادية

Jean Bricmont,op. cit,p. 118.
Cited Anghie "Iimperialisms, sovereignty" op.cit,pp.269-270 in Antony
3
مولم رشلمس قع "الدلو المنرقلع اسرددام القلة فق الشؤلن الونلميل"ع الرين  :م ر ل الو ي نن ع 7111ع صفمل  22لمن ودهن.
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صاغتها املنظمات الدولية املالية املعاصرة .وباختصار ،جياري اجن تصانيف الادول الايت تتباع سياساات اقتصاادية فاالف
السياسااات النيوليرباليااة يف عااداد "الاادول املارقااة" .أي أن "الاادول املارقااة" هااي الاادول الاايت ال تنااتهج معااايري احلوكمااة وفقااً
للمفهوم الغر  ،وهو املفهوم املبين على قليات السوق ،واملبادرة الفردية ،والدميقراطية الليربالية وخصخصة القطام العاام.
وهي دول اليت ال تأخذ بالطبع بركائز ودعائم العوملة.
وما يدعم استنتاجاتنا وحتليالتنا السابقة أن االجتاه السائد اليوم هو ذلك الذي تضفي على حقوق االنسان طابعااً
فردانياً حمضاً ومتزمتاً ،فريكز على احلقوق اااصة بالتملك وحرية التجارة .األمر الاذي ياذكرنا بالنزعاات واالجتاهاات الايت
سااادت ل اادى الفقهاااب وال اارواد األوائاال يف الق ااانون الاادويل ،ويف مق اادمتهم (فيتوريااا) ال ااذي يعااد األر املؤس ااس ل ص ااول
االمربيالية واالستعمارية للقانون الدويل مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان بصيغته الرأ الياة .فقاد ارتبطات قرامه
ونظرياتااه ذات الصاالة رحقااوق االنسااان بكاال ماان احلااق يف التجااارة وحريااة التنقاال .فبمناساابة دراسااته للعالقااة بااني األساابان
واهلنود ،شدد (فيتوريا) على حق االجانب رحرية التجارة والتنقل ،وهو يقصد حرياة االسابان يف التجاارة والتنقال واإلقاماة
داخل األقاليم اليت يعي فيها اهلنود.0وجتدر اإلشارة اىل أن (فيتوريا) يف تناوله ملوضوم حقوق االنسان ،مل يقتصر على
احلقااوق املرتبطااة باملبااادالت التجاريااة فحسااب ،وإقااا تطاارق كااذلك احلقااوق املصااممة حلمايااة جتااارة الغ اربيني يف البلاادان
األجنبية .ويستطام القول يف هذا السياق أن نظرية مسؤولية الدولة عن األضرار الواقعة على األجانب متثال إعاادة إنتااج
ملااا جاااب بااه (فيتوريااا) يف هااذا اجملااال ،خاصااة وأن األجان ااب مبقتضااى هااذه النظريااة يتمتعااون رحااق رفااع الاادعاوى دولي ااا،
وبالتمساك مبعاايري دولياة تتعلااق مبطاالبتهم باالتعويمل عمااا حلقهام مان أضارار .واألمار ذاتاه ميكاان أن يقاال بصادد احلمايااة
الدولية حلقوق امللكية الفكرية ،فاتفاقيات (تريبس) تش ي أن تقوم الدول األطراف كلها يف منظماة التجاارة العاملياة ،مباا
فيها بلدان العامل الثالث ،بفرم محاية على حقوق امللكية الفكرية داخل نظمها القانونية الوطنية؛ ويف معظم دول العامل
الثالث ،يكون األجانب األكثر انتفاعاً من هذه احلماية وليس املواطنني.

خاتمة
سعت هذه الدراسة إىل الكشف عن الاديناميات الايت تتبعهاا االساتعمايرية اجلديادة لتطوياع القاانون الادويل املعاصار
ليصب أداة لتحقيق غاياتعا ومراميها .وقد تبني بنتيجتها أن هنا نلة من املفاهيم اليت جياري تاداوهلا يف صاكو دولياة
خمتلفاة ،والايت تااروج هلاا منظماات دوليااة؛ وبااألخص املالياة منهااا ،جياري اساتخدامها بغياااة إعاادة إنتااج أقاااي مان اهليمنااة
والتبعية غري املباشرة على العديد من الدول يف العامل ،وقد ظهر لنا أن االساتعمارية اجلديادة تسااهم يف ذلاك مان خاالل

نمظر فق هذا الدصلص:
R.Tuck,"The right of war and peace. Political thought and international order from Grotius to kank",
oxford : oxford university press. 2000, p.74.
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إعطااب تفساريات ملفااايم مثال العوملاة ،واحلوكماة وحقاوق اإلنساان تتفاق ماع فلسافتها النياو ليربالياة  ،وماع النماوذج الاذي
يتاي هلااا الساايطرة علاى تلااك الاادول واساتنزاف مقاادراهتا .فالعيااب لايس يف القااانون الاادويل ذاتاه ،وال يف املفاااهيم القانونيااة
ذاهت ااا ال اايت يق اار هب ااا ويس ااعى إىل إش اااعتها ب اال إن ااه يكم اان يف إنفا اراد االس ااتعمارية اجلدي اادة يف مس ااألتني :أوهلم ااا ،ف اارم
التفساريات ا لغربيااة للقااانون علااى باااقي الاادول ماان خااالل تبنيهااا واعتمادهااا ماان قباال عاادد ماان املنظمااات الدوليااة لتصااب
ضاامن براجمهااا يف التعاماال مااع دول العااامل الثالااث؛ وهااي تفساريات فاادم حتمااا توجهااات وأهااداف االسااتعمارية اجلدياادة.
تانيهمااا ،تسااخري املنظمااات الدوليااة لتصااب أداة إلدارة الاادول لصاااحلها عاارب جمموعااة ماان القواعااد واملفاااهيم ذات املنشااأ
الغاار والاايت تنتمااي إىل النظريااة النيوليرباليااة؛ الاايت تشااكل أياادولوجيا االسااتعمارية اجلدياادة .لقااد كشااف هااذا البحااث عاان
العالقة الكامنة بني املنظومة الدولية بصورهتا الراهنة وبني التبعية لالستعمارية اجلديدة .وهي عالقة ال يكون فيها القانون
الدويل وسيلة للتعاي بني الشعور ،والح ام املسااواة فيماا بينهاا بقادر ماا يكاون أحاد أدوات اإلخضاام واهليمناة .وهناا
بالذات تكمن – كما بني البحث – مشكة إزداوجية ااطار القانون الدويل املعاصر.
فلاايس املقصااود إذا ماان دراسااتنا هااذه االنتقااا

ماان فكاارة احلوكمااة أو احلكاام الرشاايد ،وليساات الغايااة منهااا كااذلك

إنكار وجور العمل باملبادل القانونية األساسية املنظماة هلاذه الفكارة مان قبيال سايادة القاانون واحا ام حقاوق اإلنساان،
وإقا الغاية األساسية اليت سعينا إىل حتقيقها من ورائها هي إجياد فهم وإطار صحيحني هلذه الفكرة ؛ وبالنتيجة املسااة
يف تعزيزهاا وتشااجيعها بصاافتها مبااادل وقيمااا قانونيااة يتعااني الناازول علاى مقتضاااها واح امهااا لااذاهتا وملااا تنطااوي عليااه ماان
مضااامني ودالالت عامليااة ،ولاايس ماان أجاال خدمااة مصاااحل القااوى االسااتعمارية املهيمنااة والاادول الكااربى  ،خاصااة وأن
التجربة كشفت عن ا سار هام احلرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الدول اليت ازداد فيها نفوذ القوى االستعمارية
الكربى،ويف مقدمتها الواليات املتحدة .فكما يذكر (تشومسكي) منيت اواوالت األمريكية ل ويج الدميقراطية بالفشال
الااذريع ،خاصااة يف املناااطق الاايت تتمتااع فيهااا الاادول العظمااى بنفااوذ كبااري ،حيااث ت اجااع مس اتويات الدميقراطيااة إىل أدا
مسااتوى بساابب حاار هااذه الاادول علااى مصاااحلها يف املقااام األول .وهااي هلااذا الساابب ،تسااعى إىل اإلبقاااب علااى الاانظم
القائمااة يف اجملتمعااات غااري الدميقراطيااة اااضااعة لنفوذهااا ،ومتتنااع عاان إجاراب تغي اريات جذريااة مكتفيااة بتغي اريات دميقراطيااة
حمددة تسري من أعلى إىل أسفل ،وليس العكس ،وهي هبذا ال تسم بأن يتأسس احلكم يف هذه اجملتمعات على إرادة
الشااعب احلاارة ،وتكتفااي بإجياااد حوكمااة أو حكاام رشاايد شااكلي مااع اإلبقاااب علااى الاانظم القائمااة.0بينمااا يف الاادول الاايت
تراجعت فيها هيمنة هذه الدول ،وخاصة يف دول أمريكا اجلنوبية ،ااة تقادم ملماوس او الدميقراطياة واحلوكماة .ماا يادل
على أن مبادل حقوق اإلنسان ،وسيادة القاانون ،والدميقراطياة والتعددياة لان ت عارم يف ترباة العاامل الثالاث إال بعاد حتارره

موىىلم رشلمسى قع "إهىىدار المقيقىىل ع إسىىناة الرومىىيم لاثعىىالم لنلهىىنم المي راليىىل لالسىىلق المىرة"ع القىىنهرة :م ر ىىل الشىىرلق الدلليىىل ع 7112ع
صفمل .021
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الكاماال ماان كافااة أشااكال النفااوذ اإلمربيااايل الغاار ؛ ألنااه يف هااذه اللحظااة سيصااب التطبيااق اوايااد ل حكااام القانونيااة
الناظمة للحوكمة واملتعلقة هبا أمراً ممكناً ومعربا عن اإلرادة الفعلية لشعور العامل الثالث.
وال تقتصر املطالبة بالتحرر الكامل من ربقة النفوذ اإلمربيايل الغر على هذا احلد ،إذ ينبغاي كاذلك حتريار القاانون
الاادويل ذاتااه واملنظمااات الدوليااة ويف مقاادمتها املتخصصااة يف اجملاااالت املاليااة والتجاريااة ،ماان هااذا النفااوذ .وينبغااي كااذلك
العمل على بناب نظاام قاانوين دويل عااملي أساساه العادل ،واملسااواة واحا ام سايادة اجخار .ويبادو لناا أن هاذا األمار لايس
يسرياً ،فثمة صعوبات و معيقات بنيوية تع ي النظام القانوين الدويل الراهن؛ و جتعل من عملية اإلصاالت عسارية جاداً.
و خري شااهد علاى هاذه الوعاورة فشال اوااوالت اجلاادة الايت باذلتها "الادول حديثاة االساتعمار" لتحويلاه إىل غاياة عاملياة
هتاادف الشااعور قاطبااة إىل اح امهااا يف عالقاهتااا املتبادلااة ،و متكاان ااطااار اإلمربيااايل الغاار ماان إعااادة توظيااف النظااام
القانوين الدويل لصاحله ،فغدا هذا األخري أداة طيعة بيده،و بات إحدى أهم و سائله اهلادفة إىل إعادة بنااب"اجخار"غاري
الغر بصورة تسم له بالذوبان و التماهي يف منظومته اإلمربيالية كمادة استعمالية جمردة.
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مكانة المعارضة البرلمانية في الدساتير المقارنة

أ/بومصباح كوسيلة

مكانة المعارضة البرلمانية في الدساتير المقارنة
The status of the parliamentary opposition in the comparative
constitutions
أ/بومصباح كوسيلة /أستاذ مؤقت -املركز اجلامعي مرسلي عبد اهلل -تيبازة
الملخص:
تتناول هذه الدراسة موضوع حقوق املعارضة الربملانية يف الدساتري املقارنة ،وهذا بعدما أضحت املعارضة الربملانية مكونا أساسيا
يف الربملان وفاعال رئيسيا يف النشاط الربملاين بشقه التشريعي والرقايب وهذا من خالل تكريس غالبية الدول حلقوق املعارضة الربملانية
يف دساتريها ،بعدما كانت الدسرتة تشمل حقوق النواب بشكل عام دون تبيان ما إذا كان األمر يتعلق باألغلبية الربملانية أو
باملعارضة الربملانية حيث مت منح املعارضة الربملانية حقوقا خاصة ومتميزة عن حقوق باقي النواب بشكل يتالءم مع طبيعتها
ونشاطها ،ومن بني أبرز هذه احلقوق :رئاسة جلان التحقيق ،إعداد جدول األعمال ،النفاذ إىل وسائل اإلعالم ،املشاركة يف
الدبلوماسية الربملانية...،إخل.
الكلمات المفتاحية :املعارضة الربملانية ،مكانة املعارضة الربملانية ،احلقوق اخلاصة ،الدساتري املقارنة.
Abstract:
This study deals with the rights of the parliamentary opposition in the comparative
constitutions, this is after the parliamentary opposition became an essential component in the
parliament and a major player in the parliamentary activity in its legislative and supervisory
sectors, and this is through the consecration of the majority of the countries of the
parliamentary opposition rights in their constitutions. The parliamentary opposition was given
special rights and distinct from the rights of the rest of the deputies in a manner consistent
with the nature and activity, and among the most prominent of these rights are the Presidency
of the commissions of inquiry, prepare and for business, access to the media, to participate in
parliamentary diplomacy.
Keywords: Parliamentary opposition, the status of the parliamentary opposition, special
rights, comparative constitutions.
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مقدمة:
تعد املعارضة الربملانية عنصرا أساسيا يف أي دولة تعتمد مبدأ التعددية احلزبية وعدم وجودها يؤدي إىل غياب الدميقراطية
التمثيلية داخل الربملان ،كوهنا تعمل على تقدمي برنامج سياسي بديل لربنامج احلكومة ومراقبة نشاط هذه األخرية ومسائلتها هبدف
أخذ دورها يف ممارسة احلكم وفق مبدأ التناوب الدوري والسلمي على السلطة ،ووجود معارضة برملانية قوية سواء كانت يف شكل
أعضاء مستقلني أو كتل برملانية يعد أمرا ضروريا لتكريس التعددية احلزبية وتعزيز النقاش وتنوع األفكار من خالل تقدمي أفكار
وسياسات خمتلفة عن تلك اليت تنتهجها األغلبية الربملانية املشكلة للحكومة وهو ما يؤدي إىل حتقيق تنافس يف األفكار والربامج
حيث أن عدم االعرتاف باملعارضة الربملانية كفاعل أساسي يف احلياة الربملانية ورفض مشاركته يف العمل الربملاين قد يساهم يف
حدوث اضطرابات واختالالت سياسية واجتماعية واقتصادية تكون مصحوبة بالعنف أحيانا .
واملعارضة بشكل عام هي "جمموعة من األفكار واآلراء والسلوكات واملواقف الصادرة عن أشخاص طبيعيني أو عن تنظيمات
منظمة أو غري منظمة مناوئة لنظام احلكم" ،فاملعارضة من الناحية االصطالحية هلا معنيان شكلي وموضوعي ،املعىن الشكلي
ملصطلح املعارضة هو "اهليئات والقوى اليت تراقب عمل احلكومة وخططها واليت هتدف إىل احللول حملها" ،أما يف معناه املوضوعي
فهو "انتقاد احلكومة ومراقبة خططها من طرف اهليئات والقوى اليت متثل املعارضة العضوية"  ،أما املعارضة الربملانية بشكل خاص
فهي "جمموعة من نواب الربملان اليت تنشط حتت غطاء حزب سياسي أو ائتالف سياسي وتكون يف مواجهة األغلبية الربملانية اليت
تؤيد برنامج احلكومة" ،فاألحزاب السياسية إما أن تكون يف املعارضة فتلعب دور املراقبة واحملاسبة على احلزب احلاكم أو تكون يف
احلكومة فتعمل على تنفيذ برناجمها الذي انتخبت من أجله .
إن حقوق املعارضة الربملانية معرتف هبا على املستوى الدويل ،حيث أصدر جملس حقوق اإلنسان هليئة األمم املتحدة يف أفريل
 ، 1قرارا أكد فيه على أمهية دور املعارضة الربملانية يف ضمان حسن سري العملية الدميقراطية ،كما أكد املؤمتر األورويب لرؤساء
الربملانات املنعقد يف جوان  ، 1 1على أن الفرق بني األنظمة الدميقراطية واألنظمة غري الدميقراطية هو أن األوىل تعرتف حبقوق
املعارضة الربملانية على قدم املساواة مع األغلبية الربملانية ،بينما الثانية ال تعرتف هبا ،إال أن االعرتاف حبقوق املعارضة الربملانية
وحده ال يكفي لقياس مدى دميقراطية النظام السياسي للدولة وهو ما أكدت عليه اجلمعية الربملانية األوروبية حيث يبقى ذلك
مرتبطا بنوعية الضمانات املمنوحة للمعارضة الربملانية ملمارسة حقوقها بكل حرية .
ولكي متارس املعارضة الربملانية حقوقها بكل حرية جيب أن ال متنعها األغلبية الربملانية من ذلك مبوجب األغلبية البسيطة
لألصوات ،باملقابل جيب على املعارضة احرتام والية األغلبية الربملانية ونسبة متثيلها يف الربملان باعتبارها حتوز أغلبية املقاعد ،حيث
أن حقوق املعارضة جيب أن ال تكون ضيقة بالشكل الذي ال ميّكنها من أداء دورها بفعالية ،وأن ال تكون واسعة بالشكل اليت قد

النعيمي محيد ،دور املعارضة الربملانية على ظل دستور

 ، 1جملة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية ،عدد  ، 1 2/1ص. 52

ماجد راغب حلو ،دراسة متعمقة يف القانون الدستوري والنظم السياسية ،دار املطبوعات اجلامعية ،األردن ،بدون تاريخ ،ص . 71
معمر ماليت ،املعارضة الربملانية يف الدستور اجلزائري ،جملة العلوم القانونية والسياسية ،العدد  ، 7جانفي  ، 1 2ص . 9
املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية ،احلقوق الدستورية للمعارضة ،مذكرة إعالمية ،عدد  ،ماي  ، 1ص .1
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متس فيه حبقوق األغلبية الربملانية ،واحلقوق اليت تتمتع هبا املعارضة الربملانية تقابلها جمموعة من الواجبات اليت جيب أن تلتزم هبا هذه
األخرية مثلها مثل األغلبية الربملانية ،شرط أن ال تُستغل هذه االلتزامات من طرف األغلبية لتقييد حقوق املعارضة ،وتتجلى أبرز
هذه االلتزامات يف:

 االعرتاف باألغلبية الربملانية املشكلة للحكومة. التقيد بأحكام الدستور التقيد بأحكام النظام الداخلي للربملان. احرتام رموز الدولة وشعاراهتا. احرتام النظام العام واآلداب العامة. املسامهة يف العمل الربملاين بطريقة سلميّة وبناءة.وتتجلى أبرز أهداف املعارضة الربملانية يف:
 املشاركة يف بناء الدميقراطية. املسامهة يف النقاش العام وتسيري الشؤون العمومية. احتواء االضطرابات االجتماعية وتأطريها.واملعارضة الربملانية رغم أهنا موجودة يف غالبية األنظمة السياسية إال أن شكلها وآليات عملها ختتلف باختالف طبيعة النظام
السياسي ،فإذا كانت املعارضة الربملانية يف النظام الربملاين تتشكل من األحزاب السياسية اليت حققت املرتبة الثانية يف االنتخابات
التشريعية ،فإن املعارضة الربملانية يف النظام الرئاسي األمريكي ال تتميز بالثبات واالستقرار ،فهي تتغري بتغري مصاحل النواب وحسب
املواضيع املطروحة للتصويت
على الربملان وبناء على طبيعة العالقة مع رئيس الدولة  ،حيث أنه يف النظام الربملاين تتوىل األقلية اليت خسرت االنتخابات
التشريعية معارضة احلكومة املنبثقة من األغلبية املشكلة للربملان أو للغرفة السفلى منه يف حالة تشكله من غرفتني على غرار جملس
العموم يف النظام السياسي الربيطاين ،وبالتايل يتميز النظام احلزيب باالنضباط واستمرار اخليارات مما يوفر االستقرار احلكومي ،أما يف
النظام الرئاسي األمريكي فاملعارضة غالبا ما تتشكل من احلزب السياسي اخلاسر يف االنتخابات الرئاسية ،خاصة يف حال ما إذا
كان له وجود يف غرفيت الكونغرس أو إحدامها ،إال أن ذلك ال يعين استمرارية الوضع على ما هو عليه،حيث أن تكوين املعارضة

عمار عباس ،مكانة املعارضة الربملانية يف النظم الرئاسية ،يوم دراسي حول حقوق املعارضة الربملانية يف الدستور اجلزائري ويف األنظمة املقارنة ،وزارة العالقات مع الربملان ،يوم 17
ديسمرب ، 1 2ص .1
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الربملانية يتغري حسب املصاحل ،إذ ميكن أن تنضم أصوات الربملانيني املنتمني للحزب الدميقراطي إىل احلزب اجلمهوري والعكس
صحيح ،وهذا حسب املواضيع املطروحة للتصويت .
ولدراسة هذا املوضوع سيتم طرح اإلشكالية التالية:
ما هي مكانة المعارضة البرلمانية في الدساتير المقارنة؟ وما هو دورها كفاعل جديد في البرلمان؟
أهمية الدراسة:
رغم النقلة النوعية اليت عرفتها املعارضة الربملانية كمكون أساسي من مكونات الربملان من خالل اعرتاف غالبية الدساتري املقارنة
حبقوق خاصة هبا ومتميزة عن حقوق باقي النواب ،إال أن هذه األخرية مل حتض باالهتمام الكاف من قبل الباحثني ،خاصة يف
الدول العربية وهذا قد يعود إىل حداثة املفهوم القانوين للمعارضة الربملانية يف هذه الدول مقارنة بالدميقراطيات العريقة كالنظام
الربملاين كربيطانيا مثال ،وهلذا اختار الباحث تسليط الضوء على مكانة املعارضة الربملانية يف الدساتري املقارنة وإبراز دورها كفاعل
جديد يف إثراء العمل الربملاين بشقه الرقايب والتشريعي.
فرضيات البحث:
 مكانة املعارضة الربملانية تتحدد بالضمانات املكرسة هلا وبالقيمة املعيارية للنص املنشأ هلا. دور املعارضة الربملانية يف الربملان يتوقف على نوعية احلقوق املمنوحة هلا ونسبة متثيلها. املعارضة الربملانية لن يكون هلا دورا مؤثر داخل الربملان إذا مل حتظ باهتمام خاص ومكانة مرموقة.أهداف الدراسة:
يهدف الباحث من خالل تناوله هلذا املوضوع إىل:
 إبراز مكانة املعارضة الربملانية يف الدساتري املقارنة. تبيان طريقة معاجلة حقوق املعارضة الربملانية يف الدساتري املقارنة. املقارنة بني أنواع احلقوق املمنوحة للمعارضة الربملانية يف الدساتري املقارنة.واإلجابة على هذه اإلشكالية ستكون وفق فكرتني أساسيتني مها:
 مكانة املعارضة الربملانية يف الدساتري الربملانية(احملور األول). دور املعارضة الربملانية كفاعل جديد يف الربملان(احملور الثاين).منهج الدراسة:
لقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي مبا يتناسب مع موضوع الدراسة ،وهذا من خالل وصف وحتليل دور املعارضة
الربملانية سواء يف الشق التشريعي أو يف الشق الرقايب ،كما مت االعتماد على املنهج املقارن عن طريق إبراز كيفية معاجلة هذه
احلقوق املعارضة الربملانية يف خمتلف دساتري الدول.

عمار عباس ،املرجع نفسه ،ص .1
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مكانة المعارضة البرلمانية في الدساتير المقارنة

المحور األول :مكانة المعارضة البرلمانية في الدساتير المقارنة
ال ميكن احلديث عن املكانة اليت حتتلها املعارضة الربملانية يف خمتلف الدساتري إال من خالل معرفة نوعية احلقوق اليت منحتها هلا
هذه الدساتري ،وقبل التطرق إىل طبيعة هذه احلقوق جيب تسليط الضوء على كيفية معاجلتها يف خمتلف الدول ،والشيء املالحظ
يف هذا اإلطار هو أن غالبية دساتري وقوانني الدول ال ّتعرف حقوق املعارضة -رغم أمهية ذلك -وإمنا تعرتف هبا فقط ،وهذا إما

بشكل ضمين عن طريق منح حقوق جلميع النواب مبوجب النظام الداخلي للربملان وليس مبوجب الدستور وبالتايل تكون حقوق
املعارضة ضمن حقوق النواب دون التمييز بينها وبني األغلبية الربملانية وهذا األسلوب هو األكثر شيوعا ،وإما بشكل صريح من
خالل تكريس حقوق خاصة هبا( )des droits spécifiquesعن طريق الدستور مع ذكر عبارة املعارضة الربملانية ،وهذا ما جنده
بشكل أكرب يف دول أوروبا الغربية والدول املغاربية على رأسها اجلزائر وتونس واملغرب يف تعديالهتا الدستورية األخرية  ،يف حني
منحت دساتري أخرى ضمانات أكرب للمعارضة الربملانية من خالل عدم االكتفاء بالنص على حقوقها يف الدستور فقط وإمنا جعل
هذه األحكام ضمن املواد غري القابلة للتعديل كالدستور الربتغايل  ،يف حني قامت بعض الدساتري بالنص على مصطلح املعارضة
الربملانية ومصطلح األقلية الربملانية كالدستور الفرنسي ،وهذا لوجود فرق بينهما ،فرغم أن كل من املعارضة واألقلية الربملانية ال
تنميان اىل األغلبية داخل الربملان إال أن األوىل تعد معارضة لألغلبية يف حني أن الثانية ليس بالضرورة أن يكون توجهها السياسي
معارضا لألغلبية.
ومنح حقوق خاصة باملعارضة الربملانية

)(des droits spécifiques

يف الدستور ليس باألمر القدمي حيث أنه حىت بعض دول

أوروبا الغربية ذات األنظمة الدميقراطية العريقة مل تعرتف إال حديثا حبقوق املعارضة ،ففي فرنسا مثال مل يتم االهتمام حبقوق
املعارضة الربملانية إىل غاية سنة  ، 11وذلك من خالل قرار اجمللس الدستوري الفرنسي رقم  71- 11الصادر يف 19
أفريل سنة  ، 11املتعلق مبدى دستورية النظام اخلاص بالغرفة األوىل للربملان الفرنسي (اجلمعية الوطنية) ،أين أكد هذا األخري -
فيما خيص حق الربملان يف توجيه أسئلة كتابية وشفوية للحكومة مبناسبة عقد دوراته الشهرية تطبيقا لنص املادة  2مكرر من
الدستور الفرنسي لسنة  952املعدل واملتمم -على أن اعتماد آلية التصويت على السؤال الربملاين كشرط لقبوله ،يؤدي إىل
تقليص حقوق املعارضة الربملانية يف حال جلوء األغلبية إىل التصويت بالرفض على أي سؤال تتقدم به املعارضة ،إال أنه رغم
اإلضافة اليت جاء هبا قرار اجمللس الدستوري الفرنسي من خالل اإلشارة ألول مرة إىل حقوق املعارضة الربملانية بشكل مستقل عن
حقوق باقي نواب الربملان ،إال أن هذا األخري عاد وأكد يف قراره رقم  5 7- 112الصادر يف

جوان  ، 112على أن

منح املعارضة الربملانية حقوقا خاصة)(des droits spécifiquesعن طريق تشريع نظام قانوين خاص هبا ،يعد خمالفا ألحكام املادة
 1من الدستور الفرنسي اليت تنص على أن اجملموعات أو الكتل الربملانية هي الوحيدة اليت متارس حق التصويت يف الربملان دون

أنظر املادة

من القانون رقم  ،1 - 2املؤرخ يف  12مارس سنة  ، 1 2املتضمن التعديل الدستوري ،اجلريدة الرمسية ،العدد

الصادر يف  17مارس  ، 1 2والفصل

 21من دستور املغرب لسنة  1اجلريدة الرمسية ،عدد  592مكرر ،والفصل  21من دستور تونس ،الصادر يف  7جانفي سنة . 1
أنظر املادة  22من دستور الربتغال ،الصادر سنة  ، 972املعدل واملتمم ،املنشور يف املوقع اإللكرتوينwww.constituteproject.org :

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد31كانون الثاني/يناير - 9132المجلد– 11المركز
الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين

572

مكانة المعارضة البرلمانية في الدساتير المقارنة

أ/بومصباح كوسيلة

أن يرد يف مضمون هذه املادة مصطلح املعارضة الربملانية ،وبالتايل فحقوق املعارضة الربملانية هي من صلب حقوق الكتل الربملانية
املشكلة للربملان وبالتايل فال جمال ملنحها حقوقا متميزة عن حقوق باقي النواب ،فإن أرادت ممارسة حقوقها جيب عليها أن تشكل
كتلة برملانية  ،ولتجاوز هذا العائق وتكريس حقوق خاصة باملعارضة الربملانية ،مت تعديل املادة  1من الدستور الفرنسي لسنة
 952عن طريق القانون الصادر يف

جويلية  ، 112حيث مت تعويضها باملادة  /5اليت تنص على أن "النظام الداخلي

لغرفيت الربملان حيدد حقوق الكتل الربملانية واحلقوق اخلاصة باملعارضة الربملانية واألقلية الربملانية" ،كما مت تعديل املادة  2من
الدستور الفرنسي اليت منحت بشكل حصري للمعارضة الربملانية واألقلية الربملانية حق اختيار جدول أعمال الربملان –طبيعة
املواضيع اليت سيتم مناقشتها -مرة واحدة يف الشهر .
ويعود الفضل يف تكريس حقوق املعارضة الربملانية عند تعديل الدستور الفرنسي سنة  112إىل التقرير الذي أعدته "اللجنة
املختصة بعصرنة مؤسسات اجلمهورية اخلامسة الفرنسية" ،واليت أكدت من خالله على أن تبين الدميقراطية التشاركية داخل الربملان
ال يكون إال بفسح اجملال أما مجيع الكتل الربملانية ملمارسة نشاطها الربملاين بشقه التشريعي والرقايب وليس أمام الكتل الربملانية
املساندة للحكومة فقط ،حيث اقرتحت تعديل املادة  1من الدستور الفرنسي ،وجعلها تنص على ضرورة أن يتضمن نظامي
غرفيت الربملان حقوق خاصة باملعارضة الربملانية ،وقد ظهرت مثار التعديل الدستوري الفرنسي لسنة  112سريعا ،حيث أنه بعد
سنة من هذا التعديل أعلنت أربعة أحزاب سياسية ممثلة على مستوى الربملان عن تشكيلها لكتل برملانية جديدة ،كتلتان اختارتا
املعارضة وكتلتان اختارتا األقلية .
ورغم اختالف الدول يف طريقة معاجلة حقوق املعارضة الربملانية ،إال أن االعرتاف حبقوق املعارضة الربملانية مبوجب الدستور
سواء بشكل صريح من خالل منحها حقوقا خاصة أو بشكل ضمين من خالل منح حقوق جلميع النواب مبا فيهم املعارضة يعد
أكثر ضمانا من النص عليها يف النظام الداخلي للربملان خاصة يف الدميقراطيات الناشئة وهذا نظرا لسمو الدستور على النظام
الداخلي ،كما أن إجراءات تعديل الدستور–إما بأغلبية مطلقة للربملان أو مبوجب استفتاء شعيب -تعد أكثر تعقيدا من إجراءات
تعديل النظام الداخلي -بأغلبية بسيطة للربملان ،-وهو ما يسمح بدميومة حقوق املعارضة باعتبار أهنا ال تقبل املراجعة إال مبوجب
تعديل دستوري ،كما ميكن إضفاء نوع من التوازن عن طريق النص على حقوق املعارضة الربملانية يف الدستور بصيغة عامة -
باعتبار أن من طبيعة الدستور أن ال يتضمن التفاصيل -مث يأيت القانون بعد ذلك ليّفصل يف مضمون هذه احلقوق ،مثلما هو
معمول به يف اجلزائر واملغرب ،وهذا من أجل إضفاء نوع من املرونة على إجراءات تعديل األحكام املتعلقة حبقوق املعارضة الربملانية
ملواكبة خمتلف التطورات يف هذا امليدان لكن دون املساس جبوهر هذه احلقوق .

Basile Ridard, la définition juridique de l’opposition parlementaire en France et au Royaume -Uni, Ville Congrès
français de droit constitutionnel –Nancy, 16-18 juin 2011,p 02.
أنظر املادتني  1 /5و 2من الدستور الفرنسي لسنة  952املعدل واملتمم.
Basile Ridard, ouvrage précité, p 03.
لقد مت النص على حقوق املعارضة الربملانية يف املادة
الربملان هو الذي ي ّفصل يف مضمون هذه احلقوق.

من دستور اجلزائر املعدل سنة  ، 1 2ونصت الفقرة األخرية من هذه املادة على أن النظام الداخلي لكل غرفة من غرفيت
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المحور الثاني :دور المعارضة البرلمانية كفاعل جديد في البرلمان
إن اجتاه العديد من الدول حنو تكريس حقوق خاصة باملعارضة الربملانية مبوجب الدستور متميزة عن حقوق بقية النواب ومنحها
األفضلية واألولوية يف ممارسة بعض احلقوق كإعداد جدول األعمال وإنشاء جلان التحقيق يعكس إرادة املؤسس الدستوري يف منح
املعارضة الربملانية دور جديدا ضمن فواعل الربملان خيتلف عن الدور الكالسيكي الذي كانت تلعبه يف السابق ،وهذا تكريسا ملبدأ
تنوع اآلراء يف الربملان وخلق التوازن بني األغلبية والربملانية واملعارضة الربملانية ،وهذا الدور يظهر من خالل مجلة احلقوق اليت منحت
هلا ،ومن بينها:
-1معاملة نواب المعارضة على قدم المساواة مع باقي النواب :ومعناه أن يتمتع مجيع النواب سواء كانوا ممثلني لكتلة برملانية
أو ال بنفس احلقوق وااللتزامات وأن متنح هلم نفس االمتيازات والضمانات واإلمكانات املالية واملادية والتقنية على قدم املساواة،
لكن هذا ال مينع من التمييز بني الكتل الربملانية على أساس معيار التمثيل املناسب ،كأن تعكس تركيبة اللجان الربملانية نسبة متثيل
األحزاب السياسية يف الربملان ،أو أن يتم منح وقت التدخل يف اجللسات العامة حسب وزن الكتل السياسية ،فالتمييز يكون
مشروعا فقط إذا كان مبنيا على معيار التمثيل املناسب ،ويقصد هبذا املعيار أن يتم توزيع النواب على أجهزة الربملان حسب عدد
املقاعد اليت حتصل عليها كل حزب يف االنتخابات الربملانية ،حيث أن مبدأ التمثيل املناسب سيسمح للمعارضة بأن تصبح فاعال
رئيسيا يف تسيري خمتلف أجهزة الربملان وبالتايل ستنتقل هذه األخرية من مفهوم التيار املضاد للسلطة إىل مفهوم الشريك الرئيسي يف
التسيري والعمل الربملاين .
ويف هذا اإلطار ينص الدستور اجلزائري املعدل سنة  1 2على متتع املعارضة الربملانية بتمثيل مناسب يف أجهزة غرفيت الربملان
وكذا استفادهتا من اإلعانات املالية املمنوحة ملنتخيب الربملان ومشاركتها الفعلية يف األشغال الربملانية ،كما ينص دستور تونس لسنة
 1على متتع املعارضة بتمثيل مناسب يف كل هياكل الربملان وأنشطته الداخلية واخلارجية  ،وينص الدستور الرتكي على
مشاركة كل الكتل السياسية يف مجيع أنشطة الربملان مبا يتناسب مع عدد األعضاء" ،أما الدستور الدمنركي فينص على أن "انتخاب
نواب الربملان ألعضاء اللجان الربملانية جيب أن يتم وفق متثيلهم النسيب داخل الربملان" ،لكن رغم هذا فقد أكدت اجلمعية الربملانية
األوروبية يف قرارها رقم  21الصادر سنة  112على أنه ينبغي يف حاالت معينة منح املعارضة واألغلبية نفس مدة التدخل يف
اجللسات العامة وهذا بغض النظر عن نسبة متثيلهما يف الربملان ،وكذا منح املعارضة احلق يف توجيه أسئلة للحكومة بنسبة أكرب من
النسبة املمنوحة لنواب األغلبية .

مسرية محادي ،ليدية خالد ،املعارضة الربملانية يف اجلزائر -من اجلذور إىل التكريس ،-مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق ،جامعة عبد الرمحان مرية-جباية ،كلية احلقوق والعلوم
السياسية ،السنة اجلامعية  ، 1 7- 1 2ص .2
والفصل  21من دستور تونس الصادر يف  7جانفي سنة
أنظر املادة
املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية ،املرجع السابق ،ص .1

. 1
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 -2حق النفاذ إلى وسائل اإلعالم:

ويتجلى هذا احلق يف أن تستفيد املعارضة الربملانية من استعمال وسائل اإلعالم من أجل ممارسة الدعاية االنتخابية والتعريف
بربناجمها السياسي وأن حتظى نشاطاهتا بالتغطية اإلعالمية خاصة أثناء احلمالت االنتخابية ،حيث ينص الدستور املغريب على
استفادة املعارضة من حيز زمين يف وسائل اإلعالم العمومية مبا يتناسب مع متثيلها"  ،كما تتمتع األحزاب السياسية طبقا للمادة
 5من دستور البريو حبق النفاذ إىل اإلعالم التابع للدولة مبا يتناسب مع نتائجها يف آخر انتخابات ،كما مينح دستور الربتغال
املعارضة احلق يف البث على الراديو والتلفزيون العموميّني ملدة حمددة تتناسب مع حجمها ووفق ما ينص عليه القانون وكذا حق الرد
على البيانات السياسية اليت تصدرها احلكومة عرب الراديو العام أو التلفزيون ،ومتنح املادة

من دستور كولومبيا املعارضة حق

استعمال وسائل االتصال العمومي بالتناسب مع النتائج اليت حتصلت عليها يف آخر انتخابات للكونغرس وكذا حق الرد يف وسائل
اإلعالم العمومي على أي اهتام يصدر ضدها من األغلبية الربملانية .
 -3حق الرقابة البرلمانية على الحكومة:
يقصد بالرقابة الربملانية على احلكومة "تقصي احلقائق من جانب السلطة التشريعية ألعمال السلطة التنفيذية للكشف عن عدم
تعرف أيضا بأهنا "سلطة وظيفية للمراجعة
التنفيذ السليم للقواعد العامة يف الدولة وحتديد املسؤول عن ذلك ومسائلته"  ،كما ّ
السياسية على أعمال احلكومة"  ،والرقابة الربملانية اليت متارسها املعارضة الربملانية على احلكومة جيب تكون أكثر حدة من الرقابة
تشكل ما يعرف "حبكومة الظل" وتسعى دائم التنوير الرأي
اليت تقوم هبا باقي التشكيالت الربملانية نظرا ملوقعها يف الربملان ،فهي ّ

العام بالنقائص اليت تكتنف عمل احلكومة ،حيث ينص دستور اجلزائر املعدل سنة  1 2على "أن املعارضة الربملانية تتمتع حبق
املشاركة الفعلية يف مراقبة عمل احلكومة" ،5كما ينص الفصل العاشر من دستور املغرب لسنة

 1على حق املعارضة يف

املشاركة الفعلية يف مراقبة العمل احلكومي ال سيما عن طريق ملتمس الرقابة واألسئلة الشفوية واللجان النيابية لتقصي احلقائق،2
ورقابة املعارضة الربملانية على احلكومة جيب أن تكون يف إطار التقيد بنصوص القانون وأخالقيات العمل الربملاين ،وهي متارس وفق
أشكال خمتلفة ،من بينها:
 مناقشة مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه :حيث تعد هذه املناقشة صورة من صور الرقابة السابقة والتوجيهية علىعمل احلكومة ،كما تساهم يف إثراء نواب الربملان ملخطط عمل احلكومة وطلب إجراء تعديالت أو إضافات عليه ،وتتجلى الدرجة
القصوى هلذه الرقابة يف عدم موافقة الربملان على خمطط احلكومة وهو ما يؤدي إىل استقالة احلكومة ،ويف هذا اإلطار ينص دستور

أنظر الفصل  1من دستور املغرب لسنة

. 1

املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية ،مرجع سابق ،ص .15
مفتاح حرشاو ،الرقابة الربملانية على أعمال احلكومة (دراسة مقارنة) ،سلسلة الرسائل اجلامعية ،دار الفكر والقانون ،املنصورة ،مصر ، 1 1 ،ص

.

مسرية محادي ،ليدية خالد ،املرجع السابق ،ص . 7

 ،من القانون رقم  ،1 - 2املؤرخ يف  12مارس سنة  ، 1 2املتضمن التعديل الدستوري ،اجلريدة الرمسية ،العدد
 5أنظر املادة
 2أنظر الفصل  1من دستور املغرب لسنة . 1

الصادر يف  17مارس . 1 2
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اجلزائر لسنة  1 2على "وجوب تقدمي الوزير األول خمطط عمل احلكومة للمجلس الشعيب الوطين للموافقة عليه وجيري اجمللس
الشعيب الوطين هلذا الغرض مناقشة" ،كما ينص دستور املغرب لسنة

 1على أنه بعد تعيني امللك ألعضاء احلكومة ،يتقدم

رئيس احلكومة أمام جملسي الربملان جمتمعني ،ويعرض الربنامج الذي يعتزم تطبيقه ويكون الربنامج موضوع مناقشة أمام اجمللسني،
يعقبها تصويت يف جملس النواب ،كما ينص دستور تونس لسنة

 1على أنه "تعرض احلكومة موجز برنامج عملها على جملس

نواب الشعب لنيل ثقة اجمللس باألغلبية املطلقة ألعضائه .
 طرح األسئلة الكتابية والشفهية على أعضاء الحكومة :هي آلية من آليات الرقابة الربملانية اليت متكن النواب مبا فيهم نواباملعارضة من احلصول على معلومات وطرح استفسارات على الوزراء حول موضوع معني ،وهذه اآللية هلا أمهية بالغة حىت وإن
كانت غري مقرتنة جبزاء ،ألهنا متّكن الرأي العام من االطالع على نشاط احلكومة من خالل عملية طرح األسئلة اليت ميكن بثها
عرب التلفاز  ،كما أهنا متارس وفق إجراءات تتسم بالعمومية والعلنية ألهنا تكون مفتوحة على الرأي العام ووسائل اإلعالم ،وعلى
الرغم من أن طرح األسئلة الكتابية والشفوية هو حق مركس جلميع النواب سواء كانوا ينتمون إىل األغلبية أو إىل املعارضة ،إال أن
توجههم خيتلف ،حيث أن نواب األغلبية يستخدمون هذه اآللية إلظهار اإلجنازات اليت حققتها احلكومة والدفاع عنها من خالل
التعقيب على جواب الوزير املعين بالشكر والثناء ،أما نواب املعارضة فيستعملون هذا احلق إلبراز قصور نشاط احلكومة وسوء
إدارهتا للشأن العام .
وطرح األسئلة الكتابية والشفهية على أعضاء احلكومة قد يكون بشكل منفرد أو بشكل مجاعي ،وجيب على الوزير املعين أن يرد
على األسئلة خالل أجل حمدد ال يتجاوز الشهر يف الغالب ،ومن بني الدساتري اليت متنح للنائب هذا احلق بشكل منفرد جند كل
من الدستور اجلزائري والدستور الربتغايل والدستور اإلندونيسي ،يف حني متنح دساتري أخرى هذا احلق للنواب بشكل مجاعي
كدستور ليتوانيا ( ُخس أعضاء الربملان) ،ودستور مجهورية التشيك (عشرون نائبا) ،ودستور مقدونيا (خسة نواب).
 الدعوة لعقد جلسات برلمانية :ميكن للنواب مبا فيهم نواب املعارضة أن يقوموا بدعوة الربملان لالجتماع يف جلسة عادية أوجلسة طارئة لدراسة موضوع معني مع اشرتاط توفر نصاب معني ،ففي كوريا اجلنوبية ميكن لربع النواب دعوة الربملان لعقد جلسة
طارئة ،يف حني أن هذا احلق ممنوح يف أرمينيا لثلث أعضاء الربملان وقد أوصت اجلمعية الربملانية األوروبية يف قرارها رقم 21
الصادر سنة  112على ضرورة أن ال يتجاوز النصاب املشرتط لعقد جلسات الربملان ربع النواب.
 إعداد جدول األعمال :يعد إعداد جدول األعمال آلية من آليات الرقابة على احلكومة ،لكن هذه اآللية ميكن أن تصبح غريفعالة إذا كان جدول األعمال يتم إعداده من طرف األغلبية الربملانية فقط ،حيث جيب أن مينح هذا احلق أيضا للمعارضة الربملانية
لتفادي أن يكون جدول أعمال الربملان على مقاس احلكومة ،وجند أن هناك بعض الدساتري اليت متنح املعارضة الربملانية بشكل

أنظر املادة  9من دستور اجلزائر لسنة  ، 992والفصل  22من دستور املغرب لسنة

 ، 1والفصل  29من دستور تونس لسنة

. 1

مسرية محادي ،ليدية خالد ،مرجع سابق ،ص . 9
عائشة عورة ،مكانة املعارضة الربملانية يف التعديل الدستوري لسنة  ، 1 2مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة املاسرت األكادميي ،جامعة قاصدي مرباح بورقلة ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،السنة اجلامعية  ، 1 7- 1 2ص .
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حصري حق اقرتاح جدول أعمال جلسة شهرية حيث ينص الدستور اجلزائري على أنه "ت ـخـصص كل غ ـرفـة من غ ـرفـيت الربملان
ج ـلـسـة ش ـهـريـة مل ـنـاق ـشـة جـدول أع ـمـال تـقــدمه مـج ـمـوعـة أو جمموعات برملانية من املعارضة"  ،كما نص املشرع الفرنسي يف املادة
 2من النظام الداخلي للجمعية الوطنية على أنه ختصص جلسة أسبوعية جلدول أعمال تقرتحه املعارضة الربملانية وهذا احلق
املكرس للمعارضة يتميز عن باقي حقوقها يف أهنا متارسه بشكل حصري حيث ال يشاركها فيها باقي النواب كما أن هذا احلق من
شأنه أن يعيد التوازن بني األغلبية الربملانية اليت دائما ما تقرتح جدول األعمال نظرا لقوة عددها وبني املعارضة الربملانية اليت ال
تستطيع فرض مناقشة موضوع معني ضمن جدول أعمال الربملان نظرا لقلة عددها .
 إنشاء لجان التحقيق :تعد جلان التحقيق من أهم وسائل الرقابة الربملانية على احلكومة ،سواء كانت هذه اللجان ذات طابعدائم أو جلان ذات طابع مؤقت تنشأ للتحقيق يف مسألة معينة ،ولكي تكون هذه األداة الرقابية فعالة جيب أن يُفسح اجملال أمام

املعارضة إلنشاء جلان حتقيق سواء كانت مؤقتة أو دائمة ،وغالبية الدساتري متنح هذا احلق للنواب إذا كانوا يشكلون نصابا قانونيا
معينا ،حيث يشرتط املشرع اجلزائري إلنشاء جلان التحقيق توفر نصاب يقدر بعشرين ( ) 1نائبا على األقل  ،يف حني يشرتط
املؤسس الدستوري األملاين نصابا يقدر بربع نواب الربملان ،وبالنسبة للجنة الدفاع الوطين فيشرتط أن يتم تقدمي الطلب من طرف
ربع أعضائها لتشكيل جلنة حتقيق برملانية ،أما املؤسس الدستوري الرتكي فيشرتط أن يتم تقدمي الطلب على األقل من طرف % 1
من جمموع أعضاء الربملان ،إال أن هذا الطلب خيضع لتصويت األغلبية البسيطة وهو ما قد يقيد هذه اآللية ،أما يف الربتغال فال
يؤخذ بقاعدة النصاب خالفا لغالبية الدساتري املقارنة حيث ميكن ألي نائب يف الربملان بشكل منفرد تقدمي طلب إنشاء جلنة
حتقيق ،ويف هذا اإلطار ميكن للمعارضة الربملانية أن تتحالف مع األقلية الربملانية إلنشاء جلان حتقيق برملانية إذا مل حتز على النصاب
القانوين الالزم ،وجند أن غالبية الدساتري تضع شرطا أمام نواب الربملان ملمارسة هذه اآللية الرقابية وهو أن ال تكون القضية املراد
إجراء حوهلا حتقيق برملاين حمل إجراء قضائي وهذا ضمانا ملبدأ الفصل بني السلطات.
وطبقا لقواعد املمارسة اجليدة اليت أوصى هبا املؤمتر األورويب لرؤساء الربملانات ،جيب أن ال يزيد النصاب املشرتط لتشكيل جلنة
حتقيق عن نصف عدد النواب على أن يكون رئيسها أو مقررها من املعارضة وهذا ما كرسه دستور تونس لسنة

 1الذي

مينح املعارضة حق تشكيل جلنة حتقيق كل سنة وترأسها 5ودستور فرنسا املعدل سنة  112الذي ينص على منح منصب مقرر أو
رئيس جلان التحقيق الربملانية لعضو من أعضاء املعارضة الربملانية.
 مناقشة بيان السياسة العامة والمشاركة في تقديم ملتمس الرقابة :حيث تلتزم احلكومة سنويا بتقدمي بيان سنوي عنالسياسة العامة وتعقبها مناقشة ،وميكن أن ختتم هذه املناقشة بالئحة ،وميكن كذلك أن يرتتب على هذه املناقشة إيداع ملتمس

أنظر املادة

 ،من القانون رقم  ،1 - 2املؤرخ يف  12مارس سنة  ، 1 2املتضمن التعديل الدستوري ،اجلريدة الرمسية ،العدد

الصادر يف  17مارس . 1 2

مسرية محادي ،ليدية خالد ،مرجع سابق ،ص .55
أنظر املادة  79من القانون العضوي رقم  ، - 2املؤرخ يف  5غشت  ، 1 2الذي حيدد تنظيم اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهما ،وكذا العالقات الوظيفية بينهما
وبني احلكومة .اجلريدة الرمسية ،العدد  ،51الصادر يف  2غشت ، 1 2 ،ص .55
املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية ،مرجع سابق ،ص .12
 5أنظر الفصل  21من دستور تونس الصادر يف  7جانفي سنة

. 1
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الرقابة ،وهنا يكون مجيع نواب الربملان معارضة وموالة مدعوون إىل مناقشة هذا البيان ،وإذا صوت الربملان على ملتمس الرقابة
سيؤدي ذلك إىل استقالة احلكومة ،حيث ينص دستور اجلزائر لسنة  1 2على أنه جيب على احلكومة أن تقدم سنويا إىل
اجمللس الشعيب الوطين بيانا عن السياسة العامة ويعقب ذلك مناقشة عمل احلكومة ،وميكن أن ختتتم هذه املناقشة بالئحة ،وميكن
أن يرتتب أي ضا عن املناقشة إيداع ملتمس رقابة من طرف اجمللس الشعيب الوطين ،كما ميكن للحكومة تقدمي بيان عن السياسة
العامة إىل جملس األمة ،وميكن للمجلس الشعيب الوطين لدى مناقشته بيان السياسة العامة أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب
على مسؤولية احلكومة ،وجب أن يتم ذلك بأغلبية ثلثي النواب ويف هذه احلالة يقد رئيس احلكومة استقالته إىل رئيس اجلمهورية ،
كما ينص الدستور املغريب لسنة

 1على أن رئيس احلكومة يعرض أمام الربملان احلصيلة املرحلية لعمل احلكومة ،إما مببادرة

منه أو بطلب من ثلث أعضاء جملس النواب أو من أغلبية أعضاء جملس املستشارين ،كما ختصص جلسة سنوية من قبل الربملان
ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها ،وميكن لكل من جملس النواب وجملس املستشارين أن يعارضا مواصلة احلكومة حتت
مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس الرقابة وجيب أن يكون ملتمس الرقابة موقعا من طرف خسة نواب على األقل وأن حيض
مبوافقة األغلبية املطلقة للنواب .
 سحب الثقة من الحكومة :عادة ما يتم اللجوء إىل سحب الثقة من احلكومة إذا مل حتضى هذه األخرية بتأييد األغلبيةالربملانية وغالبا ما يؤدي إجراء سحب الثقة إىل حل الربملان والدعوة إىل تنظيم انتخابات جديدة ،ويف بعض الدول يتطلب
التصويت على سحب الثقة تقدمي املعارضة ملرشح بديل ،وال يتم سحب الثقة إال بعد انتخاب العضو اجلديد ،وليست هناك
ممارسات شائعة يكون فيها للنائب مبفرده احلق يف اقرتاح سحب الثقة ،حيث أن جل الدساتري تشرتط توفر نصاب معني ،فمثال
ينص الدستور الرتكي على ضرورة أن يقدم طلب سحب الثقة من احلكومة من طرف عشرين نائبا على األقل ،يف حني ينص
الدستور الليتواين على أن هذا الطلب جيب أن يُقدم من طرف ُخس النواب على األقل.
 -4حق طلب الرقابة على دستورية القوانين:
من أهم حقوق املعارضة الربملانية هي طلب الرقابة على دستورية قانون معني ،ويكون ذلك من خالل حق إخطار اهليئة املخولة
بالرقابة على دستورية القوانني إذا كانت عبارة عن جملس دستوري مثلما هو معمول به يف اجلزائر وفرنسا ،أو عن طريق الدفع إذا
تعلق األمر مبحكمة دستورية ،كاملغرب وتونس وغالبية الدول األوروبية ،ومينح دستور اجلزائر املعدل سنة  1 2املعارضة الربملانية
حق إخطار اجمللس الدستوري خبصوص القوانني اليت صوت عليها الربملان  ،ويف أملانيا من حق ربع أعضاء الربملان رفع دعوى أمام
احملكمة الدستورية للبث يف دستورية القوانني الفدرالية وقوانني الواليات ،حيث مت إلغاء العديد من القوانني بناء على طعون تقدمت
هبا املعارضة الربملانية ،كما تفصل نفس احملكمة يف الطعون اليت يقدمها نواب منفردون ي ّدعون فيها أن حقوقهم الدستورية
انتهكت ،ويف تركيا ميلك "حزب املعارضة األكثر متثيال يف الربملان" أو ُخس جمموع النواب احلق يف الطعن أمام احملكمة الدستورية

أنظر املواد  ، 5 ، 5 ،92من القانون رقم  ،1 - 2املؤرخ يف  12مارس  ، 1 2املتضمن التعديل الدستوري.
أنظر الفصلني  15و 12من دستور املغرب لسنة . 1
من القانون رقم  ،1 - 2املؤرخ يف  12مارس سنة  ، 1 2املتضمن التعديل الدستوري ،اجلريدة الرمسية ،العدد
أنظر املادة

الصادر يف  17مارس . 1 2
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إللغاء قوانني أو أوامر تشريعية أو قواعد النظام الداخلي للربملان ،وقد أوصت اجلمعية الربملانية األوروبية يف قرارها رقم 21
الصادر سنة  112على ضرورة منح املعارضة الربملانية احلق يف تقدمي القوانني املصادق عليها ومشاريع القوانني اليت مل يصادق
عليها بعد إىل احملكمة الدستورية من أجل الرقابة على دستوريتها ،فحق طلب الرقابة على دستورية القوانني يسمح للمعارضة
الربملانية بالرقابة على العمل التشريعي لألغلبية الربملانية من خالل إلزامها بتشريع قوانني متطابقة مع الدستور ضمانا ملبدأ مسو
الدستور وضمانا للحقوق الفردية واجلماعية للمواطنني.
يصوت عليها الربملان
وبالعودة إىل حق املعارضة الربملانية يف اجلزائر يف إخطار اجمللس الدستوري حول عدم دستورية القوانني اليت ّ

يُالحظ وجود تناقض بني مضمون املادة

 12 /من دستور اجلزائر املعدل سنة  1 2واليت تنص على منح املعارضة بشكل

خاص حق إخطار اجمللس الدستوري خبصوص عدم دستورية القوانني ،وبني املادة  1 / 27من نفس الدستور ،واليت تنص على
أنه "خيطر اجمللس الدستوري من رئيس اجلمهورية أو جملس األمة أو رئيس اجمللس الشعيب الوطين أو الوزير األول ،كما ميكن إخطاره
من  51نائبا أو  1عضوا يف جملس األمة"  ،حيث أن املادة

 2 /حتصر هذا احلق يف املعارضة فقط ،يف حني أن املادة

 / 27متنح هذا احلق جلميع النواب سواء كانوا من املعارضة أو من األغلبية ،وبنصاب يقدر ب 51نائبا من الغرفة األوىل أو
 1نائبا من الغرفة الثانية وهو النصاب الذي يبدوا تعجيزيا للمعارضة الربملانية اليت ستكون ملزمة بالقيام بتحالفات ملمارسة حق
اإلخطار ،وهلذا جيب إعادة صياغة هتني املادتني إلزالة التناقض املوجود بينهما وختفيض النصاب املشرتط ملمارسة آلية اإلخطار
من طرف املعارضة الربملانية.
-5حق المبادرة بمشاريع القوانين:
يعد التشريع من الوظائف الرئيسية للربملان ،حيث مينح الدستور للنواب احلق يف املبادرة مبشاريع القوانني اليت هي "العمل الذي
يضع األسس األوىل للتشريع وحيدد مضمونه وموضوعه"  ،حيث هناك بعض الدساتري اليت تشرتط نصابا معينا من أجل املبادرة
مبشاريع القوانني ،كالدستور األردين الذي يشرتط اجتماع  1نواب أو أكثر لتقدمي مشروع قانون ،والدستور اجلزائري الذي ينص
على أن مشاريع القوانني تكون قابلة للمناقشة إذا قدمها  1نائبا ،والدستور التونسي الذي ينص على أن املبادرة التشريعية
مبشاريع القوانني متارس من طرف  1نواب على األقل  ،يف حني توجد دساتري أخرى متنح هذا احلق للنواب بشكل منفرد
كدساتري كل من تركيا وإندونيسيا وألبانيا والربتغال ،وقد أكد املؤمتر األورويب لرؤساء الربملانات على أن املمارسات اجليدة تقتضي
اشرتاط نصاب معقول(خسة يف املائة أو أقل من جمموع النواب) للمبادرة مبشاريع القوانني وينبغي أن تناقش نسبة مئوية حمددة من
هذه املشاريع من طرف النواب داخل اللجان الربملانية قبل تقدميها للجلسة العامة للتصويت ولكي تستطيع املعارضة الربملانية
املبادرة مبشاريع القوانني بشكل دوري ودون ما حاجة إىل إجراء حتالفات جيب أن يكون النصاب املشرتط للمبادرة بالتشريع

مسرية محادي ،ليدية خالد ،مرجع سابق ،ص .25
سعاد عمري ،الوظيفة التشريعية جمللس األمة اجلزائري يف اجلزائر ،دار اهلدى ،اجلزائر ، 119 ،ص .91
أ أنظر املادة  2من دستور اجلزائر املعدل سنة  ، 1 2والفصل  2من دستور تونس لسنة
املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية ،مرجع سابق ،ص .17
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معقوال( 1نواب على األكثر) حبيث ال يتجاوز النصاب املشرتط لتشكيل كتلة برملانية أو أن يتم جعل هذا احلق شخصيا ميارسه
النائب بشكل منفرد .
وهناك بعض الدساتري اليت متنح املعارضة الربملانية بشكل خاص حق املبادرة مبشاريع القوانني كالدستور اجلزائري املعدل سنة
 1 2الذي ينص على حق املعارضة الربملانية يف املشاركة الفعلية يف األشغال التشريعية ،وكذا الدستور املغريب لسنة

 1الذي

ينص على حق املعارضة يف املشاركة الفعلية يف مسطرة التشريع عن طريق تسجيل مقرتحات قوانني جبدول أعمال جملسي الربملان،
مكون أساسي يف جملس نواب الشعب وهلا حقوقها اليت متّكنها من
كما ينص دستور تونس لسنة  1على أن املعارضة ّ
النهوض مبهامها يف العمل النيايب ويضمن هلا متثيال مناسبا يف كل هياكل اجمللس وأنشطته الداخلية واخلارجية .
 -7حق المشاركة في عمل اللجان البرلمانية:
تتوىل اللجان الربملانية مناقشة خمتلف مشاريع القوانني املودعة لدى الربملان وعادة ما تكون كل جلنة خمتصة مبيدان معني ،كلجنة
املالية وامليزانية ،جلنة الرتبية والتعليم ،جلنة الشؤون االجتماعية والثقافية ،جلنة الدفاع الوطين...اخل ،حيث تقوم كل جلنة بدراسة
مشروع القانون اليت يدخل ضمن جمال اختصاصها وغالبية الدساتري املقارنة تشرتط أن تتناسب تشكيلة اللجان الربملانية مع نسبة
متثيل األحزاب السياسية يف الربملان ،يف حني هناك من الدساتري من تضع شروط أخرى لتقلد عضوية بعض اللجان اليت هلا طبيعة
خاصة ،كلجنة الوساطة يف فرنسا واللجنة املشرتكة يف أملانيا واللجنة االستشارية يف بلجيكا ،ومثلما هو احلال بالنسبة للجان
التحقيق ،جيب أن ال حيول مبدأ التمثيل النسيب دون مشاركة املعارضة يف عمل اللجان الربملانية ،حيث جيب أن يكون هناك توازن
ما بني مبدأ التمثيل النسيب من جهة ومشاركة املعارضة يف عمل اللجان من جهة أخرى ،وجند أن هناك بعض الدساتري اليت تكرس
ضمانات للمعارضة يف هذا اجملال من خالل منحها حق رئاسة بعض اللجان الربملانية ،كالدستور الفرنسي الذي ينص على حق
خيول للمعارضة حق ترأس اللجنة املكلفة باملالية كما مينحها صفة مقرر
املعارضة يف رئاسة جلنة املالية والدستور التونسي الذي ّ
باللجنة املكلفة بالعالقات اخلارجية  ،والدستور املغريب لسنة  1الذي مينح املعارضة حق رئاسة اللجنة املكلفة بالتشريع اليت
ختتص بالعدل ،وحقوق اإلنسان ،واألمانة العامة للحكومة ،والشؤون اإلدارية ،والعالقات مع اجملالس اجلهوية للحسابات ن وجتدر
اإلشارة إىل أن اجلمعية الربملانية األوروبية أوصت يف قرارها رقم  21الصادر سنة  ، 112مبنح رئاسة اللجان الربملانية املسؤولة
عن مراقبة عمل احلكومة مثل جلنة املالية وامليزانية وجلنة اإلشراف على األمن وأجهزة املخابرات لعضو من أعضاء املعارضة.5

 -8حق المشاركة في اختيار المسؤولين السامين في الدولة:

مسرية محادي ،ليدية خالد ،مرجع سابق ،ص . 2
من دستور اجلزائر املعدل سنة  ، 1 2والفصل  1من دستور املغرب لسنة
أنظر كل من املادة
أنظر الفصل  21من دستور تونس لسنة

 ، 1والفصل  21من دستور تونس لسنة

. 1

. 1

محيد النعيمي ،مرجع سابق ،ص .17
 5املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية ،مرجع سابق ،ص.12
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أ/بومصباح كوسيلة

إن تعيني كبار املسؤولني يف الدولة ،يكتسي أمهية بالغة يف تسيري الشؤون العامة ومن بني املناصب السامية يف الدولة نذكر على
سبيل املثال ال احلصر :الوزراء ،املدراء العامون ،القضاة ،الوالة ،حمافظو البنوك ،وضباط اجليش ،ويف غالب األحيان ما مينح
الدستور لرئيس اجلمهورية أو لرئيس احلكومة صالحية التعيني يف املناصب العليا للدولة إال أنه من الشائع أيضا أن تتم استشارة
ختول املادة  1من الدستور املغريب للمعارضة حق اقرتاح مرتشحني
املعارضة عند تعيني املسؤولني السامني يف الدولة ،حيث ّ
لعضوية احملكمة الدستورية واملشاركة يف انتخاهبم ،ويف "مجهورية مونتينيقرو" خيتار الربملان عضوين من أعضاء جملس القضاة الذي
يتوىل انتخاب القضاة ،حيث يكون أحدمها من األغلبية والثاين من املعارضة،كما تنص املادة  2من دستور "بربادوس" على أنه
ال يتم تعيني رئيس احملكمة العليا إال بعد استشارة املعارضة وتنص املادة  25من دستور األرجنتني على أن رئيس ديوان املراقبة
العامة يعني باقرتاح من املعارضة اليت متتلك أكرب متثيل على مستوى الكونغرس.
 -9ديمومة العهدة البرلمانية:
إن عدم إمكانية عزل النواب بأغلبية بسيطة أو ألسباب غامضة يكتسي أمهية بالغة بالنسبة للمعارضة فإذا كانت العضوية يف
الربملان تتحكم فيها األغلبية الربملانية فهذا قد يؤدي إىل تقويض حقوق املعارضة ألن وجودها يف الربملان يبقى مرتبطا بقرار األغلبية
الربملانية وهو ما جيعلها ال تقوم مبمارسة مهامها بكل حرية خوفا من العزل ،لكن رغم هذا فإنه ال يوجد مانع قانوين من وضع
شروط حمددة إلهناء عضوية النائب يف الربملان بشرط أن تكون هذه الشروط واضحة ،حيث أن املؤسس الدستوري الباكستاين مثال
عندما نص على أسباب عزل نواب الربملان يف الدستور ،استعمل عبارات غري واضحة تقبل عدة تفسريات ،ومن بينها إمكانية
عزل النائب بسبب نشر أي رأي أو ارتكاب أي فعل من شأنه أن يسيء إىل إيديولوجية باكستان أو يضر بسيادهتا أو وحدهتا أو
أمنها أو باألخالق أو بالنظام العام ،حيث أن هذه املصطلحات غري الدقيقة ميكن أن تستغل يف عزل النواب ألسباب غري
مشروعة  ،وهلذا جيب أن ال تكون صياغة األحكام احملددة ألسباب عزل النواب فضفاضة وأن يتم تفسريها تفسريا ضيقا .
-11حق المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية:
يقصد بالدبلوماسية الربملانية "القيام باملناقشات واختاذ القرارات يف إطار املنظمات الدولية بغرض الوصول إىل حلول للمشاكل
الربملانية" ،وتتخذ الدبلوماسية الربملانية شكالن ،الشكل األول هو الدبلوماسية الثنائية املتمثلة يف تبادل الزيارات والبعثات الثنائية
بني خمتلف برملانات العامل ،أما الشكل الثاين فهو الدبلوماسية الربملانية اجلماعية واليت متارس على صعيد املنظمات واالحتادات
الربملانية الدولية واجلهوية ويعد االحتاد الربملاين الدويل أهم هذه اهليئات إىل جانب املنظمات الربملانية اجلهوية على غرار احتاد
الربملانات اإلفريقية واالحتاد الربملاين العريب  ،واحلق يف املشاركة يف الدبلوماسية الربملانية يسمح للمعارضة أن يكون هلا متثيل يف
الربملان على املستوى الداخلي وعلى املستوى اخلارجي من خالل املشاركة يف االجتماعات والتظاهرات الرمسية وكذا إبرام اتفاقيات
التعاون والتوأمة واالنضمام إىل املنظمات الربملانية اإلقليمية والدولية ،ويف هذا اإلطار ينص دستور اجلزائر املعدل سنة  1 2على

املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية ،مرجع سابق ،ص.19
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حق املعارضة الربملانية يف املشاركة يف الدبلوماسية الربملانية ،كما ينص دستور املغرب لسنة

أ/بومصباح كوسيلة
 1على حق املعارضة يف املشاركة

الفاعلة يف الدبلوماسية الربملانية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصاحله احليوية  ،كما ينص دستور فرنسا املعدل سنة 112
على حق املعارضة يف أن تكون ممثلة يف التظاهرات الربملانية

الرمسية.

الخاتمة:
وما ميكن اإلشارة إليه يف اخلتام هو أنه رغم النقلة النوعية اليت عرفتها املعارضة الربملانية من خالل قيام العديد من الدول مبنحها
مكانة هامة يف دساتريها عن طريق إفرادها حبقوق خاصة وبصورة مستقلة عن باقي النواب لكي تلعب املعارضة الربملانية دورها
كفاعل أساسي من فواعل الربملان سواء يف اجلانب التشريعي أو يف اجلانب الرقايب ،إال أن هناك العديد من القيود اليت ال تزال
تعيقها عن أداء مهامها من الناحية العملية خاصة يف الدول حديثة العهد بالتعددية احلزبية واملمارسة الدميقراطية على غرار نقص
اإلمكانيات املالية وهيمنة األغلبية الربملانية على أغلب هياكل وأجهزة الربملان ،كما أنه يف بعض األحيان مينح املؤسس الدستوري
للمعارضة الربملانية حقوقا هامة مبوجب الدستور مث حييل إجراءات ممارستها على التشريع ،فيأيت املشرع ليقيد ممارسة هذه احلقوق
من الناحية اإلجرائية ،وعلى الرغم من أن االعرتاف الدويل حبقوق املعارضة الربملانية من شأنه تسليط الضوء عليها ومنحها بعدا
دوليا إال أنه جيب أن يُتبع بتمثيل كاف للمعارضة على مستوى خمتلف اهليئات الربملانية اإلقليمية والدولية لربط عالقات تعاون مع
خمتلف التشكيالت املعارضة يف العامل وللدفاع عن حقوقها وترقيتها.

المراجع:
أوال المراجع باللغة العربية:
الكتب:
مفتاح حرشاو ،الرقابة الربملانية على أعمال احلكومة (دراسة مقارنة) ،سلسلة الرسائل اجلامعية ،دار الفكر والقانون ،املنصورة،مصر1 1 ،

.

 ماجد راغب حلو ،دراسة متعمقة يف القانون الدستوري والنظم السياسية ،دار املطبوعات اجلامعية ،األردن ،بدون تاريخ. سعاد عمري ،الوظيفة التشريعية جمللس األمة اجلزائري يف اجلزائر ،دار اهلدى ،اجلزائر. 119 ،الدساتير والنصوص القانونية:
أ -الدساتير:
 -الدستور الفرنسي لسنة  952املعدل واملتمم ،املنشور يف املوقع

اإللكرتوينwww.constituteproject.org :

 دستور الربتغال ،الصادر سنة  ، 972املعدل واملتمم ،املنشور يف املوقع -دستور املغرب لسنة

أنظر كل من املادة

اإللكرتوينwww.constituteproject.org :

 1اجلريدة الرمسية ،عدد  5964مكرر ،الصادر يف  1يوليو

من دستور اجلزائر املعدل سنة  ، 1 2والفصل  1من دستور املغرب لسنة

. 1

. 1
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 دستور تونس ،الصادر يف  7جانفي سنة. 1

أ/بومصباح كوسيلة

 ، 1الرائد الرمسي للجمهورية التونسية ،عدد خاص صادر يف  1فيفري

ب -القوانين:
 القانون رقم  ،1 - 2املؤرخ يف  12مارس سنة  ، 1 2املتضمن التعديل الدستوري ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،العدد الصادر يف  17مارس . 1 2
المقاالت:
 -النعيمي محيد ،دور املعارضة الربملانية على ظل دستور

 ، 1جملة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية ،عدد . 1 2/1

المذكرات واألطروحات:
 مسرية محادي ،ليدية خالد ،املعارضة الربملانية يف اجلزائر -من اجلذور إىل التكريس ،-مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق،جامعة عبد الرمحان مرية-جباية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،السنة اجلامعية . 1 7- 1 2
 عائشة عورة ،مكانة املعارضة الربملانية يف التعديل الدستوري  ، 1 2مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة املاسرتاالكادميي ،جامعة قاصدي مرباح -ورقلة ،-كلية احلقوق والعلوم السياسية ،السنة اجلامعية . 1 7- 1 2
المذكرات اإلعالمية:
 املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية ،احلقوق الدستورية للمعارضة ،مذكرة إعالمية ،عدداأليام الدراسية:

 ،ماي

. 1

 عمار عباس ،مكانة املعارضة الربملانية يف النظم الرئاسية ،يوم دراسي حول حقوق املعارضة الربملانية يف الدستور اجلزائري ويفاألنظمة املقارنة ،وزارة العالقات مع الربملان ،يوم  17ديسمرب. 1 2
المراجع باللغة االجنبية:
الكتب:
Basil Ridard, la définition juridique de l’opposition parlementaire en France et au
Royaume -Uni, Ville Congrès français de droit constitutionnel –Nancy, 16-18
juin 2011, p 02.
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