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موقف األمم المتحدة من الصحراء الغربية
اإلشكاليات ـ ـ المستجدات ـ ـ السيناريوهات المحتملة
The position of the United Nations on Western Sahara
Problems Emerging Scenarios Possible
د .محمد عبدالحفيظ الشيخ/رئيس قسم العلوم السياسية ،كلية إدارة األعمال -جامعة الجفرة ـ ـ ليبيا
الملخص:
تع ّد قضية الصحراء الغربية من بني أطول القضايا اليت يشهدها النظام الدويل ،وآخر قضية لتصفية االستعمار يف القارة اإلفريقية.

وتسعى هذه الدراسة للكشف عن اإلشكاليات اليت اعرتضت األمم املتحدة وكيف تعاملت مع قضية الصحراء يف ظل ما يكتنفها
من تعقيدات سياسية وقانونية وإقليمية ،وذلك من خالل الوقوف على مواقف أطراف النزاع ،ومدى استجابة تلك املواقف
للتأثريات اإلقليمية والدولية .وبالرغم من املقرتحات العديدة اليت قدمتهااملنظمة األممية عرب آليات ووسائل دبلوماسية من أجل إجياد
تسويةسياسية عادلة لقضية الصحراء املتنازع عليها بني املغرب وجبهة البوليساريو،إال أهنا فشلت يف إجياد تسوية مرضية لطريف

النزاع ،وهو ما يدفعنا إىل البحث يف إسرتاتيجيات املنظمة األممية جتاه قضية الصحراءيف ضوء املستجدات اإلقليمية والدولية وكذلك
السيناريوهات احملتملة.
الكلمات المفتاحية :األمم املتحدة ،الصحراء الغربية ،املغرب ،جبهة البوليساريو ،اجلزائر ،السيناريوهات
Abstract :
The issue of Western Sahara is one of the longest running issues in the international system
and the last decolonization issue on the African continent. This study examines the problems
faced by the United Nations and how it dealt with the Sahara issue in light of its political,
legal and regional complexities by examining the positions of the parties to the conflict and
the extent to which they respond to regional and international influences. Despite the
numerous proposals made by the UN through diplomatic mechanisms and means to find a just
political solution to the disputed Sahara issue by Morocco and the Frente Polisario, it has
failed to find a satisfactory settlement for both sides of the conflict, In light of regional and
international developments as well as possible scenarios.
Key Words : United Nations, Western Sahara, Morocco, Frente Polisario, Algeria ,Scenarios
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مقدمة
ظل النزاع حول الصحراء الغربية /املغربية،يُنظر إليه على أنه ميثل استثناء،كونه يع ّد من بني أطول القضايا اليت يشهدها النظام
الدويل ،وأحد أهم وأعقد امللفات الشائكة اليت تعاين منها القارة السمراء ومشال أفريقيا على وجه اخلصوص .وبالرغم من احملاوالت
العديدة اليت بذلتها منظمة األمم املتحدة من أجل إجياد تسوية سياسية عادلةلقضية الصحراء املتنازع عليها من قبل اململكة املغربية
وجبهة البوليساريو ،إال أهنا مل تتوفق يف ذلك ،بسبب اخلالفات احلادة بني األطراف املتنازعة وإصرارها على مواقفها وتعنتها ،فضالً
عن تدخل اجلزائر كطرف ثالث يف النزاع ،وينطلق تفسري هذا األمر من واقع العالقات اجلزائرية ـ ـ املغربية اليت تتسم بتوتر مزمن
بينهما الزمهما منذ االستقالل وحىت وقتنا احلاضر ،نتيجة للمشاكل احلدودية بني البلدين ،إضافة إىل خلفية نزاع الصحراء يف
توجهات الطرفني .فضالً عن اندالع النزاع املسلح بني املغرب وجبهة البوليساريو من جهة أخرى ،وهو ما ألقى بتداعياته السلبية
ليس على األطراف املتنازعة فحسب ،وإمنا على دول املنطقة برمتها ،لعل أبرزها ،متثلت يف جتميد احتاد املغرب العريب الذي تأسس

عام  9191هبدف حتقيق طموحات وتطلعات شعوب املنطقة املغاربية يف حرية احلركة والتنقل واالستثمار .
ويف ثنايا هذا الواقع امللغوم بالصراعات واخلالفات ،اليت تعصف حباضر ومستقبل املنطقة املغاربية،ميكن أن نستشف بعض آفاق
املستقبل يف إطار معامل املرحلة الراهنة بكل استحقاقاهتا وخماوفها ،كما ال ميكن إغفال أمهية املعطى الصراعي يف كشف بنية الواقع
السياسي واألمين وسبل معاجلتها يف إطار رؤية عميقة ومدركة لعمق املشكل املغاريب وأدوات تغذيته داخلياً وخارجياً.
أهمية الدراسة
تأيت أمهية الدراسة باعتبارها (قضية الصحراء الغربية) أصبحت من القضايا امللُحة يف املنطقة منذ عقود ،وضمنجدول أعمال
منظمة األمم املتحدة ،كوهنا متثل بؤرة الصراع اإلقليمي وعدم االستقرار يف منطقة املغرب العريب ،واليت تعرقل التنمية يف املنطقة ،من
جهة تأثريها على العالقات البينية املغاربية السيما اخلالفات اجلزائرية املغربية اليت تع ّد األكثر وضوحاً .
أهداف الدراسة
هتدف الدراسة إىل الوقوف على اإلشكاليات اليت استعصت على منظمة األمم املتحدة من أجل إجياد حل سلمي لقضية
الصحراء الغربية ،وكذلك آليات املنظمة األممية وكيفية تعاملها لتسوية هذه القضية ،وما حييط بتلك اجلهود املبذولة من تأثريات
إقليمية ودولية ،السيما يف ضوء تداعيات التغيري الثوري اليت شهدهتا املنطقة املغاربية عام .1199
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اإلشكالية
هذ ه املشكلة تطرح احلاجة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية ،ستكون إجاباهتا حمور اهتمام هذا البحث وهي :ما هي اإلشكاليات
الكربى اليت أعاقت ـ ـ والزالت ـ ـ تعيق جهود األمم املتحدة من أجل إجياد تسوية سياسية للنزاع حول الصحراء الغربية؟ وما هي
إسرتاتيجيات املنظمة األممية جتاه قضية الصحراءيف ضوء املستجدات اإلقليمية والدولية ،وسيناريوهاهتا احملتملة؟
الفرضية
هنا نفرتض أ ن تعثر جهود األمم املتحدة لتسوية قضية الصحراء الغربية يرجع إىل طبيعة التعقيدات اليت تكتنفالنزاع ،سواء من
حيث أطرافه ،أو من األطراف اإلقليمية املتامخة حملل النزاع.
منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على منهج حتليل النظم ملعرفة تأثريات البيئة احمليطة مبحل النزاع على مواقف الطرفني ،املغرب من جهة ،وجبهة
البوليساريو من جهة أخرى .اقرتاب القيادة أو النخبة،كوهنا الفاعل الرئيسي واملؤثر يف حتديد طبيعة العالقات ما بني الدول.
وبقصد إجياد رؤية موضوعية شاملة هلذا املوضوع ،سنتناوله من أربعمباحث ،وكاآليت:
المبحث األول :اإلشكاليات األممية في التعاملمع قضية الصحراء الغربية.
المبحث الثاني :الخطط واإلستراتيجيات األممية إزاء قضية الصحراء الغربية.
المبحث الثالث:المستجدات في تعامل األمم المتحدة إزاء قضية الصحراء الغربية
المبحث الرابع :السيناريوهات المحتملة لقضية الصحراء الغربية.
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المبحث األول :اإلشكاليات األممية في التعامل مع قضية الصحراء الغربية
تواجه األمم املتحدة إشكاليات كربى يف ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية ،وكيفية التعامل معها .نظراً إىل التباين الكبري يف الرؤى

واملواقف بني املغرب وجبهة البوليساريو ،حيول دون إجياد حلول جذرية للنزاع املفتعل حول الصحراء الغربية .بيد أن تدخل أطرافاً
إقليمية ،وحتديداً اجلزائر ،كطرف ثالث لعبت دوراً مؤثراً السيما من جهة دعم ومساندة البوليساريو ،فضالً عن تدخل أطراف
إقليمية ودولية مؤثرة حرصاً على مصاحلها يف املنطقة املغاربية .وعليه ،سنتناول ذلك من خاللطرح مواقف األطراف املتنازعة حول

الصحراء .

أولا :موقف المغرب
بعدما نال استقالله يف عام  ،9191انتهج املغرب برناجماً توافقياً لسياسته اخلارجية جتمع بني املسار التفاوضي السلمي ،بالتطابق
مع مبادئ وأهداف األمم املتحدة ،وذلك هبدف اسرتجاع كامل أراضيه اليت بقيت خارج سيادته .اسرتجع املغرب سيادته على
منطقيت طرفاية عام  ،9199مث سيدي أفين يف عام  .9111وعندما ختلت موريتانيا عن مسؤوليتها بالصحراء كان من حق املغرب
أن يتوىل اإلدارة الكاملة على الصحراء كجزء ال يتجزأ من ترابه.9
لذلك ،يتمسك املغرب مبوقفه القائم على أن الصحراء جزء ال يتجزأ من ترابه الوطين ،واعتمد يف ذلك على أطروحة احلق
التارخيي ،إذ ترجع أحقيته يف املنطقة إىل األزمنة الغابرة ،وبالتايل فإن إقليم الساقية احلمراء وإقليم وداي الذهب ،مها إقليمان
مغربيان مبوجب االتفاقيات واملعاهدات الدولية املوقعة بني اململكة الشريفة والدول األوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا وأملانيا يف القرنني
الثامن عشر والتاسع عشر ،واليت تعرتف بسيادة املغرب على املنطقة .عالوة على ذلك ،وألسباب التاريخ واجلغرافيا ،فإن هناك
شبه إمجاع بني كافة أطياف اجملتمع املغريب ،وعلى املستويني الرمسي والشعيب( ،أكثر من  61مليون مغريب) ُجيمعون على وحدة

الرتاب الوطين واعتبار الصح راء امتداد طبيعي لألراضي املغربية ،وأنه ال جمال للتشكيك يف ذلك ،بل أن الكثري من املغاربة يعتربون

أن من يشكك يف مغربية الصحراء ليس مغربياً.1

ويف السياق ذاته ،استند املغرب إىل الشرعية الدينية اليت تؤكد على أحقيته يف الصحراء ،وذلك من خالل بيعة رجال الدين ملنطقة
الصحراء للملك املغريب على أهنا جزء ال يتجزأ من األراضي املغربية ،ومن مث تعد الشهادة الدينية أمام اهلل من احلجج اليت يستند
إليها اجلانب املغريب ،وأن كل من ينازع املغرب يف صحرائه أو يشكك يف قيمة رابطة البيعة اليت تربط الصحراء بعاهلها ،إمنا ينازع
يف شرع اهلل ويشكك يف املبادئ الشرعية اليت جاء هبا االسالم .وتعترب البيعة بالنسبة للدولة املغربية أساس االستقرار السياسي،

 9حممد أتركني ،التوظيف السياسي لقضية الصحراء الغربية وأسئلة املسلسل الدميقراطي :الشرعية والوثيقة الدستورية ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد  ،91ربيع  ،1112ص.919
 1حسن خطايب ،قضية الصحراء المغربية بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية ،الدار البيضاء ،دار النشر املغربية ،1191 ،ص.2
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حيث لعبت دوراً أساسياً يف صيانة وحدته واستقراره ،وقد ظهر هذا الدور بشكل جلي خالل مسلسل استكمال وحدته الرتابية

الذي تعترب قضية الصحراء إحدى حلقاته .أما الشرعية الدستورية فتقوم على أساس أنه يقع على عاتق النظام السياسي املغريب

اسرتجاع كل األراضي املغربية املستقطعة منه ،وبالتايل فالنظام ُملزم بذلك كما ينص عليه دستور اململكة.9

من جانب آخر ،يرى املغرب بأن اجلزائر ظلت منذ عام  9126ـ وال زالت ـ ـ متمسكة بشكل مستمر مبعارضة استكمال الوحدة
الرتابية للمغرب ،وأن اجلزائر متورطة يف قضية الصحراء بأشكال متعددة ،كوهنا اليت أنشأت البوليساريو يف السبعينات من القرن
املاضي ،وأحتضنتها على أراضيها ومولتها مادياً وسلحتها ،وأن اجلزائر هي اليت تدفع البوليساريو إىل خلق القالقل والتوترات اليت ال
زال يعاين منها املغرب حىت وقتنا احلاضر .1يبدو أن اعرتاف اجلزائر مبغربية الصحراء جيب أن يقابلها تنازل املغرب عن تندوف
واملناطق الشرقية اليت يطالب باسرتجاعها واإلقرار مبلكيتها للجزائر ،من أجل إغالق ملف احلدود بني البلدين بشكل هنائي .سوى
أن اجملال احليوي بكل استحقاقاته العسكرية واالقتصادية واألمنية أضحى أولوية للمغرب ،وثابت مصريي يف عالقاهتا اإلقليمية
والدولية ،وما دون ذلك فهو قابل للمقايضة ،خصوصاً إذا ما ارتبط األمر بالعالقات خارج اإلقليم .لذلك ،ظل املغرب يرفض

رغبات اجلزائر لتفادي أي تفوق إسرتاتيجي عليه انطالقاً من مدينة تندوف اليت ميكن أن تستغلها اجلزائر كنقطة وصول للعمق
املغريب .وحبكم املوقع اإلسرتاتيجي اهلام الذي حيظى به املغرب ،تظل اجلزائر حباجة ماسة إليه ،وهو ما يصب يف مصلحة املغرب
اليت سوف تسعى من خالله ملساومة اجلزائر اليت بدورها ستجد يف الصحراء وسيلة للتقليل من التفوق املغريب.6
بدا واضحاً أن املغرب انتقل من موقف املطالبة بالصحراء إىل موقف الدفاع عنها ،بعد أن فتحت صفحة جديدة من املواجهة مع

الغرمي التقليدي اجلزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو ،فاملغرب يعترب أن اتفاقية مدريد مطابقة ألحكام القانون الدويل وقرارات األمم
وتصر على ضرورة تطبيق مسطرة تقرير مصري الصحراويني ،وتعترب نفسها طرفاً معنياً
املتحدة ،يف حني تعارض اجلزائر هذا االجتاه ّ
على اعتبار أن هلا حدوداً مشرتكة مع اإلقليم ،وأن اسرتجاع املغرب ألقاليمه الصحراوية سيؤدي إىل اختالل توازن القوى يف منطقة
مشال أفريقيا ،وهو ذات االجتاه الذي ال تزال تتبناه جتاه مشروع احلكم الذايت الذي تقدمت به املغرب ألقاليمه الصحراوية ،والذي

لقى صدى واسع على املستويني الداخلي والدويل ،وخصوصاً من طرف السكان الصحراويني املعنيني بذلك والذين يشكلون

 %91من الصحراويني ،وهو ما يع ّد صيغة أخرى للتعبري عن حقهم يف تقرير مصريهم.جتدر اإلشارة إىل أن املغرب يسيطر على
ثلثي أراضي الصحراء ،والثلث الباقي يقع حتت سيطرة البوليساريو ،وقد أقام املغرب ساتراً رملياً يفصل بني األراضي اليت يسيطر

عليها وتلك الواقعة حتت سيطرة البوليساريو.1

 9املرجع نفسه ،ص.19
 1عبدالكرمي حممد مطيع احلمداوي ،الصحراء الغربية بني واقع االنتماء وبني صراعات التوظيف السياسي.

http//:www.elharakah.com/kutub/asahra_almagribiah.doc.

 6العريب بنرمضان ،قضية الصحراء املغريب؛ عقدة التجزئة يف املغرب العريب :رؤية مغربية ،سياسات عربية ،العدد ،16تشرين الثاين/نوفمرب  ،1191ص.21
 1خطايب ،قضية الصحراء املغربية بني الشرعية التارخيية واملشروعية القانونية ،مرجع سابق ،ص.19
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لذلك ،متثل الصحراء بالنسبة إىل املغرب قضية وحدة وطنية غري قابلة للمساومة ،وهي مستعدة أن تسري يف مغامرة عسكرية كارثية
على أن متس أطراف عمقها اإلسرتاتيجي ،وأي خطر ميس الصحراء سوف يتم التعاطي معه حبزم شديد وعلى حنو عري متوقع.
ثانيا :موقف الجزائر
لطاملاكانت اجلزائر تنظر إىل الصحراء الغربية على أهنا قضية مغربية موريتانية من جهة ،وقضية حق تقرير مصري الشعب الصحراوي
من جهة أخرى .وهذا ما جاء يف تصريح الرئيس اجلزائري هواري بومدين يف قمة نواذيبو يف عام  ،9121أثناء لقائه بالعاهل
صرح بأن القضية ختص املغرب وموريتانيا ،وأن اجلزائر ال تعارض أي
املغريب احلسن الثاين والرئيس املوريتاين املختار ولد داده ،حني ّ

اتفاق يتوصل إليه الطرفان املغريب واملوريتاين ،بل وتباركه ،سواء من حيث تقسيم الصحراء بني املغرب وموريتانيا ،أم بضمها كلية

إلحدامها ،أو من خالل إجراء استفتاء لتقرير مصري الصحراء ،مث عاد بومدين وأكد على موقفه أثناء زيارته للرباط عام ،9121
ولقائهبامللك احلسن الثاين قائالً" إن شعبينا متضامنان ،وأن اجلزائر تؤكد دعمها للمغرب يف اسرتجاع كل أراضيه احملتلة وبسط
سيادته عليها.9
بيد أن موقف اجلزائر تغري كلياً بعد اتفاقية مدريد عام  ،9129بعد إعالن املغرب عن تنظيم مسرية خضراء سلمية شارك فيها قرابة

 691ألف مغريب ،هبدف إسرتجاع أقاليمه اجلنوبية ،وهو ما اعتربته اجلزائر احتالالً وعمالً عدائياً ،وأن املغرب كانت هتدف من

وراء ذلك قطع الطريق أمام إسبانيا للحيلولة دون إجراء استفتاء لتقرير مصري شعب الصحراء.كما اعتربت اجلزائر أن قرار احلكومة

أقرت يف وقت سابق
اإلسبانية بتسليم الصحراء بعد انسحاهبا منها إىل املغرب وموريتانيا ،السيما وأن احلكومة اإلسبانية كانت قد ّ
أصرت اجلزائر على
حبق الشعب الصحراوي يف تقرير مصريه عن طريق االستفتاء ،بأنه يتناقض مع قرارات األمم املتحدة .لذلكّ ،

موقفها القاضي حبق الصحراويني يف تقرير مصريهم بني االستقالل أو االنضمام إىل املغرب.1

مل يقف األمر عند هذا احلد ،بل أن اجلزائر ذهبت أبعد من ذلك ،عندما أعلنت عن دعمها ومساندهتا جلبهة البوليساريو يف
كفاحها لتحقيق استقالل الشعب الصحراوي ،وطالبت موريتانيا باالبتعاد عن الصحراء .نظراً ألمهيتها يف الذهنية اجلزائرية
احلاكمة ،وكما أظهرت األحداث ،فقد حنا الرئيس اجلزائري بومدين منحاَ بعيداً عندما ه ّدد الرئيس املوريتاين املختار ولد داده يف

نوفمرب عام  ،9129يف مدينة بشار ،بعدم التوقيع على اتفاقية مدريد اليت كان مقرراً عقدها يف  91نوفمرب من نفس العام ،وقد

 9رشيد الركييب ،األمم المتحدة وقضية الصحراء المغربي :،أرضية عامة حول تطورات قضية الصحراء المغربية (الرباط ،املعهد العايل لإلعالم واالتصال ،)1111 ،ص.19
1أمحد باسل البيايت ،دور منظمة األمم املتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغربية ،المستقبل العربي ،العدد  ،111حزيران/يونيو  ،1191ص.12
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جاء ذلك بالنص" أطلب منك أن تسحب بالدك من هذه املفاوضات وأال توقع على االتفاقية اليت جيري اإلعداد هلا ،وإال فإن

العواقب سوف تكون وخيمة بالنسبة لبالدك ويالنسبة لك شخصياً ".9

كما قامت اجلزائر بطرد رعايا املغرب من أراضيها كوسيلة للضغط على الرباط ومنع تورطها يف الصحراء .وفوق كل ذلك ،سخرت
اجلزائر دبلوماسية نشطة تقوم على جلب الدعم اخلارجي خلدمة البوليساريو ،ووفرت كل إمكانياهتا يف سبيل ذلك ،فاعرتفت بـ ـ "
اجلمهورية العربية الصحراوية الدميقراطية" ،اليت أعلنتها البوليساريو ،واليت انضمت الحقاً إىل منظمة الوحدة اإلفريقية يف عام
.19191
وميكن إرجاع استمرار هذه القضية إىل السياسات اجلزائرية يف املنطقة ،ألن جبهة البوليساريو يف الواقع تعتمد يف وجودها
واستمراريتها على دعم اجلزائر ،رغم أن األخرية شرعت منذ عام  9199يف تغيري جذري لسياساهتا ومواقفها جتاه الكثري من
القضايا الداخلية واخلارجية نتيجة األزمة العميقة اليت عرفتها يف عقدي الثميانينات والتسعينيات من القرن املاضي ،لكن هذه
التغيريات اجلذرية يف السياسة اجلزائرية مل تشمل قضية الصحراء الغربية.
ومن هنا ميكن تربير دخول اجلزائر كطرف ثالث يف قضية الصحراء ودعمها املستمر والال حمدود جلبهة البوليساريو ،يف كوهنا دولة
فاعلة يف املنطقة وهلا ثقلها ،وال ميكن استبعادها من أي قضية هبذا احلجم ،خصوصاً إذا كانت على ختومها ومع دولة منافسة هلا

كاملغرب ،إضافة إىل التعارض احلاصل بني إرادتيهما يف تزعم املغرب العريب ،إذ ترى كل منهما نفسها كقوة إقليمية ،وبالتايل فهي
األجدر بزعامة املنطقة،إضافة إىل أمهية الصحراء االقتصادية واإلسرتاتيجية ،لذلك ،تعتربها اجلزائر مركز نفوذها الذي جيب

االحتفاظ هبا مهما كلّف من تضحيات ،حىت ولو كان على حساب احتاد املغرب العريب.6

ويف السياق ذاته ،أكد الباحث األمريكي "جريوم واينر" أن للجزائر مصلحة اقتصادية ،إذ تريد منفذاً على احمليط األطلسي لنقل

معادن اخلام من جبيالت ،ألن نقلها من مشال البحر األبيض املتوسط ،سيكلفها كثرياً ،عالوة على أطماع اجلزائر يف قيادة العامل

الثالث.1

يف الواقع ،أن التحول الكبري يف موقف اجلزائر إزاء مستقبل الصحراء ،رمبا يعود ذلك إىل قيام املغرب باملسرية اخلضراء ووضع يدها
على أجزاء من الصحراء حتت السيادة املغربية ،يف الوقت الذي كانت اجلزائر تنتظر إجراء مفاوضات بني املغرب وموريتانيا ،تتعلق

 9إسراء غريب حممد وآخرون ،أزمة الصحراء وانعكاساهتا على العالقات املغربية اجلزائرية ،دراسات بحثية ،املركز الدميقراطي العريب 96 ،يونيو .1192
 1البيايت ،دور منظمة األمم املتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغربية ،مرجع سابق ،ص.12

https://democraticac.de/?p=47125

 6حسام محزة" ،الدوائر الجيوسياسية لألمن القومي الجزائري" رسالة ماجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ـ اجلزائر 1191 ،ـ  ،1199ص.96
 1اخصاص خليد ،السياسة األمريكية جتاه الصحراء الغربية ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد  ،92شتاء  ، 1119ص.21
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بتحديد مستقبل الصحراء ،وهو ما أحدث صدمة كبرية لدى القيادة اجلزائرية ،مما دفعها ُمرغمة للميل حنو تأييد البوليساريو،
واعتماد سياسة التعاون واإلسناد هلا .ومن مث أضحى الرتكيز على مسألة اإلدارة األمنية للحدود وتبادل املعلومات االستخباراتية
وكذا احلد من حالة التوتر املتصاعدة بني البوليساريو واململكة املغربية ،فقد باتت اجلزائر تنظر إىل البوليساريو على أنه "فاعل ال
ميكن التنازل عنه كونه جزء من شبكة احللول األمنية يف املنطقة .دون إغفال دور القوى اخلارجية املؤثرة يف النظام الدويل آنذاك
ومن خالل مساعيها يف التأثري يف النزاعات اإلقليمية ،كانت قد لعبت دورها يف بلورة املوقفني اجلزائري واملغريب.9
إن املتتبع للشأن املغاريب ،جيد أن مشكلة الصحراء كان هلا اآلثر البارز والدور السليب يف عدم التضامن املغاريب ،حيث أن اخلالف
بني املغرب واجلزائر أكثر مما هو بني املغرب والبوليساريو ،وأن اجلزائر تع ّد الطرف احلقيقي والفاعل يف قضية الصحراء وهي املسؤولة

سخرت كل إمكاناهتا املادية واملعنوية من أجل كسب التأييد للبوليساريو أفريقياً
عن استمرارية النزاع يف املنطقة ،السيما بعد أن ّ
ودولياً ،ويف الوقت نفسه ،تعترب اجلزائر الطرف املفاوض والقادر على إهناء األزمة وبيدها مفاتيح احلل.
ثالث ا :موقف جبهة البوليساريو

منذ اإلعالن عن تأسيسها يف مايو  ،9126استقرت جبهة البوليساريو يف اجلزائر ،واختذت من مدينة تندوف مقراً هلا .باشرت

البوليساريو العمل املسلح ،هبدف تصفية االستعمار اإلسباين يف األقاليم الصحراوية ،وهو ما دفع إسبانيا إىل التفكري ملياً يف خمرج

من الصحراء .وعلى إثر انسحاب إسبانيا من الصحراء ،أعلنت البوليساريو يف  12فرباير  9121عن قيام " اجلمهورية العربية

الصحراوية الدميقراطية" كيان الصحراويني املستقل.1

الزالت البوليساريو تتمسك مب وقفها القائم على إجراء استفتاء لتقرير مصري الصحراء وحتقيق االستقالل ،وترى البوليساريو أن ما
ي ّدعيه املغرب من أن الصحراء جزء ال يتجزأ من الرتاب املغريب منذ القدم ،باالستناد إىل وثائق تارخيية تثبت أن شيوخ القبائل
الصحراوية كانوا قد بايعوا العرش العلوي ،إمنا هو حمض إفرتاء ،فهناك أدلة تشري إىل خالف هذا اإلدعاء ،وتستند يف ذلك إىل ما
ذهبت إليه يف رأي حمكمة العدل الدولية االستشاري هبذا اخلصوص ،الصادر يف أكتوبر ،9129كونه مل يقر بوجود أي عالقة
سياسية حتول دون تطبيق حق تقرير املصري للشعب الصحراوي ،إذ توصلت احملكمة إىل نتيجة ُمفادها ،بأنه مل يثبت لديها وجود

رابطة قانونية من شأهنا إعاقة تطبيق القرار الرقم  9991واخلاص بتصفية االستعمار من منطقة الصحراء الغربية ،والسيما حق
تقرير املصري لسكان املنطقة الصحراوية.6

 9محزة عتيب ،ملاذا تدعم اجلزائر بسخاء جبهة البوليساريو ،عربية  69 CNNمارس .1191
https://arabic.cnn.com/world/2016/04/01/why-does-algeria-support-polisario
1ميغل هرناندو دي الرامندي ،السياسة الخارجية للمغرب ،ترمجة عبدالعايل بروك( ،الرباط ،دار النجاح اجلديدة ،)1119 ،ص.691

 6حممد كرمي جبار اخلاقاين ،دور األمم املتحدة يف قضية الصحراء الغربية ،مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل ،العدد الثاين ،يونيو  ،1199ص.191
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كما تستند وجهة نظر البوليساريو يف ذلك إىل وجود العديد من الفوارق بني الشعبني املغريب والصحراوي ،حيث ترى أن الشعب
الصحراوي له خصوصيته وهويته املتميزة ،منها اجلغرافية عرب سلسلة جبال األطلس ،اللهجة احلسانية ،منط العيش واالقتصاد،
فضالً عن االختالف الواضح يف الثقافة والعادات كاللباس والسكن وعادات البيظان ،وبالتايل تكون القضية الصحراوية قضية متيز
ثقايف ،حيث مت توظيف هذا التميز الثقايف سياسياً من قبل أصحاب النزعة االنفصالية للتجزئة مع املغرب وموريتانيا.9

ويف السياق ذاته ،تؤكد البوليساريو إن عدم إدعاء املغرب منذ استقالله عام  ،9191وحىت عام  ،9129بعائدية الصحراء له،
وقبوله مشروع تقسيم الصحراء مع موريتانيا يثبت مبا ال يدع جماالً للشك ،على استقاللية الصحراء .كما أن رؤية املغرب
للبوليساريو كوهنا ال متثل الشعب الصحراوي ،وأهنا جمرد أداة بيد النظام اجلزائري قُوبلت بالرفض من جانب البوليساريو ،وتفند
األخرية ذلك بقوهلا ،أنه لو كانت بالفعل كذلك ملا استطاعت من إعالن قيام دولة واعرتاف أكثر من سبعني دولة هبا ،فضالً عن

حصوهلا على عضوية منظمة الوحدة األفريقية ،وعضوية االحتاد األفريقي الحقاً .فالبوليساريو هي اليت تفاوض ،ووقعت خطة
تسوية واتفاقية وقف إطالق النار برعاية أممية ،وقد بررت عدم قبول املغرب إجراء استفتاء حق تقرير مصري الصحراء واحلفاظ على
الوضع الراهن نظراً لالستفادة الكبرية اليت جينيها املغرب من ثروات الصحراء الطبيعية والبحرية.1

ال ميكن جتاهل الدور اللييب ودعمه املايل والعسكري جلبهة البوليساريو ،منذ عام  ،9126حيث وفَّر نظام القذايف مساعدات
مالية مهمة مشلت األسلحة والتدريب لبعض وحدات البوليساريو واملساعدات الطبية ،إىل جانب توفري الدراسة اجملانية ألبناء
الصحراء يف اجلامعات واملعاهد الليبية.وقد تعزز دعم ليبيا جلبهة البوليساريو بعد التقارب اللييب اجلزائري خالل اللقاء الذي مجع
القذايف وبومدين يف حاسي مسعود يف  19و 11ديسمرب  ،9129واللقاء الثاين الذي مجعهما يف مدينة سرت الليبية يف 96
فرباير .9121وقد تأكد ذلك من خالل تصرحيات اجلنرال أمحد الدليمي يف مايو  9199حيث قال بأن  %91من التجهيزات
العسكرية للبوليساريو كانت تأيت من ليبيا.6

المبحث الثاني :الخطط واإلستراتيجيات األممية إزاء قضية الصحراء الغربية
يف عام  9119دخلت قضية الصحراء أروقة األمم املتحدة بغية تسويتها ،وأختذت اجلمعية العامة قرارها الرقم  ،1121والذي
ِ
املستعمرة للصحراء ،بإهناء وجودها فيها .ق ّدمت كل من إسبانيا واملغرب وموريتانيا مذكرات ت ّدعي
يطالب فيه إسبانيا كوهنا الدولة
كل منها بعائدية الصحراء هلا .ومن أجل مواجهة هذه املواقف املتناقضة اختذت اجلمعية العامة يف نفس العام القرار الرقم 1111

 9الداهية ولد حممد فال ،قضية الصحراء الغربية :مقاربة للحلول ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد  ،19شتاء .،1199ص.996
 1البيايت ،دور منظمة األمم املتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغربية ،مرجع سابق ،ص.11
 6مونية رحيمي ،آفاق تسوية نزاع الصحراء الغربية بعد القذايف ،مركز اجلزيرة للدراسات 91 ،ديسمرب .1199

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/20111218113954537826.html
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الذي يقضي بتنظيم استفتاء لتقرير مستقبل الصحراء ،إال أن هذه القرارات مل يتم تنفيذها كون القرارات اليت تتخذها اجلمعية

العامة تبقى غري ُملزمة ،وهي تُع ّد مبثابة توصيات ،لذلك ،يبقى أمر االلتزام هبا من عدمه يعود إىل قناعات الدول األعضاء.9

أقر بوجود
ويف  91أكتوبر  ،9129قدمت حمكمة العدل الدولية رأيها االستشاري خبصوص الطلب املقدم من املغرب والذي ّ
صالت قانونية تربط القبائل الصحراوية الساكنة يف تلك الرقعة اجلغرافية املتنازع عليها ،ومن دون أي سيادة مغربية عليها ،فضالً
أقرت
عن عدم وجود ارتباطات قانونية قد تؤثر يف تطبيق مبدأ حق تقرير مصري الشعب الصحراوي عرب تنظيم استفتاء ،كما ّ
احملكمة بوجود عالقة تارخيية بني الصحراء الغربية من جهة ،واملغرب وموريتانيا من جهة أخرى.1

ويف ظل تعثر جهود منظمة الوحدة اإلفريقية لتسوية قضية الصحراء ،أثريت القضية مرة أخرى يف اجلمعية العامة واختذت قراراً يف

ديسمرب  9191بشأهنا ،ومت تكليف األمني العام للمنظمة األممية بالعمل من أجل إجياد حل يُرضى أطراف النزاع ،بدءاً بوقف
إطالق النار بني املغرب والبوليساريو ،الذي يع ّد شرطاً أساسياً ألي حل سلمي .ويف أغسطس 9199عرض األمني العام لألمم
املتحدة ديكوويالر على املغرب والبوليساريو خطة لتنظيم استفتاء بالصحراء حتت إشراف املنظمة األممية يف فرباير  9111تتضمن

خيارين مها :االنضمام إىل املغرب أو االستقالل .وقد القت هذه اخلطة صدى واسع وقبول متثلت مبوافقة الطرفني على التعاون
ووقف األعمال العدائية وقفاً تاماً وهو ما حتقق يف سبتمرب  .69111حيث تتوىل "بعثة األمم املتحدة يف الصحراء الغربية"
واملعروفة اختصاراً "باملينورسو"  ،املسؤولية عن مجيع املسائل املتعلقة باالستفتاء ،مبساعدة فريق متكامل مؤلف من أفراد مدنيني
وعسكريني وأفراد من الشرطة املدنية تابعني لألمم املتحدة برئاسته وتوجيهاته ،وأكد األمني العام يف تقريره س 11111/على متتع
البعثة بدعم ومساندة جملس األمن ،وحث أطراف النزاع على التعاون معها .1إال أن خطة االستفتاء اليت حدد موعدها يف 19
أغسطس  ،9111توقفت بسبب ظهور خالفات حادة بني املغرب والبوليساريو ،تتعلق باملعايري اخلاصة بتحديد هوية من يشارك
يف االستفتاء ،ومسألة تعيني شيوخ القبائل من الطرفني يف جلنة حتديد اهلوية .لذا انتهت فرتة والية "كوويالر" دون أن جتد قضية

الصحراء حالً هلا ،وبذلك فشلت جهود املنظمة األممية يف إجياد تسوية حتصل على رضى الطرفني املتنازعني.9

ويف سبتمرب  9112مت تعيني جيمس بيكر مبعوثاً خاصاً لألمني العام كويف إنان ،وبفضل مساعي بيكر ،أُعيد طرح املوضوع
للنقاش ،وأستانفت عملية حتديد اهلوية يف ديسمرب  ،9112وكان مقرراً إجراؤها يف العام التايل ،بعدما تأجلت العملية عدة مرات

 9اخلاقاين ،دور األمم املتحدة يف قضية الصحراء الغربية ،مرجع سابق ،ص.111
 1البيايت ،دور منظمة األمم املتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغربية ،مرجع سابق ،ص.91-11
 6خطايب ،قضية الصحراء املغربية بني الشرعية التارخيية واملشروعية القانونية ،مرجع سابق ،ص.99
 1املرجع نفسه ،ص.99- 91

 9تقرير بطرس غايل ،املنشور يف  :يوميات ووثائق الوحدة العربية( 9111 ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،)9111 ،ص.1
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متتالية .ويف ديسمرب عام  9111أعلن مرة أخرى عن توقف خطة االستفتاء بسبب اخلالفات احلادة بني الطرفني حول من حيق له

التصويت ،ومت إلغاء املوعد الذي كان مقرراً لإلستفتاء يف الصحراء.9

ويف حماولة لتجاوز املشاكل العالقة ،بادر بيكر إىل القيام باتصاالت مكثفة مع أطراف النزاع يف حماولة لدفعهم إىل القبول مبا أصبح
يسمى"احلل الثالث" كبديل عن اإلستفتاء ،حيث شرعت األمم املتحدة يف متطلبات إجراء االستفتاء يف عام  ،9119على أمل
املصوتني .وما أن قامت بعثة األمم املتحدة بإعالن قوائم أولية لألشخاص الذين حيق هلم
أن جترى يف فرباير  1111بنشر لوائح ّ
التصويت يف أواخر العام  9111وأوائل العام  ،1111حىت احتج املغرب على تلك القوائم مشرياً إىل أن معظم املرشحني قد
فشلوا يف اجتياز إجراءات التحقق من اهلوية اليت قامت هبا البعثة األممية ،ألهنا استخدمت سجالت استعمارية إسبانية وزعماء
قبائل من الصحراء ،وعلى إثره ق ّدم املغرب عشرات اآلالف من الطعون بأمساء مسجلة يف القوائم .وهكذا ظهرت عقبات وعراقيل
جديدة يف وجه اخلطة األممية ،وهو ما دفع األمني العام كويف عنان ،من جملس األمن إسقاط مشروع االستفتاء ،حمتجاً يف ذلك

على أن طبيعة الفائز يغنم كل شي هلذا االستفتاء ،فضالً عن عدم وجود آلية ُملزمة ،وهو ما يدفع أحد األطراف لرفض النتيجة

املصوتني.1
اليت انتهت إليها قوائم ّ

ويف ظل تباين مواقف طريف النزاع حول هذه املسألة ،وحملاولة الدفع بعملية التسوية إىل األمام ،دخلت األمم املتحدة مرحلة
جديدة ،حيث قدم بيكر مشروع االتفاق ـ اإلطار يف يونيو  1119إىل جملس األمن الذي أبدى موافقته عليه .ويتضمن مشروع
((االتفاق ـ ـ اإلطار)) منح األقاليم الصحراوية حكماَ ذاتياً حتت السيادة املغربية ملدة مخس سنوات ،يتم بعدها إجراء استفتاء خيتار
من خالله الصحراويون ما بني االستقالل أو االنضمام إىل املغرب .ويتضمن احلكم الذايت منح الصحراويني استقالالً ذاتياً واسعاً،
باستثناء ارتباطهم باملغرب يف اجملال اخلارجي والعملة والعلم .ونص املشروع أن تكون اجلزائر وموريتانيا مبثابة شاهدين عليه ،وكل
من فرنسا والواليات املتحدة مبثابة ضامنني لتقرير التسوية وتنفيذ االتفاق.6

وقد انقسمت مواقف أطراف النزاع بني القبول املبدئي ،والرفض القاطع .فبالنسبة للمغربأبدى املرونة الكافية هبدف الوصول إىل
تسوية هنائية للنزاع الصحراوي ورغبته يف التفاوض على أساس مشروع "االتفاق ـ اإلطار" ،السيما وأن املغرب رأى يف املشروع أنه
حيقق بعض مطالبه ،وأبرزها مسألة السيادة ،وما يرمز إليها من اختصاصات الدفاع والعالقات اخلارجية والعلم والعملة والربيد .بيد
أن هواجس املغرب وخماوفه جتلت يف اعرتاضاته الكثرية حول اهليئة الناخبة ونتائج حتديد اهلوية ،حيث جتاوزت الطعون من جانب
املغرب ال ـ ـ  911ألف طعن ،فضالً عن عدم تلقيه أجوبة واضحة فيما بتعلق بالعالقة بني السلطة املركزية والسلطة احمللية والعالقة

 9خطايب ،قضية الصحراء املغربية بني الشرعية التارخيية واملشروعية القانونية ،مرجع سابق ،ص.91
 1املرجع نفسه ،ص.92

6عادل حممد علي بوغرسة ،التدخاللدولي في حل المنازعات اإلقليمية ،دراسة حالة :استخدام األمم ا لمتحدة لمبدأ التدخل الدولي في قضية الصحراء الغربية من عام (،)8001 – 8811
رسالة ماجستري ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة بنغازي ،1196 ،ص .911
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بني الربملان املغريب واجلمعية التشريعية احمللية ،وقضايا إعادة انتشار اجليش املغريب واآلليات الكفيلة بتدخله للحيلولة دون أية حماولة
مترد أو انفصال داخل األقاليم أو خارجه ،ومسألة إعادة الالجئني ،ووضعية غري املدرجني يف القوائم ،وتدبري ثروات املنطقة،
ناهيك عن الغموض القائم خبصوص ما بعد السنوات اخلمس ـ ـ املرحلة االنتقالية ـ ـ حيث مل يتلق املغرب ردود حول كل ما يتعلق
باجلهة اليت ستحدد أسئلة االستفتاء ،ومن سيشرف عليه يضمن جناحه ،وهو ما دفع املغرب إىل القبول على املشروع لكن
بتحفظ.9
ويف املقابل ،رفضت اجلزائر املشروع األممي رفضاً قاطعاً وإجراء أي مفاوضات بشأن املشروع ،مبوجب رسالة وجهها الرئيس
اجل زائري عبدالعزيز بوتفليقة إىل األمني العام لألمم املتحدة ،هذا االستعصاء واملمانعة نابع من النظام اجلزائري احلاكم ،الذي يسعى
إىل تأجيل قضية الصحراء ،وغري وارد أنه على استعداد لتقدمي تنازالت كحل للمشكلة املستعصية يف املنطقة املغاربية اليت هي من
رواسب وخملفات االستعمار .رأت اجلزائر فيهتنازالً لصاحل املغرب ،حبجة أنه خيدم مشروع االندماج مع املغرب ،وال ينسجم مع
عمل األمم املتحدة يف تصفية االستعمار وحق الشعوب يف تقرير املصري ،وأنه يبخس حق البوليساريو يف اإلدالء برأيها يف عملية
تعيني اهليئة التنفيذية ،حيث أن عدم انسحاب الدولة القائمة على اإلدارة ـ ـ من وجهة نظر اجلزائر ـ ـ سيجعل اهليئة التنفيذية حمكوماً
عليها باجلمود والتبعية ،ومن هنا ميكن تفسري حدة موقف اجلزائر بكون االتفاق ال يتيح هلا أية مكاسب ،بل جيعل منها جمرد
شاهد يف الوقت الذي تطمح فيه إىل إجياد موطئ قدم هلا يتمثل يف منفذ بري على احمليط األطلسيبحيث ميكنها من تصدير

معادهنا بتكلفة أقل ،وتنفيذ سياساهتا وخمططاهتا يف الغرب اإلفريقي اهلادفة إىل تطويق املغرب من الشرق واجلنوب.1

مل يكن موقف البوليساريو بعيداً عن املوقف اجلزائري الرافض للمشروع ،حيث رفضت النظر يف املقرتح أو مناقشته ،ورأت فيه
توكيداً لالحتالل ،وأنه ينزع من الشعب الصحراوي حقه يف تقرير مصريه ،وبعثت مبذكرة تفصيلية إىل األمني العام تعرض فيها
مقرتحات لتسهيل مواصلة تطبيق خ طة االستفتاء ،ومن بينها قبوهلا بالنظر يف مجيع الطعون املقدمة،اليت جتاوزت  961ألف طعناً،
واالستعداد إلعادة مجيع الالجئني من خميمات تندوف إىل داخل الصحراء ،والقبول باختاذ كل التدابري الالزمة من أجل إعادة الثقة

بني األطراف املتنازعة .إال أن طلبها قوبل الرفض ،وكان رد األمني العام على مذكرة البوليساريو صارماً ،حيث اعترب أن مقرتحات

البوليساريو ال حتل جوهر املشكل املعيق لتنفيذ خطة االستفتاء ،واملتمثل يف عدم التعاون من الطرفني وعجز األمم املتحدة على

تنفيذ أية تدابري أخرى يف ظل غياب هذا التعاون.6
بدا واضحاً أن البوليساريو غري مستعدة للمشاركة يف تدبري شؤون األقاليم الصحراوية ،وغري قادرة على التكيف مع التحوالت
احلاصلة يف ميزان القوى اإلقليمي والذي رجح يف صاحل املغرب بفعل الدعم الدويل ،والرفض بالنسبة إليها يضمن استمرارية

 9خطايب ،قضية الصحراء املغربية بني الشرعية التارخيية واملشروعية القانونية ،مرجع سابق ،ص.19-11

 1أمحد مهابة ،مشكلة الصحراء الغربية واحلل الثالث ،السياسة الدولية ،السنة  ،61العدد  ،919يوليو  ،1111ص.116
خطايب ،قضية الصحراء املغربية بني الشرعية التارخيية واملشروعية القانونية ،مرجع سابق ،ص.16
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وجودها ومتثيلها الدبلوماسي يف اخلارج .يف حني سيساعد االتفاق/اإلطار املغرب على حل مشاكله االقتصادية واالجتماعية
وتفعيل دبلوماسيتها اإلفريقية.
بعد رفض مشروع االتفاق ـ ـ ـ اإلطار العام ،انتقلت قضية الصحراء ملرحلة جديدة متثلت يف تقسيم املنطقة بني طريف النزاع،حيث
قدم بيكر اقرتاحاً جديداً أطلق عليه "احلل الرابع" ،يتضمن تقسيم الصحراء بني املغرب والبوليساريو ،حبيث ميارس املغرب سيادته
على إقليم الساقية احلمراء( ،ثلثا الصحراء) ومتارس البوليساريو سيادهتا على إقليم وادي الذهب (الثلث الباقي) ،وهو ما يعين أنه
بإمكان البوليساريو إقامة دولتها املستقلة .قُوبل مشروع بيكربالرفض من طرف مجيع مكونات األمة املغربية ،اليت رأت فيه أنه ينال
من سيادهتا ،كونه يقتطع جزء من أراضيه .يف املقابل أبدى البوليساريو موافقته عليها.بناءاً عليه ،رأى عنان أن األمم املتحدة قد

وصلت إىل طريق مسدود ،مما يصبح خيار خروج املنظمة األممية من األزمة أمراً مطروحاً ،خاصة وأهناكلفت ميزانية املنظمة عدة

مليارات ،دون أن جتد قضية الصحراء طريقها إىل احلل.9

استمرت األمم املتحدة يف البحث عن بدائل وحلول أخرى للخروج من النفق املظلم الذي وصلت إلية قضية الصحراء ،فقدمت
مقرتح جديد ُمسي بـ ـ ـ ((احلل الوسط :احلل اخلامس)) .ويف  61يوليو  ،1116اقرتح حالً وسطاً لتسوية نزاع الصحراء ،وذلك عرب
إقامة حكم ذايت للمنطقة ملدة ترتاوح ما بني  1إىل  9سنوات تكون مرتبطة باملغرب ،إال أن املقرتح قُوبل بالرفض من كال الطرفني،

فاملغرب يرى يف ذلك املقرتح تعارضاً مع سيادته على أراضيه ،بينما رأت البوليساريو يف املقرتح أنه ال يليب طموحاهتا يف إقامة

الدولة الصحراوية املستقلة .1وعلى إثر ذلك ،قدم بيكر استقالته يف يونيو  ،1111نظراً لفشله يف حتقيق أي جناح يذكر يف قضية
تسوية الصحراء .ويف أغسطس عُني بيرت فان فالسوم بدالً منه لإلشراف على العملية السياسية للنزاع الصحراوي.6

ويف أبريل عام  1112تقدم املغرب مبقرتح إىل األمني العام لألمم املتحدة "بان كي مون" ،تضمن منح سكان الصحراء حكماً
ذاتياً يف إطار السيادة املغربية ،إذ حيق للصحراويني تسيري شؤوهنم بأنفسهم من خالل إقامة هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية،
تتمتع باختصاصات حصرية مع احرتام خصوصية الصحراويني الثقافية واالجتماعية .فضالً عن تشكيل حكومة حملية تتمتع بقدر

كبري من االستقاللية تكون مسؤولة أمام احلكومة املغربية وامللك ،على أن تبقى قرارات األمن الوطين والدفاع والوحدة الرتابية

والسياسية اخلارجية والنظام القضائي من اختصاص احلكومة املغربية.1

 9البيايت ،دور منظمة األمم املتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغربية ،مرجع سابق ،ص.96
 1املرجع نفسه ،ص91

 6اخلاقاين ،دور األمم املتحدة يف قضية الصحراء الغربية ،مرجع سابق ،ص 111ـ ـ .119

1بوغرسة ،التدخاللدولي في حل المنازعات اإلقليمية ،دراسة حالة :استخدام األمم المتحدة لمبدأ التدخل الدولي في قضية الصحراء الغربية ،مرجع سابق.911 ،
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من جانب آخر ،فقد تضمن املقرتح الذي تقدم به البوليساريو على تأكيد متسكها بإجراء استفتاء شعيب لتقرير مصري الصحراء
ومستقبل سكاهنا كحل وحيد لتسوية النزاع .وش ّددت على أنه ال بديل عن ذلك .وأكدت اخلطة التزام البوليساريو بالشرعية
الدولية وقرارات جملس األمن الدويل واالتفاقيات اليت توصلت إليها سابقاً مع املغرب .كما أكدت على رغبتها يف التعاون مع
املغرب يف كافة اجملاالت األمنية واالقتصادية االجتماعية ،وإقامة عالقة حسن جوار مع املغرب .ونظراً للتباين الكبري بني مواقف

صرح األمني العام بان كي مون"أنه من املستبعد التوصل إىل حل للنزاع يف الصحراء الغربية يف املستقبل
املغرب والبوليساريو ،فقد ّ

القريب" .9ومع مطلع العام ُ 1119عقدت عدة جوالت من املفاوضات بني املغرب والبوليساريو مبشاركة جزائرية موريتانية ،إال أهنا

مل تأت جبديد يذكر ،ومل حيقق طرف ا النزاع أي تقدم جتاه التوصل لتسوية ،بل أن األمر وصل من السوء حىت تبادل الطرفان
االهتامات ،وأخذ كل طرف حيمل مسؤولية فشل املفاوضات على الطرف اآلخر ،وكأهنا رجعت إىل نقطة البداية. 1

قدم املبعوث األممي تقريره إىل جملس األمن يف عام  1119الذي رأى يف استقالل الصحراء الغربية غري ممكن ،وبالتايل فهو خيار
غري واقعي ويقرتب من الرؤية املغربية الرمسية هبذا اخلصوص ،وهو ما رفضته البوليساريو واعتربته احنياز للمغرب ،وعلى إثر ذلك ق ّدم
فالسوم استقالته من منصبه يف أغسطس من نفس العام.6

ويف عام  1111مت تعيني "كريستوفر روس" مبعوثاً دولياً لألمني العام لألمم املتحدة الذي مت ّكن من إقناع املغرب والبوليساريو
بعقد جولة مفاوضات غري رمسية يف فيينا واالتفاق على عقد مفاوضات مباشرة بينهما حلل النزاع القائم بني الطرفني ،مث قام
روسبأوىل جوالته يف املنطقة عام  1191مشلت كل من املغرب واجلزائر وخميمات تندوف ،إضافة إىل فرنسا وإسبانيا .ومل تتوقف
جوالت روس وزياراته للمنطقة بقصد تقريب وجهات النظر بني األطراف املتنازعة ،بالرغم من سحب املغرب ثقتها منه ،بسبب
تقدميه تقريراً جمللس األمن اعتربته املغرب منحازاً وغري متوازناً ،ومع ذلك جدد بان كي مون ثقته فيه ومت متديد مهمته ليستمر بعمله

مبعوثاً خاصاً له بقضية الصحراء.1

المبحث الثالث :المستجدات في تعامل األمم المتحدة إزاء قضية الصحراء الغربية
يف ضوء اإلشكاليات والسياسات واآلليات األممية سالفة الذكر ،ميكن فهم املستجدات يف تعامل األمم املتحدة إزاء قضية
الصحراء الغربية يف ظل املتغريات اليت أفرزهتا أحداث الثورات العربية وما رافقها من ارتباكات أمنية وسياسية وصعوبات اقتصادية
واجتماعية بسبب انعدام األمن وضعف الرقابة على احلدود الوطنية ومن انتشار رهيب للسالح ،فضالً عن األزمة يف مايل،

 9البيايت ،دور منظمة األمم املتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغربية ،مرجع سابق ،ص 99ـ.91
 1املرجع نفسه ،،ص.91
 6اخلاقاين ،دور األمم املتحدة يف قضية الصحراء الغربية ،مرجع سابق ،ص.119

 1مالكي أمينة ،مشاريع التسوية اليلمية لقضية الصحراء الغربية  9119ـ  ،1191رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة اجلزائر ،6كلية العلوم السياسية ،اجلزائر ،1196 ،ص.29

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد14آذار /مارس - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

14

موقف األمم المتحدة من الصحراء الغربية
اإلشكاليات -المستجدات -السيناريوهات المحتملة

د.محمد عبد الحفيظ
الشيخ

وتأثرياهتا ،وميتد أثر ذلك ليشمل األقليم كله الذي أصبح جماالً النتشار السالح واملسلحني ووجدت فيه التنظيمات املتطرفة بيئة
مناسبة ومرتعاً خصباً ملمارسة أنشطتها اإلرهابية ،مبا يهدد األمن اإلقليمي والعاملي بدرجة غري مسبوقة.

رمبا يكون اهنيار نظام القذايف قد وضع حد لنهاية الدعم التارخيي جلبهة "البوليساريو" ،وفتح الباب واسعاً أمام أي جهود حقيقية

حلل مشكلة الصحراء ،وقد بدا واضحاً من خالل تصرحيات املسؤولني الليبيني ما بعد الثورة ،بأن "بالدهم لن تكون دولة داعمة
ألي حركة ،سواء البوليساريو أو غريها ،كما أن مستقبل الصحراء ال ميكن أن يكون إال حتت السيادة املغربية" .وعليه ،فإن جتدد
النخبة احلاكمة وصعود بعض القوى املعتدلة إىل سدة احلكم وصناعة القرار السياسي يبعث إىل التفاؤل وسيقود على األرجح إىل
توحيد الرؤى واملواقف ،وهذا بدوره يصب يف مصلحة الصحراء اليت ستجد طريقها إىل احلل على املستوى اإلقليمي املغاريب.9
لكن يبدو أن القوى املضادة لالستقرار العريب أدت دوراً مؤثراً يف اإلبقاء على تلك املشكالت دون تقارب يف وجهات النظر ،ألن

مصاحلها ال تتوافق يف املنطقة إال من خالل خلق بؤرة توتر وصداع على أراضيها وهي نفسها ال زالت متارس دور املعطل يف كثري
من املناطق العربية يف ظل نشاطها ودورها الفاعل (السليب).
حاول املبعوث األممي ختطي كل العقبات ،من خالل دعوةأطراف النزاع بقصد تقريب وجهات النظربينهما ،فقام بزيارات لكل من
اجلزائر واملغرب وموريتانيا عام  ،1191على أمل البدء مبفاوضات مباشرة بني املغرب والبوليساريو ،ولكن من دون إحراز أي تقدم
يذكر ،واستمرت احملاوالت يف عام  1199لعقد مفاوضات مباشرة لكن متسك الطرفني برؤيتهماحال دون عقد أي لقاء مباشر

بينهما .وعلى إثر ذلك قدم كريستوفر روس استقالته يف عام .11191

يف مارس  ،1191قرر املغرب تقليص حجم املوظفني املدنيني العاملني يف إطار بالعثة األممية إىل الصحراء الغربية رداً على
تصرحيات لألمني العام "بان كي مون" بشأن الصحراء واصفاً إياها بأهنا ترزح حتت االحتالل ،ووجه وزير الشؤون اخلارجية والتعاون

الدويل األسبق صالح الدين مزوار رسالة احتجاج على تصرحيات األمني العام أثناء زيارته للجزائر ،وملخيمات الالجئني
الصحراويني يف تندوف.6

9مونية رحيمي ،آفاق تسوية نزاع الصحراء الغربية بعد القذايف ،مركز اجلزيرة للدراسات 91 ،ديسمرب .1199
 1جولة كريستوفر روس وتعقيدات ملف الصحراء الغربية ،اجلزيرة.1111/1/16 ،
 6بعثة املينورسو ،موسوعة اجلزيرة.1199/91/11 ،

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/20111218113954537826.html
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2009/2/23

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/10/26
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وأمام تلك التعقيدات اإلقليمية والسياسية والقانونية اليت تكتنف قضية الصحراء ،ويف إطار مساعيها لتجاوز حالة االنسداد الذي
يعرقل عملية التسوية ،والتوتر وغياب احلوار بني طريف النزاع ،يبدو أن األمم املتحدة تسعى فيالبحث عن أسلوب جديد أو رؤية
جديدة يف تعاملها مع القضية ،السيما يف ظل التحوالت اليت شهدهتا املنطقة العربية وما متخض عنها من حتديات كربى تواجه
دول املنطقة املغاربية بشكل عام .وحسب ما يدور يف أروقة االمم املتحدة ،عزم أمينها العام غوترييس الذي توىل منصبه عام
 ،1192وعن طريق مبعوثه اخلاص إىل الصحراء كوهلر ،مت طرح مقرتح جديد حلل النزاع القائم بني املغرب وجبهة البوليساريو،
يعتمد على صيغة "االحتاد الكونفدرايل املتقدم" ،من نوع الكومنولت .مقرتح جديد حلل ملف الصحراء خمتلف عن مقرتح احلكم
الذايت الذي طرحه املغرب ومطلب تنظيم االستفتاء لتقرير املصري الذي تتبناه جبهة البوليساريو.9

لكن الرباط تنفي أن تكون توصلت بأي مشروع جديد قصد طرحه للنقاش خالل املشاورات املرتقبة يف أواخر العام ،1199وأن
"مقرتح احلكم الذايت هو منظومة متكاملة تستجيب لكافة مطالب الساكنة الصحراويني يف إطار خمطط تنموي شامل ،وليس جمرد
مشروع على الورق".وش ّدد املغرب على أن "موقفه من قضية الصحراء لن تتم مراجعته .من جانبها ،نفت البوليساريو أيضاً علمها
بأي مقرتح جديد حلل نزاع الصحراء .وقالت"مل نتلق أي اتصال ال من طرف املبعوث الشخصي لألمني العام األممي وال من بعثة

"املينورسو" أو غريهم حول أي اتفاق جديد".1

يف املقابل ،أعلن جملساألمن دعمه ملشروع قرار تقدمت به الواليات املتحدة إلعادة إطالق املفاوضات بني طريف النزاع حول
الصحراء ،وتزامن مع ذلك جتديد بعثة األمم املتحدة "املينورسو" حىت مايو  .1191كما دعا اجمللس األمني العام غوترييش" إىل
التباحث مع األطراف املعنية واختاذ كافة الرتتيبات الالزمة هبدف ختفيف حدة التوتر بشأن املنطقة العازلة بالصحراء الغربية.6

المبحث الرابع :السيناريوهات المحتملة لقضية الصحراء الغربية
بالرغم أن التطورات اليت شهدهتا املنطقة املغاربية يف العام  ،1199قد أحييت األمل يف بعث احلياة يف املنطقة املغاربية ،لكن هذا
األمل جيب أن يكون مشوباً باحلذر ،وجيب أن ال خيفى عن أعيننا حقيقة املعوقات والعراقيل اليت ال زالت تعرتض قضية الصحراء
من أجل حلها .الالفت للنظر أن كل التطورات اإلجيابية مل تتطرق للخالف اجلزائري ـ ـ املغريب هنائياً ،وباعرتاف أطرافه الرئيسة،

 9ميلود بلقاضي ،قراءة يف تقرير انطونيو غوتريش حول الصحراء  :1199اعرتاف جبهوز املغرب وانتكاسة للجزائر وللبوليساريو ،مغرس.1199/1/96 ،
https://www.maghress.com/alittihad/2051125
1املغرب يرفض مقرتحات شبيهة بـ"ال ُكومنولث" حلل نزاع الصحراء  91اغسطس .1199
https://sahara-question.com/ar/news/17706
 6تأثري أزمة الصحراء الغربية على استقرار املغرب "شريك يف مكافحة اإلرهاب" ،املركز الدميقراطي العريب 91 ،أبريل .1199
https://democraticac.de/?p=53647
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وهي قضية بالغة األمهية والتعقيد ،ألهنا تتعلق بالتنافس بني أكرب دولتني يف االحتاد ،وتوازنات القوى يف منطقة املغرب العريب بصفة
عامة .إن مقاربة القضية املغاربية متهيداً حللها تبقى واجبة ،بالرغم من صعوبة التحديات ،وسيبقى اخلالف مهدداً ملسرية االحتاد،
وستبقى قضية الصحراء قنبلة موقوتة يف استقرار املنطقة ،ولن جتدي نفعاً أي مبادرات أو حلول تلفيقية ما تتوافر إرادة سياسية
لدى قادة البلدين يف املغرب واجلزائر اليت غابت أو تكاد تغيب.9

ويف ضوء ما تقدم ،وأخذاً يف االعتبار السياقات احمللية واإلقليمية والدولية ،جتد قضية الصحراء نفسها اليوم أمام ثالثة سيناريوهات
حمتملة ،هي:

 أن ميضي أطراف النزاع قدماً يف التوصل إىل توافق سياسي على أرضية ال غالب وال مغلوببما يؤدي إىل تسوية عادلة ومرضيةلقضية الصحراء مراعاة للمصاحل العليا لدول املنطقة وشعوهبا ،وأن يتجاهل األطراف أي ضغوطات خارجية إقليمية ودولية،وهو

السيناريو املفضل.
 أن يستمر تعثر األمم املتحدة يف إجياد تسوية سياسية عادلة لقضية الصحراء يف املراحل القادمة ،ويتضمن هذا السيناريواستمرار الوضع القائم من حيث استمرار اخلالف بني طريف النزاع ،وغياب آليات احلوار بينها ،األمر الذي قد يتحول إىل صراع
ممتد طويل األمد بينهما .ويعكس هذا السيناريو تلك النظرة التشاؤمية جتاه مسار ومستقبل القضية الصحراوية ،وينطلق تفسري هذا
األ مر من واقع العالقات املغربية ـ ـ اجلزائرية اليت تتسم بتوتر مزمن بني الطرفني ،الزمهما منذ االستقالل نتيجة للمشاكل احلدودية،
إضافة إىل اخلالف التارخيي حول نزاع الصحراء يف توجهات الطرفني.
 سيناريو االندفاع حنو املواجهة العسكرية واملزيد من اخلطوات التصعيدية رمبا ترتاجع فرصه بصورة ملحوظة إلدراك مجيع األطرافخلطورته ونتائجه الكارثية على أوضاعها اخلاصة وعلى جممل األوضاع يف املنطقة ،ورمبا تراوح العالقات اجلزائرية ـ ـ املغربيةعلى املدى
القريب ما بني سيناريو استمرار الوضع الراهن (اجلمود) وما بني التوجه حنو املصاحلة ،ويتوقف ذلك على مدى مرونة قادة
البدينورغبتها بإهنائها ،وفعالية جهود الوساطة وطبيعة املواقف الدولية دوراً مهماً يف حتديد املسار املستقبلي للمنطقة املغاربية على

املدى القريب.

يف ظل معطيات الوضع الراهن ،والتعقيدات القائمة حملياً وإقليمياً ودولياً ،تبدو فرص السيناريوهات الثالثة قائمة ومفتوحة،
ويصعب ترجيح فرص جناح أي منها ،مع وجود أفضلية نسبية لصاحل سيناريو احلل السياسي .لكن يبقى األمر منوط بإرادة القوى
املتصارعة بالدرجة األوىل ،وبإرادة األمم املتحدة واألطراف اإلقليمية والدولية الفاعلة يف قضية الصحراء الغربية.

 9أمحد يوسف أمحد ،الربيع العريب واالحتاد املغاريب ،المستقبل العربي ،العدد ،612آذار/مارس  ،1191ص.1
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خاتمة
تواجه األمم املتحدة مجلة صعوباتبهدف إجياد حل هنائي لقضية الصحراء الغربية ،وتقف عائقاً أمام تقدمها.وترجع تلك
الصعوبات إىل متسك األطراف املتنازعة مبواقفها وتباعدها وعدم وجود إرادة حقيقية بتقدمي تنازالت لتسوية املسألة بينهما.من
يصر على أن الصحراء جزء من ترابه الوطين ،يف
املستبعد حلحلة النزاع حول الصحراء مادام كل طرف متشبتاً مبوقفه ،فاملغرب ّ
املقابل ترى البوليساريو ال حل للنزاع إال من خالل إقامة الدولة الصحراوية املستقلة.
لقد قدمت األمم املتحدة العديد مناملقرتحات وأكثر من حل للتسوية،كما اتبعت املنظمة األممية سياسات وآليات خمتلفة وعلى
مراحل ،بدءاً من التفاوض والوساطة مروراً بالتقسيم ،وانتهاءً مبشروع احلكم الذايت عام  ،1112إال أهنافشلت يف تسوية قضية
الصحراء وظلت تراوح مكاهنا،ألن الكلمة العليا يف التعامل مع ملف الصحراء تظل يف يد طريف النزاع.
إن مسألة جتاوز اخلالقات البينية تتوقف على مدى استعداد األطراف املتنازعة وختليها عن تقدمي الشروط التعجيزية وتقدمي
التنازالت والتضحيات من أجل إجناحها بعمل شامل يتجاوز السلبيات واالستقطابات احلادة وتصفية احلسابات ،وينأي باملنطقة
عن الصراعات السياسية واإليديولوجية ،ومثنها الباهظ على السالم والتنمية واالستقرار يف املنطقة على كل املستويات .لذلك ،يبقى
مسار قضية الصحراء الغربيةالذي يشكل عقدة اخلالف الرئيس وحاجزاً معيقاً أمام أي انفراج يف العالقات املغربية ـ ـ اجلزائرية،
مرهون بالتصاحل بني البلدين.حىت يساعد يف فك تفاصيل اخلالفات البينية ويؤسس إىل حل برؤية إسرتاتيجية واسعة جتنب املنطقة
أي هزات مستقبلية ،حل خيرج من معادلة اجلمود والتخندق ،ومن خيارات فرض األمر الواقع حتت قوة النفوذ وسباق التسلح إىل
حل مرضي يصب يف خانة استقرار البلدين واملنطقة ،بعيداً عن التجاذبات اخلطرية واملدمرة من قبل األطراف اخلارجية اليت تنفخ يف
يعمقها ويعق ّدها ،واليت ال تنم سوى عن مصاحل حمضة لتلك األطراف ال
الصراع بنفس إقصائي ال يساعد يف حل األزمة بقدر ما ّ
حتضرها املصلحة املغاربية ،وهو ما وصل باملنطقة إىل هذا املآل الصعب

.

قائمة المراجع
أولا :الكتب
 الركييب،رشيد،األمم المتحدة وقضية الصحراء المغربي :،أرضية عامة حول تطورات قضية الصحراء المغربية الرباط ،املعهد العايل لإلعالمواالتصال.1111 ،
 خطايب ،حسن ،قضية الصحراء المغربية بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية ،الدار البيضاء ،دار النشر املغربية.1191 ،-دي الرامندي ،ميغل هرناندو ،السياسة الخارجية للمغرب ،ترمجة عبدالعايل بروك ،الرباط ،دار النجاح اجلديدة.1119 ،
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ثانيا :الدوريات:

 أتركني ،حممد ،التوظيف السياسي لقضية الصحراء الغربية وأسئلة املسلسل الدميقراطي :الشرعية والوثيقة الدستورية ،المجلة العربية للعلوم السياسية،العدد  ،91ربيع .1112
 أمحد ،أمحد يوسف ،الربيع العريب واالحتاد املغاريب ،المستقبل العربي ،العدد ،612آذار/مارس .1191 البيايت ،أمحد باسل ،دور منظمة األمم املتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغربية ،المستقبل العربي ،العدد  ،111حزيران/يونيو .1191 اخلاقاين ،حممد كرمي جبار ،دور األمم املتحدة يف قضية الصحراء الغربية ،مجلة الدراسات األفريقية وحوض النيل ،العدد الثاين ،يونيو .1199 الوادي ،مهيمن عبداحلليم ،مشكلة الصحراء الغربية :دراسة يف أبعادها اجليوبولوتيكية ،مجلة كلية التربية للبنات ،اجمللد ،11العدد.1196 ،1 بنرمضان ،العريب ،قضية الصحراء املغريب؛ عقدة التجزئة يف املغرب العريب :رؤية مغربية ،سياسات عربية ،العدد ،16تشرين الثاين/نوفمرب .1191 خليد ،خصاص ،السياسة األمريكية جتاه الصحراء الغربية ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد  ،92شتاء .1119 فال ،الداهية ولد حممد ،قضية الصحراء الغربية :مقاربة للحلول ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد  ،19شتاء .1199 مهابة ،أمحد ،مشكلة الصحراء الغربية واحلل الثالث ،السياسة الدولية ،السنة  ،61العدد  ،919يوليو .1111ثالثا :رسائل وأطروحات
 أمينة ،مالكي ،مشاريع التسوية اليلمية لقضية الصحراء الغربية  9119ـ  ،1191رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة اجلزائر ،6كلية العلومالسياسية ،اجلزائر.1196 ،
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موقف األمم المتحدة من الصحراء الغربية
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التكييف القانوني لعالقات المحامي القانونية الناشئة عن ممارسته
لمهنة المحاماة (دراسة تحليلية مقارنة)
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التكييف القانوني لعالقات المحامي القانونية الناشئة عن ممارسته لمهنة المحاماة
(دراسة تحليلية مقارنة)
Legal Characterization of Lawyer Relations Arising from his
Practicing for the Profession of Law
نضـ ــال جمـال مسعــود ج ـ ـ ـرادة/باحث دكتوراه في القانون الخاص
مـ ـ ــدرس القان ـ ـ ـ ــون الخ ـ ـ ـ ــاص-الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية -عزة

الملخص:
تتعدد العالقات القانونية التي تنشأ عن ممارسة المحامي لمهنته ،سواء في المثول أمام المحاكم وغيرها من مرافق الدولة

وتحديداً مرافق العدالة أو في تقديم االستشارات القانونية أو تنظيم العقود ،وبتعدد تلك العالقات واختالفها تختلف
الطبيعة القانونية لكل عالقة عن غيرها مما يجعلها مثاراً للبحث والتحليل ،ويقع هذا البحث في مبحثين اثنين ،يتناول
األول العالقات المتكونة فيما بين المحامين ومستقبلي الخدمات القانونية سواء من األشخاص الطبيعية أو األشخاص

االعتبارية ،بينما يتناول الثاني العالقات المتكونة فيما بين المحامين بعضهم ببعضفي إطار ممارستهم لمهنة المحاماة،

سواء عالقة المحامي األصيل بالمحامي المناب أو عالقة المحامي األستاذ مع المحامي المتدرب ،باإلضافة إلى خاتمة
موجزة ،تشتمل على النتائج التي توصل إليها الباحث وتوصياته بالخصوص.

الموكِل ،استشارة قانونية ،المحامي المتدرب.
الكلمات المفتاحية :قانون تنظيم مهنة المحاماة ،المحاميُ ،
Abstract :
There are various legal relationships arise from the practice of a lawyer for his/her profession,
whether in standing before the courts and other state institutions, specifically the facilities of
justice or in providing legal consultancy or organizing contracts.
Due to the multifaceted relations, the nature of these legal relationships varies, making it a
subject of the current research and analysis. This study deals with two subjects. First, the
relationships formed between lawyers and people seeking legal services, both from ordinary
persons and legal persons. Second, it discusses the relations between lawyers in practice; the
relationship between an authoritative lawyer with a delegated one, or between a trainer lawyer
with a trainee one. The researcher concludes with the results, findings, and recommendations
of the researcher.

Keywords: law of the organization of the legal profession, lawyer, client, legal consultancy,
trainee lawyer.
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مقدمة
تتعدد أعمال المحامي وال تقتصر على مجرد تمثيل موكله في الدعاوى المرفوعة منه أو عليه أمام المحاكم,

وإنما تتسع لتشمل تمثيل موكله أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية ,وتمثيله أمام هيئات التحكيم والترافع عنه,

وتنظيم وإبرام العقود الخاصة بموكله ,وتقديم الرأي والمشورة القانونية لموكله الذي قد يكون شخصاًاعتبارياً أو طبيعياً.
هذا التعدد في األعمال التي تدخل في صلب عمل المحامي يتبعه تعدد آخر في العالقات التي تنشأ بين
المحامي وغيره ،وهو تعدد نابع من طبيعة الخدمات التي يقدمها المحامي لغيره ،فقد يقدم عمالً قانونياً لموكل له ،وقد

يكون مستشاراً قانونياً لشخص اعتباري ،وقد يكون محامياً يقدم عمالً لصالح محام آخر ،وفي النهاية قد يكون محامياً
يتدرب لدى محام أستاذ.
هذا التعداد في العالقات المختلفة يستتبع –هو اآلخر -اختالفاً في الطبيعة القانونية لكل عالقة على حدة ،مما

يجعلها مداراً للبحث والتحليل.
مشكلة البحث:

تثير مشكلة البحث سؤاالً رئيسياً يتعلق بالتكييف القانوني لعالقات المحامي المهنية ،وحدود مسئوليته في ضوء
إنابة المحامي األصيل لغيره من المحامين للقيام ببعض أو كل ما ُوكِ َّل به.
فرضية البحث:

 .1العالقات القانونية التي تنشأ عن ممارسة المحامي لمهنته تختلف فيما بينها من حيث تكييفها القانوني.
 .2قد يكون المحامي وكيالً فتنطبق عليه قواعد الوكالة ،وقد يكون عامالً فينطبق عليه قانون العمل.

 .3مسئولية المحامي ال تقف عند المحامي األصيل ،بل تتعداه إلى المحامي المناب (وكيل الوكيل).
أسئلة البحث:

 .1طبيعة مسئولية المحامي في مواجهة موكله؟

 .2طبيعة العقد الذي ينشأ بين المحامي وموكله؟
 .3اختالف التكييف القانوني لعالقة المحامي مع مستقبلي الخدمات القانونية من األشخاص االعتبارية؟
 .4التكييف القانوني لعالقة المحامي األصيل مع المحامي المناب وآثار تلك العالقة.

 .5التكييف القانوني لعالقة المحامي األصيل مع المحامي المتدرب وآثار تلك العالقة.
أهداف البحث:
 .1بحث مدى كفاية األداة التشريعية الناظمة إلنابة المحامي.

 .2استجالء موقف التشريع الفلسطيني والمقارن من التنظيم القانوني لتدريب المحامين المتدربين ومدى كفايته.
 .3مدى امتداد مسئولية المحامي المناب (وكيل الوكيل) والمحامي المتدرب في مواجهة الموكل األصيل.
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أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث في تحديد القانون الواجب التطبيق على كل عالقة قانونية تنشأ بمناسبة ممارسة

المحامي ألعماله ،وذلك من خالل بيان الطبيعة القانونية لتلك العالقة ،إذ يختلف القانون وبالتالي تختلف الحقوق

والواجبات باختالف الطبيعة القانونية لكل عالقة.

كما أن أهمية البحث تبدو أكثر إلحاحاً في تحديد المسئولية المترتبة على المحامي ،إذ سيكشف لنا البحث

عن ظهور المحامي حيناً بصفته وكيالً ،وحيناً آخر بصفته عامالً ،وقد يكون أصيالً ،وقد يكون مناباً (وكيالً عن األصيل)،

وقد يكون متدرباً.
منهجية البحث:

نتبع في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن ،وذلك من خالل تحليل نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة

الفلسطيني رقم  3لسنة  1111وقانون المحاماة المصري رقم  11لسنة  1193وقانون المحاماة األردني رقم  11لسنة

 ، 1112والنصوص األخرى ذات الصلة ،باإلضافة إلى االسترشادبأحكام القضاء المقارن وآراء الفقه.
خطة البحث:

نقسم الدراسة في هذا البحث إلى مبحثين ،على النحو اآلتي:

المبحث األول :العالقات المتكونة فيما بين المحامي ومستقبلي الخدمات القانونية.
المطلب األول :عالقة المحامي بموكليه من األشخاص الطبيعية.

المطلب الثاني :عالقة المحامي بموكليه من األشخاص االعتبارية.

المبحث الثاني :العالقات المتكونة فيما بين المحامين في إطار ممارستهم لمهنة المحاماة.

المطلب األول :عالقة المحامي األصيل بالمحامي المناب.

المطلب الثاني :عالقة المحامي األستاذ مع المحامي المتدرب.
المبحث األول

العالقات المتكونة فيما بين المحامي ومستقبلي الخدمات القانونية
تمهيد وتقسيم:

قد يقدم المحامي خدماته القانونية من مرافعة ومدافعة وتمثيل قانوني وتقديم استشارات قانونية وإبرام وتنظيم

العقود والسندات لشخص طبيعي ،وقد يقدمها لشخص اعتباري ،ولكل واحد منهما تكييف للعالقة التي تربطه بالمحامي،

مما يتعين تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو اآلتي:

المطلب األول :عالقة المحامي بموكليه من األشخاص الطبيعية.

المطلب الثاني :عالقة المحامي بموكليه من األشخاص االعتبارية.
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المطلب األول

عالقة المحامي بموكليه من األشخاص الطبيعية
يقوم المحامي بموجب وكالته الخاصة الصادرة إليه من موكله بكافة أعمال الدفاع عن مصالح موكله المشروعة,

وذلك ضمن حدود الوكالة ,وفي إطار من االستقاللية والخضوع للقانون.1

ويذهب غالبية الفقهاء ويؤيدهم الكثير من أحكام القضاء ,أن العالقة القائمة بين المحامي وموكله تحديداً هي

عالقة تعاقدية ,ومن ثم فإن وقوع خطأ من المحامي تحكمه قواعد المسؤولية العقدية ,لقيام العقد بين المحامي وموكله،2
وذلك على خالف األقلية التي ترى أن العالقة القائمة بين المحامي وموكله ال يمكن أن تكون عالقة تعاقدية ,ومن ثم فإن

الخطأ الواقع من المحامي تتحقق بموجبه المسؤولية التقصيرية وليس المسؤولية التعاقدية النتفاء قيام األخيرة أصالً.3

ونحن إذ نؤيد قيام العالقة التعاقدية بين المحامي وموكله ،فإن الباب يبقى مفتوحاً للتساؤل عن التكييف القانوني

لعالقة المحامي بالمتعاقد معه الذي يستقبله في مكتبه الخاص؟

ال يمكن ابتداءً اعتبار هذه العالقة عالقة عمل ،كون أنالمحامي وهو يزاول أنشطته المهنية ال بد أنه يستقبل
المتعاقدين معه في مكتبه الخاص ,وهو يضع اآللية المناسبة التي بموجبها يتعامل مع القضية المعروضة عليه ,أو اآللية
التي يرتئيها لكتابة مذكرات معينة أو إبرام عقود معينة ,وهو في جميع عالقاته المتشابكة مع المتعاقدين معه ,يمارس مهنته

على الوجه الذي يحدده هو وبما تمليه عليه قواعد مهنته ,ومن ثم فإنه ال يتصور من ناحية منطقية أو واقعية أن يكون

المحامي عامالً لدى المتعاقد معه ,ذلك أن افتراض قيام عالقة عمل بينهما تستلزم توافر عناصر ثالث ,هي العمل,
األجر ,التبعية ,وبالنظر في خصوصية العالقة القائمة بين المحامي والمتعاقد معه نجد أن هذه العناصر مجتمعة غير قائمة,

فالمحامي ال يتقاضى أجراً عن العمل الذي يقدمه للمتعاقد معه وإنما يتقاضى أتعاباً ,والفرق بينهما كبير ,فاألجر ثابت
غالباً ,أما األتعاب فهي تختلف من معاملة إلى أخرى ,ومن قضية إلى أخرى ,أضف إلى ذلك أن إمكانية قيام المحامي
بأعمال بدون مقابل هي أمر واقع ومحتمل ,أما العامل فهو ال يكون كذلك إال إذا كان يتقاضى أجراً ,هذا من جانب ,ومن
جانب آخر فإن العامل يتبع صاحب العمل بما لألخير على األول من حق اإلدارة أو اإلشراف ,أما المحامي فال يتصور
تبعيته لموكله ,فهو من الناحية اإلدارية يحدد أوقات عمله بنفسه ,بداية وانتهاء ,وال تُفرض عليه من قِبل المتعاقد معه,

ومن الناحية اإلشرافية فالمحامي ال ينتظر توجيهاً فنياً من المتعاقد معه ,فهو يضع بذاته خطة لعمله وفقاً لما يرتئيه مناسباً
ويكيف قضاياه قانونياً حسب اجتهاده ,ويقدم الطلبات والدفوع ويبرم العقود بال تدخل من الموكل.

علي عبد العال العيساوي ،أسرار مهنة احملاماة ,د.ط ،بريوت :املكتبة الثقافية ,د.ت ،ص . 1
أشرف جهاد وحيد األمحد ،املسؤولية املدنية للمحامي عن اخلطأ املهين ,رسالة ماجستري ,جامعة الشرق األوسط , 1 - 1 ,ص  . 2فواز
التميمي ،مسؤولية احملامي عقدية أم تقصريية ,جملة احملاماة ,العدد  ،14رجب  141ه ـ ,ص .4 1
 4يف طرح هذه الرأي راجع :أشرف جهاد وحيد األمحد :مرجع سابق ،ص  ، 2- 1فواز التميمي :مرجع سابق ،ص .4 1
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لذلك يرى البعض أن عقد المحاماة يشتمل على أعمال مادية وأعمال قانونية ,ويعد من ضمن األعمال المادية

التي يؤديها المحامي لصالح المتعاقد معه ,تقديم المشورة القانونية وإبرام العقود المختلفة ,ويعد من ضمن األعمال
القانونية مباشرة المحامي للدعوى باسم المتعاقد معه وتقديم الطلبات وإثارة الدفوع والرد عليها وإبرام االتفاقيات مع

خصم المتعاقد معه ,1وإعماالً لذلك فإنهم يرون أن العقد المبرم بين المحامي والمتعاقد معه يعد عقد وكالة متى كان
محله القيام بأعمال قانونية ,وتسري عليه أحكام عقد الوكالة ,ذلك أن الوكالة تتميز بميزتين :أن محلها عمل قانوني ,وأن
الوكيل ينوب عن الموكل في القيام بهذا العمل ,وال شيء من ذلك إذا انحصر عمل المحامي في األعمال المادية دون

القانونية ,ويعد عقد مقاولة متى كان محل العقد تكليف المحامي بأعمال مادية ,وتسري عليه أحكام عقد المقاولة ,وإذا
تعارضت أحكام عقد الوكالة مع أحكام عقد المقاولة واستحال التوفيق بينهما ,فيرى جانب من الفقه وجوب ترجيح

العنصر الغالب في أعمال المحامي وهو عنصر الوكالة ,ومن ثم إعمال أحكام الوكالة دون أحكام المقاولة سواء بالنسبة

لألعمال القانونية أو المادية ,مع ما يترتب على ذلك من أحكام ,ومنها سلطة القاضي في تقدير أجر "أتعاب المحامي"

باعتباره وكيالً وليس مقاوالً ،2وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم لها ،حيث قضت بأنه (:إذا تضمن
التوكيل الصادر للمحامي تخويله القيام بأعمال قانونية وأخرى مادية فتغلب صفة األعمال القانونية ويعتبر وكيالً) ,3في
حين يرى جانب من الفقه وجوب ترجيح العنصر الغالب في العقد ذاته ,فإذا كانت الغلبة لألعمال القانونية كان العقد

وكالة ,وإذا كانت الغلبة لألعمال المادية كان العقد مقاولة .

في حين يرى جانب ثان من الفقه أن العقد ما بين الوكيل بالخصومة والموكل هو عقد وكالة ،ألن الوكيل

بالخصومة يمثل موكله أمام القضاء ويترافع ويدفع ويدافع نيابة عنه ،باإلضافة إلى أن غالبية أعمال الوكيل بالخصومة هي

تصرفات قانونية كرفع الدعوى وتقديم الطلبات والطعون وانشاء التصرفات مع خصم الموكل ،وعليه فان أحكام عقد

الوكالة تسري على هذا العقد .

حممد لبيب شنب ،شرح أحكام عقد املقاولة ,د.ط ، 62 ،القاهرة :دار النهضة العربية ,ف  ,43ص  ,12ص  ,41فتحيه قره ،أحكام عقد
املقاولة ,د.ط ، 692 ،اإلسكندرية :منشأة املعارف ,ص  ,3 -3عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين ,اجلزء السابع ,اجمللد
األول ,العقود الواردة على العمل ,ط  ، 696 ،القاهرة :دار النهضة العربية ,القاهرة ,ف  ,3ص , 2- 62قدري عبد الفتاح الشهاوي ،عقد
املقاولة يف التشريع املصري واملقارن ,د.ط ،االسكندرية :منشأة املعارف ،ص . 6
حممد شنب :مرجع سابق ,ف  ,43ص  .19-12عبد الرزاق السنهوري ,اجلزء السابع ,اجمللد األول ,مرجع سابق ,ف  ,3ص . 2- 62فتحي
عبد الصبور ،الوسيط يف قانون العمل ،اجلزء األول ,د.ط ، 693 ،د.ن ,ف  , 22ص  . 42- 42قدري الشهاوي :مرجع سابق ,ف  , 6ص
 .41فتحية قره ,مرجع سابق.3 -3 ,
 4طعن مدين مصري رقم  22لسنة  12ق ،بتاريخ . 691/1 /12
 1انظر يف عرض هذا الرأي :عبد الغين عمرو الروميض ،عالقات العمل الفردية يف القانون اللييب ,د.ط ، 111 ،د.ن ,ص . 43
 3حممد كامل مرسي ،شرح القانون املدين اجلديد ،اجلزء الرابع ،ط  ،القاهرة :دار النشر للجامعات املصرية ، 634 ،ص ، 2عمار سعدون حامد
املشهداين :الوكالة باخلصومة ،دار الكتب اجلامعية ،ص.3 -11
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التكييف القانوني لعالقات المحامي القانونية الناشئة عن ممارسته
لمهنة المحاماة (دراسة تحليلية مقارنة)

ط.د .نضال جمال
مسعود جرادة

هذا الرأي الفقهي األخير صادفه قبول لدى القانون الفلسطيني والمقارن ،حيث إن تتبع تلك القوانين نجد أنها

تضفي على الوكيل بالخصومة صفة الوكيل؛ وعلى عميله صفة الموكل؛ضمن العالقة التي تحكمه بالوكالة أو التوكيل.1

أما عن موقف القضاء الفلسطيني والمقارن فيأخذ بهذا الرأي في تكييف العالقة بين الوكيل بالخصومة والموكل،

فقد قضت محكمة النقض الفلسطينية بأن(:عالقة المحامي بعمالئه هي في األصل عالقة تخضع لعقد الوكالة التي

تحكمه إرادة الطرفين ..وليس هناك ما يمنع إخضاع المحامي لعالقة العمل إذا ثبت توافر عنصر التبعية في العقد)،2

وقضت أجازت أنقض المصرية بأن (عالقة الخصوم بوكالئهم عالقة وكالة ال يجوز للمحكمة أن تتصدى لها إال إذا أنكر
صاحب الشأن وكالة وكيله) ،3وقضت محكمة التمييز األردنية بأن(الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاًآخر مقام
الموكل به فهي وكالة غير صحيحة
نفسه في تصرف جائز معلوم ،فإذا كانت الوكالة الممنوحة للمحامي خالية من ذكر ُ
وتكون الدعوى المقدمة من المحامي باالسناد اليها واجبة الرد) .

وعلى الرغم من التأييد الذي حصل عليه هذا الرأي  ،فإنه تعرض للنقد من عدة أوجه على النحو اآلتي:

 .2إن الوكالة بالخصومة تنطوي على تخويل الوكيل بالخصومة صالحية القيام باألعمال المادية إلى جانب صالحية
القيام بالتصرفات القانونية ،بينما عقد الوكالة ال يخول الوكيل إال صالحية إنشاء التصرفات القانونية نيابة عن
الموكل ،بمعنى آخر أن محل الوكالة بالخصومة يتكون من خليط من التصرفات القانونية واألعمال المادية بينما

محل عقد الوكالة يتكون من تصرفات قانونية فقط .

 .1الوكيل بالخصومة ال يتقيد في دفاعه أمام القضاء بوجهة نظر موكله،وملزم بأن يسلك الطرق المشروعة التي
يراها مناسبة للمرافعة والدفاع دون أن يلتزم بتوجيهات موكله ،1بينما عقد الوكالة يلزم الوكيل بالتقيد بوجهة نظر
موكله وإتباع توجيهاته والعمل في حدود الصالحيات المحددة له في عقد الوكالة دون تجاوزها.1

املادة (  ) /من قانون تنظيم مهنة احملاماة الفلسطيين حيث نصت على أن (:تشمل أعمال مهنة احملاماة :التوكل عن الغري لالدعاء باحلقوق والدفاع
عنها) ،واملادة (  )4/اليت تنص على أن  -4(:يسقط حق املوكل يف مطالبة حماميه برد األوراق واملستندات واحلقوق املرتتبة على عقد الوكالة مبضي
مخس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته ،وتنقطع هذه املدة باملطالبة هبا بكتاب موصى عليه) ،واملادة ( )6من قانون احملاماة املصري اليت نصت على أن
 (:جيوز للمحامي مزاولة أعمال احملاماة يف البنوك وشركات املسامهة اخلاصة واجلمعيات التعاونية .وتكون عالقة احملامي هبذه اجلهات عالقة وكالة ،ولو
اقتصر عمله عليها) ،واملادة  4/11من قانون احملاماة األردين اليت نصت على أن (:مع مراعاة الفقرة ( ) من هذه املادة ال حيق ألي حمام الظهور لدى
أي حمكمة إال مبوجب وكالة خطيه موقعه من موكله ومصادق عليها من قبله أو من قبل مرجع خمتص قانونيا).
طعـن رقم  1 /232بتاريخ  1 / / 1م ,غزة.
 4طعن مدين مصري رقم  2بتاريخ  626/3/ 2مشار اليه لدى أنور العمروسي ،قانون املرافعات املدنية والتجارية ،ط  ،د.ن ،ص .3
 1متييز مدين أردين رقم  669/ 14مشار اليه لدى :عمار سعدون حامد املشهداين :الوكالة باخلصومة ،ص.3 -11
 3حممود حممد هاشم ،قانون القضاء املدين ،اجلزء الثاين ،د.ط ، 612 ،القاهرة :دار الفكر العريب ،ص 41؛ صالح الدين الناهي ،الوجيز يف
املرافعات املدنية والتجارية ،بغداد :الشركة األهلية ،ص.441
2عمار سعدون حامد املشهداين :مرجع سابق ،ص.3 -11
2املادة / / 1أ من قانون تنظيم مهنة احملاماة الفلسطيين اليت تنص على  - (:وفقا ألحكام القانون يتمتع احملامي باحلقوق واالمتيازات التالية:
أ -اختيار األسلوب الذي يراه مناسبا يف دفاعه عن موكله وال يكون مسؤوال عما يورده يف استشاراته أو مرافعاته كتابة أو شفاهة مما يستلزمه حق الدفاع
أو االستشارة) ،ويقابلها املادة ( )46من قانون نقابة احملامني النظاميني االردين واملادة ( )22من قانون احملاماة املصري .
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التكييف القانوني لعالقات المحامي القانونية الناشئة عن ممارسته
لمهنة المحاماة (دراسة تحليلية مقارنة)

ط.د .نضال جمال
مسعود جرادة

ورغم هذه االنتقادات إال أنه يُرد عليهم على النحو اآلتي:

 .1القول بأن محل عقد الوكالة يجب أن يكون تصرفاً قانونياً ،يخالف ما ورد في بعض القوانين التي أجازت أن
يكون محل عقد الوكالة تصرفاً قانونياً أو عمالً مادياً أو االثنين معا.2

 .2أما فيما يتعلقبعدم تقيد الوكيل بالخصومة في دفاعه أمام القضاء بوجهة نظر موكله ،فإن هذا الخروج عن األصل
له ما يبرره كون الموكل ال يستطيع أن يوجه الوكيل بالخصومة لفقده العلم القانوني والخبرة العملية في مجال

التقاضي والتي في المقابل يملكها الوكيل بالخصومة ،بل إن الموكل عادةً يلجأ إلى الوكيل بالخصومة لعجزه عن

إدارة خصومته وفقدانه أساليب الدفاع وجهالته ألصول المرافعة وقواعدها.3

ويرى جانب ثالث أن الوكالة بالخصومة عقد يخضع لقواعد الوكالة في القانون المدني فضالً عن القواعد الخاصة

التي تنظمه في قانون المحاماة وقانون المرافعات وغيرها من القوانين ذات الصلة ،ومن ثم فقد انتهوا إلى أنه عقد وكالة

إال إنه من نوع خاص .

الباحثمنجهتهيرى أن العقد القائم بين المحامي والمتعاقد معه هو عقد وكالة من نوع خاص ,أما من حيث كونها وكالة

فلألسباب اآلتية:

 .1إن وكالة المحامي محكومة بمجموعة من النصوص القانونية وهي األحكام الواردة في قانون المحاماة وهو قانون
خاص ،باإلضافة إلى األحكام الواردة في القانون المدني.

 .2إنه برد المهنة إلى أصولها ,نجد أن مهنة المحاماة تقوم على فكرة اإلنابة ,أي إنابة شخص ما ,لشخص حاصل على
رخصة مزاولة مهنة المحاماة لكي ينجز له عمالً قانونياً في المقام األول ,وأن هذه اإلنابة هي إنابة اتفاقية وهي تحمل
معنى الوكالة ,إذ الوكالة هي تفويض وإنابة.

 .3طبيعة عمل المحامي بشكل أساس ,هي القيام بأعمال قانونية ,حتى بالنسبة لتلك األعمال التي يقوم بها المحامي
وتوصف بأنها أعمال مادية –إن صح التعبير ,-فإنها ال تخلو أصالً من الصبغة القانونية ,فاالستشارات القانونية
وإبرام العقود ,هي أعمال قانونية من وجهة نظرنا ,حتى ولو خرجت بشكل مادي من خالل كتابتها وطباعتها ,وأن
األعمال القانونية هي صلب عقد الوكالة.

 .أن الثقة التي تربط المحامي بموكله هي عامل أساسي في التوكيل.
أما من حيث كونها وكالة من نوع خاص فلألسباب اآلتية:

 .1الوكالة المعطاة للمحامي تقوم على فكرة المعاوضة حيث يتقاضى المحامي أتعاباً نظير قيامه بعمله،
وذلك خالفاً ألصل عقد الوكالة الذي يعد من عقود التبرع.
تنص املادة  /914من القانون املدين الفلسطيين على أن (:يلتزم الوكيل بتنفيذ عقد الوكالة دون أن يتجاوز حدوده املرسومة إال فيما هو أكثر نفعا
للموكل) ،ويقابلها املادة  /214من القانون املدين املصري واملادة  911من القانون املدين األردين.
عرفت املادة  262من القانون املدين الفلسطيين الوكالة بأهنا (:الوكالة عقد يلتزم مبقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوين حلساب املوكل) ،ويقابلها املادة
 266من القانون املدين املصري ،بينما عرفتها املادة ( )944من القانون املدين األردين بأهنا  (:الوكالة عقد يقيم املوكل مبقتضاه شخصا اخر مقام نفسه
يف تصرف جائز معلوم).
4عمار املشهدانيمرجع سابق ،ص.3 -11
1نفساملرجع ،نفس الصفحة.
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لمهنة المحاماة (دراسة تحليلية مقارنة)

ط.د .نضال جمال
مسعود جرادة

 .2المحامي بوصفه وكيل بالخصومة ال يتقيد بتوجيهات الموكل وآرائه على خالف القواعد العامة لعقد
الوكالة ،فإن الوكيل بالخصومة ال يستطيع مباشرة خصومة موكله ما لم يكن الموكل قد نظم سند

الوكالة.1

المطلب الثاني

عالقة المحامي بموكليه من األشخاص االعتبارية
قد يتعاقد المحامي مع أحد األشخاص االعتبارية ليكون مستشاراً قانونياً لديه ،ومن هذا القبيل التعاقد مع
الجامعات والبنوك والشركات التجارية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية  ..وغيرها ,فإن العالقة القائمة بينهما

تثير ذات التساؤل المتعلق بالتكييف القانوني لها.

ابتداء في مدى توافر عنصر التبعية بوصفه أحد عناصر عقد العمل من عدمه ،فإذا وجدت
يتوجب البحث
ً
التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو اإلدارية ,كما لو كان المحامي يباشر عمله في مقر الشخص االعتباري ويتقيد بنظامه

فيما يتعلق بمواعيد العمل واإلجازات ,ويلتزم بتقديم تقارير دورية عن عمله إلى المشرفين على اإلدارة في الشخص

االعتباري ,ويراعي القرارات اإلدارية والتوجيهات الصادرة من اإلدارة ,فإن العقد في مثل هذه الحالة يعتبر عقد عمل
فردي وتسري عليه أحكام قانون العمل ,حتى لو لم يكن المحامي قد خصص وقتاً محدداً للعمل لدى الشخص
االعتباري ,أو حتى العمل في مقره ,إذ يعتبر التفرغ ليس شرطاً طالما توافرت ظروف أخرى تدل على قيام التبعية ,2وبهذا
قضت محكمة النقض الفلسطينية ,حيث جاء في حكم لها بأنه(:قد تتمثل عالقة التبعية بين المستشار القانوني والمنشأة
في تخصيص مكتب مستقل للمستشار بمقر المنشأة لمباشرة قضاياها واستخدام مطبوعات المنشأة وإمكانياتها وكان

ملتزماً في عمله بتوجيهات صاحب العمل والمواعيد المقررة من قبله فإنه يخضع لقانون العمل ،أما إذا كان المستشار
يعمل في مكتب مستقل خاص به ويقوم بتقديم االستشارات لصاحب العمل ولغيره وفق درايته وتقديره دون تدخل

صاحب العمل "المنشأة" أو إشرافه فنياً أو إدارياً فال تخضع العالقة بين المستشار وصاحب العمل في هذه الحالة لقانون

العمل  ...ومتى كان الط اعن قد تعاقد مع المطعون ضده بغرض تقديم الخدمات االستشارية والقيام بأعمال المحاماة

جتدر اإلشارة إىل أن الفقه املصري يعد بطالن مباشرة الوكيل باخلصومة دون سند الوكالة أو جتاوزه حدود الوكالة بطالنا نسبيا تلحقه اإلجازة ويرد عليه
التصحيح مبجرد إقرار املوكل بأن الشخص املباشر خلصومته هو وكيله أو تنظيم سند الوكالة بتاريخ الحق على تاريخ مباشرة اخلصومة ،راجع يف ذلك:
أمحد أبو الوفا ،املرافعات املدنية والتجارية ،د.ط ، 692 ،االسكندرية :منشأة املعارف ،ص .33
حممد شنب ،مرجع سابق ,ف  ,43ص  .19فتحيه قره ,مرجع سابق ,ص  .34ممدوح حممد علي مربوك ،التبعية يف نطاق عالقة العمل الفردية,
ط  ، 116 ،القاهرة :دار النهضة العربية ,ف  ,16ص  . 34انظر هبذا املعىن :حسام الدين األهواين ،قانون العمل ,د.ط ، 66 ،د.ن,
ف , 2ص . 42عبد الباسط عبد احملسن ،شرح قانون العمل –عقد العمل الفردي ,-د.ط ، 11 - 111 ،القاهرة :دار النهضة العربية,
ص . 11فتحي عبد الصبور ,مرجع سابق ,ص  . 42عصام أنور سليم ،قانون العمل ,ط  , 11 ،االسكندرية :منشأة املعارف ,ص -1 3
.1 2
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التكييف القانوني لعالقات المحامي القانونية الناشئة عن ممارسته
لمهنة المحاماة (دراسة تحليلية مقارنة)

ط.د .نضال جمال
مسعود جرادة

بتتبع القضايا التي ترفع من المطعون ضده أو عليه ولغيره من خالل مكتبة المستقل دون إشراف ورقابة من المطعون

ضده ,فإنه ال يخضع في هذه الحالة لقانون العمل  ..ومتى كان الحكم المطعون فيه قد استدل في تكييفه للعالقة بين
الطرفين –المحامي والمنشأة -بانتقاء عنصر التبعية واستخلص ذلك من تحديد نوع العمل وكيفية أدائه وعدم خضوع

الطاعن –المحامي -إلشراف ورقابة المطعون ضده في عمله فإنه يكون قد أقام قضاءه على استخالص سائغ يؤدي إلى
ما انتهى إليه من نتيجة) ,1وقضت محكمة النقض المصرية بوجود تبعية إدارية أو تنظيمية في حالة قيام الشركة بتخصيص
مكتب للمحامي بمقرها لمباشرة القضايا والتحقيقات والعقود المعهود بها إليه ,وتقاضيه أجراً شهرياً نظير عمله ,واستعماله

سيارة الشركة مما ينهض دليالً على توافر التبعية ,وأن العالقة هي عالقة عمل ,2وقضت محكمة التمييز األردنية في حكم
لها أنه (:إذا كانت المدعية تعمل محامية متفرغة لدى المدعى عليه الثاني بنك عم ان لالستثمار في الدائرة القانونية
التابعة له وتحت إشراف وإدارة مدير الدائرة القانونية المدعى عليها لثانيوتتقاضى أجراً من البنك فإن عنصر التبعية متوفر

فيعقد العمل بينها وبين البنك صاحب العمل(.3

أما إذا لم تتحقق التبعية على النحو السابق بيانه في الفقرة السابقة ,كما لو كان المحامي يؤدي عمله لصالح

الشخص االعتباري انطالقاً من مكتبه الخاص وال يلتزم بدوام محدد وال يخضع للجزاءات وغيرها من مظاهر التبعية ,فإن
العقد ال يوصف بأنه عقد عمل فردي ,النتفاء كافة مظاهر التبعية اإلدارية أو التنظيمية  ,وبهذا قضت محكمة النقض

الفلسطينية ,حيث جاء في حكم لها بأنه ..(:إذا كان المستشار يعمل في مكتب مستقل خاص به ويقوم بتقديم

االستشارات لصاحب العمل ولغيره وفق درايته وتقديره دون تدخل صاحب العمل (المنشأة) أو إشرافه فنياً أو إدارياً فال

تخضع العالقة بين المستشار وصاحب العمل في هذه الحالة لقانون العمل  ...ومتى كان الطاعن قد تعاقد مع المطعون

ضده بغرض تقديم الخدمات االستشارية والقيام بأعمال المحاماة بتتبع القضايا التي ترفع من المطعون ضده أو عليه

ولغيره من خالل مكتبة المستقل دون إشراف ورقابة من المطعون ضده ,فإنه ال يخضع في هذه الحالة لقانون العمل ..

طعـن مدين رقم  1 /232بتاريخ  1 / / 1م ,غزة.
نقض مدين مصري رقم  964لسنة  13ق ,جلسة  , 69 /1 /انظر يف ذلك :حممود جرب ,مرجع سابق ,ص  ،34وقضت ذات احملكمة
كذلك بأنه (:ال ينفي عقد العمل ليعترب احملامي وكيال أن يكون له مكتب خاص يباشر فيه قضاياه اخلاصة ,إذ يكفي لوقوعه يف التبعية التنظيمية
ختصيص مكتب له مبقر الشركة ملباشرة قضاياها ,وأنه كان يعاونه يف العمل موففون من قبلها ويستعمل مطبوعاها ,وكانت القضايا توزع بينه وبني زمالء
له آخرين ,وحيرر كشف مبا حيكم فيه وما يؤجل منها) ,نقض مدين مصري رقم  63لسنة  4ق ,جلسة  , 622/14/ 6انظر يف ذلك :حممود
جرب ,مرجع سابق ,ص  ، 31وقضت حمكمة استئناف القاهرة بأنه(:ال يشرتط أن يباشر احملامي عمله يف مكان رب العمل أو أن يتقيد مبواعيد يف
الشركة ما دام أنه كان رهن إشارة الشركة يليب دعوها لتكليفه مبراجعة بعض العقود أو القرارات أو التحقيقات اإلدارية حتت إشرافها) ،استئناف القاهرة,
بتاريخ  , 621/12/ 1حممود سالمة جرب" ,الوسيط يف عقد العمل الفردي" اجلزء األول ,د.ن ,الطبعة األوىل  . 666ص  ,44ه ـ  ،1وقضت
كذلك بأنه..(:إذا اشتغل حمامي يف شركة ,فتوجد تبعية إدارية فقط وهذا ال ميس كرامة احملامي  ..وال ميس استقالله الفين ,وهذه التبعية دليل على قيام
عقد عمل بني احملامي وبني الشركة أو اهليئة اليت يعمل هبا) ،استئناف القاهرة ,بتاريخ  , 639/13/ 3حممود جرب ,مرجع سابق ,ص  ,19ه ـ .
 4متييز حقوق رقم ( ، 111/ 2 2هيئة عامة) ،بتاريخ  ، 113/1 / 4مركز عدالة للمعلومات القانونية/http://www.adaleh.info :
 1إمساعيل غامن ،قانون العمل والتأمينات االجتماعية ,د.ط ، 62 - 621 ،مكتبة عبد اهلل وهبه ,ف  ,2ه ـ  ,ص  . 13حممد شنب ،مرجع
سابق ,ف  ,43ص  .19فتحيه قره ,مرجع سابق ,ص .34
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التكييف القانوني لعالقات المحامي القانونية الناشئة عن ممارسته
لمهنة المحاماة (دراسة تحليلية مقارنة)

ط.د .نضال جمال
مسعود جرادة

ومتى كان الحكم المطعون فيه قد استدل في تكييفه للعالقة بين الطرفين –المحامي والمنشأة -بانتقاء عنصر التبعية

واستخلص ذلك من تحديد نوع العمل وكيفية أدائه وعدم خضوع الطاعن –المحامي -إلشراف ورقابة المطعون ضده في
عمله فإنه يكون قد أقام قضاءه على استخالص سائغ يؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة).1

وقد اختلف الفقهاء في تكييف العالقة القائمة بين المحامي والشخص االعتباري إذا لم يوجد للثاني على األول
أي سلطة إدارية أو تنظيمية ,فيرى البعض 2أن تلك العالقة تُ ِ
نشئ عقد مقاولة ,3ويدعم أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم,
باشتباه أحكام هذه العالقة مع أحكام عقد المقاولة ,وال يغير من األمر شيئاً تباين بعض أحكام عقد المقاولة ,فذلك ال

يستدعي بالضرورة نفي وصف المقاولة عنه ,طالما أن عالقة المحامي بالشخص االعتباريتتميز بالخصائص األساسية التي
يتميز بها عقد المقاولة  ،ال سيما االستقالل الذي يتمتع به المحامي في ممارسته لعمله وهو ما يشبه االستقالل الذي

يتمتع به المقاول  ،وكذلك فإن التطورات الحاصلة في مفهوم األداءات التي يقوم بها المقا ول قد تع ّدت اإلطار
التقليديله،باعتباره يقوم بأداء اتمادية فقط،فاليوجد مايمنع من أن تعني المقاوالت ذلك النوع من األداءات ،مضافاً إليها

األداءات ذات الطابع الذهني  ،فالمهن الحرة التي تندرج تحتم فهو معقد المقاولة أصبحت تتميز بوجود األداءات ذات
ذات الطابع الذهني.1

ويضيف أصحاب هذا الرأي أنه في الحالة التي يشتمل فيها العقد المبرم بين المحامي والشخص االعتباري على

أعمال مادية وتصرفات قانونية ,فتسري أحكام عقد المقاولة على األعمال المادية ,وتسري أحكام عقد الوكالة على
التصرفات القانونية ,وإن اختلطا بشكل ال يمكن معه فصلهما وتعارضت معه أحكام المقاولة مع أحكام الوكالة وجب
ترجيح العنصر الغالب في عمل المحامي وهو التصرفات القانونية فتنطبق أحكام عقد الوكالة عليها.9

طعـن مدين رقم  1 /232بتاريخ  1 / / 1م ,غزة.
انظر يف عرض هذه اآلراء :إمساعيل غامن ،مرجع سابق ,ف  ,2ه ـ  ,ص . 13
 4حممد شنب ،مرجع سابق ,ف  ,43ص  .19فتحيه قره ,مرجع سابق ,ص .34
 1حممد شنب ،مرجع سابق ,ف  ,43ص  .19فتحيه قره ,مرجع سابق ,ص  .34عبد الرزاق السنهوري ،اجلزء السابع ,اجمللد األول ,مرجع سابق ,ف
 ,3ص  . 2فتحي عبد الصبور ,مرجع سابق ,ص . 42
 3وفيهذااخلصوصقضتمحكمةالتمييز األردنيةبأن (:املقاوليقومبإجناز املقاولةبصفتهالشخصيةدونأنيكونتابعا للطرفاآلخروهومسؤولوحدهعماحيدثه
للغرياثناءتنفيذاملقاولة) ،متييزحقوقرقم  ، 692/ 11بتاريخ  ، 692/1 / 9مشار إليه لدى :خالد رضوان أمحد السمامعة ،التكييف القانوين لعقد
استشارة احملامي يف ا لقانون األردين ،جملة امليزان للدراسات اإلسالمية والقانونية ،اجمللد الثاين ،العدد الثاين ،شعبان  142هـ-حزيران ، 1 3ص.131
 2نصريصابرلفتة اجلبوري،الطبيعةالقانونيةلعقدالبحثالعلمي،جامعة القادسية ،حبث منشور على ،http://www.eastlaws.com.ص. 12
2أمحدحممود سعد:حنوإرساءنظامقانونيلعقداملشورةاملعلوماتية،ط، 1القاهرة،1995 ،ص. 61
 9حممد شنب ،مرجع سابق ,ف  ,43ص  .19فتحيه قره ,مرجع سابق ,ص  .34عبد الرزاق السنهوري ،اجلزء السابع ,اجمللد األول ,مرجع سابق ,ف
 ,3ص . 2
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التكييف القانوني لعالقات المحامي القانونية الناشئة عن ممارسته
لمهنة المحاماة (دراسة تحليلية مقارنة)

ط.د .نضال جمال
مسعود جرادة

ويرى جانب آخر أن العالقة القائمة بين المحامي والشخص االعتباري إذا لم يوجد للثاني على األول أي سلطة

إدارية أو تنظيمية تُنشيء عقد وكالة ,ويدعم أصحاب هذا الرأي رأيهم ،أنه وفقاً ألحكام الوكالة فإن الموكل من حقه عزل

الوكيل.1

ويرى جانب ثالث أن العالقة القائمة بين المحامي والشخص االعتباري إذا لم يوجد للثاني على األول أي سلطة

إدارية أو تنظيمية تُنشيء عقد غير مسمى ،2ووجد أصحاب هذا الرأي ضالتهم ,في أنه طبقاً لألصول العامة في العقود

غير المسماة أنه يصح أن ينطبق عليها قواعد العقود المسماة ذاتها متى كانت قريبة منها وبطريق القياس ,وأن معظم
نصوص القانون التي تحكم المقاولة تفترض أن األعمال التي يقوم بها المقاول هي أعمال مادية ,باإلضافة إلى أن الثقة

القائمة بين المحامي وزبائنه تستلزم سلطة أوسع في إنهاء العقد عن تلك السلطة القائمة بين المقاول وصاحب العمل,

وأخيراً أن الثقة التي تقوم عليها الوكالة وتكون بين الموكل والوكيل ,ال تقل عن الثقة بين المحامي وزبائنه.3

والباحث من جانبه يرى أن العالقة القائمة بين المحامي والشخص االعتباري إذا لم يوجد للثاني على األول أي

سلطة إدارية أو تنظيمية تُنشيء عقد وكالة وذلك لتساوي ظروف هذه العالقة مع ظروف عالقة المحامي بموكله حينما
يكون شخص طبيعي ،ولألسباب التي اعتصمنا بها لتبرير وجهة نظرنا في ذلك الموضع.

المبحث الثاني

العالقات المتكونة فيما بين المحامين في إطار ممارستهم لمهنة المحاماة
تمهيد وتقسيم:

تنشأ عن ممارسة المحامي لمهنته عالقتين مع زمالءه المحامين ،إحداها مع المحامي المناب ،وأخراها مع

المحامي المتدرب لديه ،مما يقتضى تقسيم البحث إلى مطلبين على النحو اآلتي:

المطلب األول :عالقة المحامي األصيل بالمحامي المناب.

المطلب الثاني :عالقة المحامي األستاذ مع المحامي المتدرب.

المطلب األول

عالقة المحامي األصيل بالمحامي المناب
تأخذ عالقة المحامي األصيل بالمحامي المناب صورتين ،إحداها أن يكون المحامي المناب ضمن طاقم

مكتب المحامي األصيل وينوب عنه في األعمال المكلف القيام بها وسواء تعلقت بكتابة لوائح الدعاوى والرد عليها

انظر يف عرض هذا الرأي :إمساعيل غامن ,مرجع سابق ,ف  ,2ه ـ  ,ص . 13
إمساعيل غامن ,مرجع سابق ,ف  ,2ه ـ  ,ص . 13
 4من أصحاب هذا الرأي :إمساعيل غامن ,مرجع سابق ,ف  ,2ه ـ  ,ص . 13
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التكييف القانوني لعالقات المحامي القانونية الناشئة عن ممارسته
لمهنة المحاماة (دراسة تحليلية مقارنة)

ط.د .نضال جمال
مسعود جرادة

والطلبات والدفوع والمذكرات القانونية وإبرام العقود والترافع والتمثيل وإجراء المعامالت أمام المحاكم والجهات

الحكومية وغير الحكومية ,ويتقاضى عن أعماله أجراً معيناً ,بحيث يكون انتظام المحامي المناب في مكتب المحامي
األصيل هوعنوان للعالقة الناشئة بينهما ،أما الصورة الثانية فهي صورة إنابة محام أصيل لزميل له للحضور نيابة عنه إحدى
جلسات المحاكمة دونما أن يكون هناك انتظام للمحامي المناب في مكتب المحامي األصيل ،ويحدث ذلك في حاالت

انشغال المحامي األصيل فيضطر إلنابة غيره بالحضور ،وفي كلتا الحالتين فإن اإلنابة جائزة ،وقد قضت محكمة النقض
المصرية بأنه (يجوز للمحامي أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو في غير ذلك من اجراءات التقاضي محامياً آخر

تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك ،مما مفاده أنه يجوز للمحامي أن ينيب محامياً
آخر تحت مسئوليته دون توكيل منه مادام لديه توكيل عن األصيل) ،1وتختلف الطبيعة القانونية لكل صورة من صور
العالقات المذكورة ،الختالف اإلطار الناظم بينهما ،وذلك على النحو اآلتي.

الصورة األولى :في هذه الصورة فإن المحامي صاحب المكتب (األصيل) يحدد للمحامي اآلخر (المناب) وقتاً لبداية

عمله وآخر لنهايته ,ويحدد له كذلك اإلجازات ,ويحدد له كذلك جدوالً ألعماله في كل يوم من أيام العمل ,بل ويحدد له
أولويات األعمال المتعددة ,ويصرف له أجراً ثابتاً وفي أوقات محددة سلفاً ,ويتابع ويراقب أعماله بشكل دوري ومستمر،
بل إن مخاطر المكتب تعود على المحامي األصيل وحده؛ واألتعاب المدفوعة تدفع له دون أن يشاركه فيها المحامي

المناب.

وهناك خالف فقهي حول التكييف القانوني لعالقة المحامي األصيل بالمحامي المناب الملتحق بمكتب

المحامي األصيل ،حيث يرى جانب من الفقه أن المحامي الذي يلتحق بمكتب محام آخر يكون مرتبطاً بعقد عمل
وتنطبق عليه أحكامه ,2وقد قضي بأنه(:متى كان الثابت أن العالقة بين طرفي الدعوى قد بدأت لمدة غير محدودة ولم

طعن مصري رقم  94لسنة  32ق ،أحوال شخصية ،بتاريخ  ، / / 66وقضت كذلك بأنه (مىت كان احملامى موكال عن أحد اخلصوم فإنه جيوز
له عمال باملادة  32من قانون احملاماة رقم  2لسنة  694أن ينيب عنه ىف احلضور أو املرافعة أو غري ذلك من إجراءات التقاضى حماميا آخر حتت
مسئوليته دون أن يلزم أن يصدر له توكيال خاصا و ذلك كله ما مل يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص ىف التوكيل الصادر إليه من موكله) ،طعن مدين
مصري رقم  6لسنة  1ق ،بتاريخ  ، 626/12/راجع يف ذلك موقع حمكمة النقض املصريةhttp://www.cc.gov.eg. :
وقضت حمكمة التمييز األردنية بأنه (:وحيث إن للوكيل أن ينيب غريه من احملامني إن مل يكن ممنوعا من اإلنابة صراحة ،وأن اإلنابة ختول احملامي القيام
جبميع الصالحيات املخولة للوكيل األصيل)  ،راجع بذلك قرار حمكمة التمييز الصادر عن اهليئه العاديه رقم ( ) 1 4/ 6بتاريخ ، 1 4/2/ 1
راجع يف ذلك :صفحة املوسوعة األبدية على شبكة االنرتنتب .http://lawpedia.jo/
حممد شنب ،مرجع سابق ,ف  ,43ص  .19-12ممدوح مربوك ,مرجع سابق ,ف  ,16ص  . 3أمحد حسن الربعي ،الوجيز يف القانون
االجتماعي ،اجلزء األول -عقد العمل الفردي ,-د.ط ، 11 ،القاهرة :دار النهضة العربية ,ص  ،1وقضت كذلك بأن (:وحيث إنه للوكيل أن
يوكل غريه فيما وكل به إذا كان مأذونا بذلك من قبل املوكل طبقا ألحكام املادة  91من القانون املدين ،كما للمحامي الوكيل أن ينيب بتفويض موقع
منه حماميا يف قضية معينة يف أي عمل موكل إليه مبوجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما مل يكن هنالك نص مينع مثل هذه اإلنابة طبقا ألحكام
املادة  /11من قانون نقابة احملاميني رقم لسنة  62وحيث إن اإلنابة املعطاة من الوكيلة األصيلة قد نصت على أهنا ختول الوكيل املناب بكافة
الصالحيات املمنوحة هلا مبوجب وكالتها ،وحيث إ ن وكالة احملامية األصيلة ختوهلا متابعة الدعوى أمام احملاكم جبميع درجاها بداية واستئنافا ومتييزا وعليه
فإن احملامي املناب يكون مفوضا بتقدمي الئحة الطعن اإلستئنايف واملثول أمام حمكمة اإلستئناف ،وحيث توصلت حمكمة اإلستئناف خلالف ذلك
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ط.د .نضال جمال
مسعود جرادة

تكن منوطة باالنتهاء من مهام معينة على سبيل التحديد وكان المستأنف عليه قد خصص مكاناً لعمل المستأنفة ,هو
حجرة بمقر مكتبه ,فإن ذلك يكفي لتوافر عالقة التبعية ويكون له الحق في الرقابة واإلشراف عليها وتوجيهها ,خاصة
وأنه قادر من الناحية الفنية كمحام على إدارة عملها وتوجيهها في أدائه) ,1ويزكي ذلك السلطة اإلدارية والتنظيمية التي
يمارسها المحامي األصيل بوصفه صاحب المكتب على المحامي المناب الملتحق بمكتبه ،وهي ترجمة حقيقية للتبعية

اإلدارية أو التنظيمية ,والتي بقيامها يقوم عقد العمل الفردي.

وال يوصف هذا العقد المبرم بين المحامي األصيل والمحامي الملتحق بمكتبه بأنه توظيف يقع تحت طائلة

المنع وفقاً لقانون المحاماة ,وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية ,حيث جاء في حكمها(:النص في قانون المحاماة
محام وزميل له يعاونه في مباشرة مهنته لقاء
على عدم جواز الجمع بين المحاماة والتوظيف ,ال ينفي قيام عالقة العمل بين ً

أجر ,متى توافر عنصر التبعية واإلشراف ,ذلك أنه ال يعتبر من قبيل التوظيف الذي يعنيه قانون المحاماة عمل المحامي
في مكتب زميل له).2

بينما يرى جانب آخر من الفقه أن المحامي الذي يلتحق بمكتب محام آخر يعتبر ممارساً لمهنة حرة ,وأن ما

يحصل عليه أتعاباً عن عمله وليس أجراً ,ويستند أصحاب هذا الرأي كذلك إلى المادة السادسة من قانون المحاماة
المصري ,3والتي تنص على أنه(:يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له ممارساً لمهنة حرة

ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله) ,ومن ثم فإنه ال يعد عقد عمل وبالتالي يخرج عن دائرة قانون العمل.

والباحث من جهته يرى أنه مما ال شك أنه باستعانة المحامي صاحب المكتب ,بمحام مزاول واحد أو أكثر

يعمل لديه ,فإنه يحدد له زمان أدائه لعمله ,ومكانه ,ويحدد له مكاناً ضمن مكتبه لمتابعة عمله ,ويكلفه بأعمال متنوعة

ومتعددة وفقاً لما تمليه عليه ظروف عمل مكتبه ,ويراقب بشكل دقيق ودوري أعماله وإنجازاته ,ويغطي له تكلفة قيامه
بأعمال المكتب ,ويدفع له أجراً دورياً ,طالما أنه موجود في مكتبه ,وسواء قام بعمل أم ال ,طالما أن عدم قيامه بأي عمل
راجع إلى أسباب تتعلق بالمحامي صاحب المكتب ,أو تتعلق بظروف عمله والتي غالباً ما ترتبط بأجندة أعماله اليومية,

ويوجهه إدارياً وتنظيمياً ,بما يكفل لمكتبه حسن العمل والنجاح ,فإن ذلك يعكس التبعية اإلدارية أو التنظيمية للمحامي
الملتحق بمكتبه في مكتب زميله المحامي صاحب المكتب.
بل أكثر من ذلك فإن المحامي صاحب المكتب ,يتدخل في ظروف عمل المحامي الملتحق بمكتبه ,ذلك أن

مهنة المحاماة من المهن التي تقوم على الثقة واالعتبار الشخصي ,األمر الذي يفرض على المحامي صاحب المكتب

االستعانة بمحام من ذوي الخبرة والمقدرة المهنية ,وهو –أي المحامي صاحب المكتب (األصيل) -فوق ذلك ال يكتفي
بمجرد تكليف المحامي العامل لديه ببعض األعمال لكي يقوم بها ,ثم بعد ذلك يطلع على انجازاته فيها ,بل هو يلجأ إلى

فيكون قرارها يف غري حمله)  ،راجع بذلك قرار حمكمة التمييز الصادر عن اهليئه العاديه رقم ( ) 113/4 6فصل ، 113/ / 6وانظر كذلك قرار
حمكمة التمييز الصادر عن اهليئة العادية رقم  1 1/ 313فصل  ، 1 1/9/ 1راجع يف ذلك :املوسوعة األبدية .http://lawpedia.jo/
نقض مدين مصري ,رقم  4 4لسنة  9ق ,بتاريخ  6مايو  , 62مشار إليه لدى :ممدوح مربوك ,مرجع سابق ,ف  ,16ص  . 3أمحد
الربعي ,مرجع سابق ,ص  .1فتحي عبد الصبور ,مرجع سابق ,ص  . 42حممود جرب ,مرجع سابق ,هـ ـ  ,1ص .41
نقض مدين مصري ,رقم  4 4لسنة  9ق ,بتاريخ  6مايو  , 62مشار إليه لدى :فتحي عبد الصبور ,مرجع سابق ,ص  . 42ممدوح مربوك,
مرجع سابق ,ف  ,16ص  . 3أمحد الربعي ,مرجع سابق ,ص .14-1
 4حسام الدين األهواين ،مرجع سابق ,ف  , 2ه ـ  ,9ص . 42
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مسعود جرادة

عدم إطالق يد المحامي لديه ,لتقدير آلية القيام بالعمل ,ال سيما أن صلب عمل المحامي يتعلق بإسقاط وقائع على
النصوص القانونية السليمة ,من أجل تكييف واقعة ما ومن ثم االنطالق بها نحو رسم مسار التعامل مع القضية ,وهو ما

يختلف من محام إلى آخر ,بقدر الخبرة والمقدرة المهنية ,مما يجعل المحامي صاحب المكتب دائماً مقيداً لحرية
المحامي العامل لديه ,ويتدخل في أدق تفاصيل القضية الماثلة في مكتبه ,ويرسم آلية التعامل مع كل قضية على حدة,

بما تفرضه عليه من ظروف ووقائع تحيط بها ,وهو بهذا التدخل الدقيق لرسم مالمح القضية ووضع الخطوط العريضة
والدقيقة وتوجيهها للمحامي العامل لديه ,كي يتقيد بها ويأخذ بها أمام المحكمة ,إنما يكون ترجمة حقيقية لمعنى التبعية

الفنية ,وهي أشد صور التبعية القانونية وأقواها.

وانطالقا من ذلك ,فإنه ال شك أن التبعية القانونية إن لم تتوافر بصورتها الفنية ,فإنها حتماً متوافرة في صورتها

اإلدارية أو التنظيمية ,مما يجعل العالقة القائمة بين المحامي صاحب المكتب ,وزميله المحامي العامل لديه ,عالقة عمل,
يحكمها قانون العمل.

أما الصورة الثانية فهي تتشابه مع الصورة األولى حيث يقوم المحامي المناب بعمل نيابة مالمحام آخر لينوب

عنه في القيام بعمل ما ،إال أن االختالف يكمن في أن الصورة الحالية تكون فيها اإلنابة طارئة ،وبعبارة أخرى ال تتسم

باالستمرار واالنتظام كما في حالة عمل المحامي المناب في مكتب المحامي األصيل ،ويبدو أن محكمة النقض
الفلسطينية استقرت على اعتبار هذه العالقة عالقة وكالة فيما بين المحامي األصيل والمحامي المناب ،بحيث يكون

المحامي المناب ممثالً عن المحامي األصيل ،حيث قضت بأنه(:لما كان الوكيل األصيل ال يملك المثول أمام المحكمة
طالما أنه غير مزاول للمهنة طبقاً ألحكام المادة  1من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،وحيث إن المحامي
المناب ال يملك أكثر مما يملكه المحامي "الوكيل" األصيل ،األمر الذي يجعل من حضور المحامي المناب في

الجلسات التي كان خاللها الوكيل األصيل محامياً غير مزاول ،حضوراً باطالً يستتبع معه بطالن اإلجراءات التي تمت
بحضوره غير القانوني ،وعليه وحيث إن بطالن اإلجراءات التي تمت في الجلسات التي حضر فيها المحامي المناب
يستتبع معه بطالن الحكم محل الطعن الماثل المستند لتلك اإلجراءات ألن القاعدة تقضي أن ما بني على باطل فهو

باطل ،وهذا يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه لعلة البطالن).1

نقض مدين فلسطيين رقم  22لسنة  1 1فصل بتاريخ  ، 1 /13/ 9وقد جاء يف حيثيات احلكم أنه  ..(:ويف ذلك جند من الثابت أن وكيل
املستأنف عليه "املطعون ضده" احملامية ب.م مسجلة يف سجل احملامني املزاولني إعتبارا من تاريخ حصوهلا على اإلجازة وحىت  ، 112/ 1/ 1حيث
مت نقل إمسها إىل سجل احملامني غري املزاولني لعدم سدادها الرسوم املطلوبة وأعيد تسجيلها يف سجل احملامني املزاولني إعتبارا من  119/1/وحىت
 116/ /4مث نقل امسها مرة أخرى إىل سجل احملامني غري املزاولني اعتبار من  116/ /وذلك طبقا للكتاب املوقع من أمني سر نقابة احملامني
رقم  116/ 14املؤرخ يف  116/ / 1احملفوظ يف ملف الدعوى ،وملا كان ذلك وكانت فرتات نقل اسم احملامية املذكورة من سجل احملامني
املزاولني إىل سجل احملامني غري املزاولني قد احنصرت يف  112/ 1/ 1إىل  119/1/كما مت نقل امسها يف سجل احملامني غري املزاولني يف
 ، 116/ /وحيث إن احملامية املذكورة أعطت إنابة خطية للمحامي ح .م الذي حضر يف مرحلة اإلستئناف يف جلسة  112/ /1ويف جلسة
 119/ / 1وتواىل حضوره يف جلسات الحقة آخرها جلسة  ، 119/ / 2وحيث الثابت أن حضور احملامي املناب املذكور جلسات احملاكمة
اإلستئنافية صادف أن جرى نقل إسم الوكيل األصيل احملامية ب.م من سجل احملامني املزاولني إىل سجل احملامني غري املزاولني ،وملا كان الوكيل األصيل
ال ميلك املثول أمام احملكمة طاملا أنه غري مزاول للمهنة طبقا ألحكام املادة (  )2من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية ،وحيث إن احملامي املناب
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وهذا أيضاً ما اتجهت إليه محكمة التمييز األردنية ،حيث جاء في حكم لها (:وحيث نجد بأن الخصومة واإلجراءات
القانونية من النظام العام تقوم المحكمة بإثارتها من قبلها بالعودة إلى القضية الصلحية الحقوقية بأن المحامي قد حضر
أمام المحكمة بصفته وكيالً عن المميزة بموجب إنابة موقعة من المحامي األصيل وبتدقيق هذه اإلنابة نجد أن اسم
المناب الوكيل غير مذكور في هذه اإلنابة وأن أحكام الوكالة تطبق على هذه اإلنابة وحيث إن اسم المحامي المناب أي
الوكيل غير مذكور في هذه اإلنابة فتكون بها جهالة فاحشة وأن حضور المحامي أمام محكمة الصلح في القضية الصلحية

باطل وغير قانوني وبالتالي فإن كافة اإلجراءات في ملف القضية غر قانونية وباطلةوحيث توصلت محكمة اإلستئناف

لخالف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله).1

المطلب الثاني

عالقة المحامي األستاذ مع المحامي المتدرب
يفرض قانون تنظيم مهنة المحاماة ,على المحامي لكي يحصل على مزاولة مهنة المحاماة ,أن يتدرب مدة سنتين

كاملتين أمام المحاكم والنيابات والجهات ذات الصلة.

ال ميلك أكثر مما ميلكه احملامي "الوكيل" األصيل ،األمر الذي جيعل من حضور احملامي املناب يف اجللسات اليت كان خالهلا الوكيل األصيل حماميا غري
مزاول ،حضورا باطال يستتبع معه بطالن اإلجراءات اليت متت حبضوره غري القانوين ،وعليه وحيث إن بطالن اإلجراءات اليت متت يف اجللسات اليت
حضر فيها احملامي املناب يستتبع معه بطالن احلكم حمل الطعن املاثل املستند لتلك اإلجراءات ألن القاعدة تقضي أن ما بين على باطل فهو باطل،
وهذا يقتضي معه نقض القرار املطعون فيه لعلة البطالن) ،بينما ترى األقلية أن إنابة احملامي جتعل احملامي املناب وكيال للموكل وليس وكيال للوكيل ،وقد
جاء يف حيثيات الرأي املخالف ما نصه ( ..وقائع الدعوى تشري إىل أن احملامية ب.م كانت وعند إقامة الدعوى لدى حمكمة صلح اخلليل رقم
 113/42بتاريخ  113/ 1/4وكذلك عند إنابة احملامي ح .م .مبوجب اإلنابة احملفوفة يف ملف الدعوى الصلحية قد خولت كافة الصالحيات
املمنوحة هلا كوكيل أصيل مبوجب وكالتها اخلاصة احملفوفة أيضا يف ملف الدعوى املفوضة من قبل املوكل األصيل بتوكيل من شاءت يف كل ما ذكر ويف
بعضه وعزله مىت شاءت مبتابعة الدعوى من قبل الوكيل مبوجب اإلنابة والتفويض املمنوح له من قبلها وملا كان وكما هو ثابت من كتاب نقابة احملامني
املؤرخ يف  11 / / 1احملفوظ يف ملف الدعوى بأن احملامية ب.م مسجلة يف سجل احملامني املزاولني من تاريخ حصوهلا على اإلجازة يف
 11 / /حىت تاريخ  112/ 1/ 1حيث نقل إمسها إىل سجل احملامني غري املزاولني ،فإن اإلجراءات اليت متت خالل الفرتة اليت أقيمت فيها
الدعوى ومنح اإلنابة للمحامي ح .م .كانت مسجلة يف سجل احملامني املزاولني تعترب إجراءات صحيحة ومتابعة الدعوى بعد ذلك من قبل احملامي
املناب يف مجيع مراحلها تعترب صحيحة أيضا ألن املادة  1وفقرة (/1ب) من قانون احملامني النظاميني رقم  4لسنة  666أجازت للمحامي أن ينيب
عنه بتفويض موقع منه ويف قضية معينة وعلى مسؤوليته حماميا آخر يف أي عمل موكل إليه مبوجب وكالته ،فإن هذه اإلنابة تعترب قانونية يتوالها املناب
بصفته ممثال عن املوكل وليس عن احملامي الذي أنابه ،وهذا أيضا ما قررته املادة  122من اجمللة والذي جاء يف شرحها لعلي حيدر يف كتاب درر
األحكام ص ( 32بأن الوكيل الذي يوكله الوكيل باإلذن والتفويض هو وكيل للموكل وليس وكيال للوكيل حىت أنه ال ينعزل الوكيل الثاين ببطالن وكالة
الوكيل األول بعزله من طرف املوكل أو وفاته وينعزل الوكيل األول والثاين بوفاة املوكل) ،ولذلك وحيث ثبت أن األصيل يف الدعوى موضوع البحث كان
عند إقامته وتوكيل املناب مبوجب صالحيته املمنوحة له يف الوكالة كان مسجل يف احملامني املزاولني ،فإن أنابة احملامي املناب تبقى قائمة ألنه ومبوجب
اإلنابة أصبح وكيل للموكل وليس للوكيل الذي رفع امسه من سجل احملامني غري املزاولني فيما بعد ولذلك فإن مجيع اإلجراءات اليت متت حبضور الوكيل
املناب إجراءات صحيحة( ،وانظر كذلك احلكم رقم  62لسنة  1 1بتاريخ . 1 /12/1
متييز مدين أردين رقم  119/ 196بتاريخ . 116/1 / 3
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التكييف القانوني لعالقات المحامي القانونية الناشئة عن ممارسته
لمهنة المحاماة (دراسة تحليلية مقارنة)

ط.د .نضال جمال
مسعود جرادة

ويلتزم المحامي المتدرب بإتباع تعليمات أستاذه المحامي ,وسواء كانت تلك التعليمات تتعلق بوقت ومكان

دوامه ,أو بآلية القيام ببعض األعمال التي يكلف بها ,والتي في األصل هي أعمال يتدرب عليها.

وبالرجوع إلى تلك العالقة ,نجد أن عنصر األجر غير متوافر ,حيث ال يلتزم المحامي األستاذ بدفع أجر

للمحامي المتدرب لقاء تدريبه ،مما ينفي عن هذه العالقة احتمالية تكييفها بكونها عقد عمل أو عقد مقاولة.

ويرى البعض –وبحق -أن المحامي المتدرب هو محام مناب ُحكماً عن المحامي األصيل ،حيث إن اإلنابة قد

تكون اتفاقية وهي تتعلق بالمحامي األصيل الذي ينيب زميله في القيام بعمل ما نيابة عنه ،وقد تكون اإلنابة حكمية وهي

تتعلق بالمحامي المتدرب وهو ينوب عن استاذه ُحكماً ،ويترتب على ذلك تحمل المحامي األستاذ المسؤولية عن جميع
االعمال التي تصدر عن المحامي المتدرب اذا ما ولدت ضرراً بالموكل.1

ويبدو أن القضاء الفلسطيني يعد المحامي المتدرب محامياً مناباً عن المحامي األستاذ ويبدو ذلك من حكم
لمحكمة استئناف رام اهلل ،حيث جاء في حكم لها (وال نجد في إجراء التبليغ من قبل المحامي المتدرب ما يبطل ذلك

التبليغ) ،2ويستنبط كذلك من حكم لمحكمة العدل العليا الفلسطينية حيث جاء في حكم لها (وفي جلسة

 222 /2/22لم يحضر وكيل الجهة المستدعية رغم تبلغه حسب األصول فطلب رئيس النيابة عذراً له وإعادة تبليغه

لجلسة أخرى تم تعيينها في  222 /3/21إال أنه لم يحضر رغم تبلغه لهذه الجلسة بواسطة المحامي المتدرب في

مكتبه) ،3وقضت محكمة التمييز األردنية بأن (وحيث إنه وبالرجوع إلى المادة  32من قانون نقابة المحامين نجد أنها
تنص على "إن للمحامي المتدرب أن يعقب جميع المعامالت لدى كافة المراجع القضائية أو اإلدارية…" ،كما أن

المادة

 2/من القانون ذاته تجيز للمحامي سواء أكان خصماً أصيالً أم وكيالً أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي

قضية معينة وعلى مسؤوليته محامياً آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ،وحيث إن

الئحة الدعوى المقامة موقعة من الوكيل األصيل ومختومة وأن اإلنابة للمحامية المتدربة مؤرخة بالتاريخ نفسه وتضمنت

اإلنابة تفويض المحامية بجميع الصالحيات المخولة له بمقتضى الوكالة وأوضح الوكيل األصيل أن اإلنابة خاصة بالدعوى

ويكون بذلك قد عين الدعوى موضوع اإلنابة باعتبار أن الدعوى لم تأخذ رقماً في سجل المحكمة ويكون بذلك قيام

المحامية المتدربة بتقديم الئحة الدعوى مرفقة بالوكالة واإلنابة لتأخذ رقماً وتفهم موعد الجلسة تندرج ضمن أعمال تعقب
الدعوى لدى المحكمة ومتفقة مع المادتين  32و

 2/من قانون نقابة المحامين إذ أن خلو اإلنابة من رقم القضية ال

يعيبها)  ،وقضت كذلك بأن (المادة  31أجازت من قانون نقابة المحامين لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب
بأن يترافع بشخصه وتحت اشراف استاذه وبتفويض خطي منه .1:أمام المحاكم الصلحية بعد مضي مدة ال تقل عن ستة

اشهر من مدة التدريب .2.أمام المحاكم البدائية بعد مضي مدة ال تقل عن سنة من مدة التدريب ،كما أن المادة  32من

أسامه توفيق أبو الفضل ،مقال بعنوان (تطوير مهنة احملاماة) منشور على املوقع السوري لالستشارات والدراسات القانونية:
.http://www.sl-center.org
استئناف حقوق رام اهلل رقم  22لسنة  66بتاريخ  ، 6/ / 111موقع قانونhttp://www.qanon.ps :
 4عدل عليا رام اهلل رقم  2لسنة  113بتاريخ  ، /3/ 112موقع قانونhttp://www.qanon.ps :
 1متييز أردين رقم  1 3/ 22بتاريخ  ، 1 3/19/ 2صادر عن اهليئة العادية ،موقع املوسوعة األبدية http://lawpedia.jo/
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التكييف القانوني لعالقات المحامي القانونية الناشئة عن ممارسته
لمهنة المحاماة (دراسة تحليلية مقارنة)

ط.د .نضال جمال
مسعود جرادة

ذات القانون قد أجازت للمحامي المتدرب ان يعقب جميع المعامالت لدى كافة المراجع القضائية واالدارية وله ان

يحضر بمفرده التحقيقات امام الشرطة والنيابات العامة في المخالفات والجنح ،ويستفاد من المادتين  31و  32من
قانون نقابة المحامين أن مرافعة المحامي المتدرب أمام محاكم الصلح وأمام محاكم البداية إنما يكون بتفويض وإنابة من
المحامي الذي يتدرب عنده وليس من أحد سواه وكذلك قيامه في تعقب المعامالت أمام المراجع القضائية واإلدارية إنما

يك ون بتفويض من المحامي الذي يتدرب لديه وليس من أحد سواه ،وعليه فإنه ليس للمحامي األستاذ أن يقوم بإعطاء
إنابة للمحامي المتدرب الذي يتدرب لدى محامي آخر وال يتدرب لديه ليقوم بتقديم االعتراض على الحكم الغيابي أمام

محكمة بداية الجزاء ،كما أنه ليس للمحامي المتدرب أن يتفهم موعد الجلسة المحددة للنظر في االعتراض،وبذلك
يكون تفهم المحامي المتدرب لموعد الجلسة االعتراضية وتوقيعه استدعاء االعتراض قد تم من قبل شخص غير مفوض

قانوناً بذلك ،ويكون توقيعه وتفهمه لموعد الجلسة غير منتج ألثر ،األمر الذي يترتب عليه أن يغدو قرار محكمة الجزاء
الصادر في الدعوى القاضي برد االعتراض شكالً لعدم حضور المعترض واقعاً في غير محله ومخالف للقانون).1

واستناداً لما تقدم ،فإن األحكام المتعلقة بإنابة المحامي المناب غير العامل في مكتب المحامي األصيل تنطبق

على المحامي المتدرب باعتباره محامياً متدرباً مناباً حكماً.

أوالً :النتائج:

الخاتمة

 .1لم تتفق كلمة الفقه حول طبيعة العالقة بين المحامي وموكله من حيث كونها عالقة تعاقدية من عدمه ،حيث
يذهب غالبية الفقهاء ويؤيدها الكثير من أحكام القضاء ,أن العالقة القائمة بين المحامي وموكله تحديداً هي

عالقة تعاقدية ,ومن ثم فإن وقوع خطأ من المحامي تحكمه قواعد المسؤولية العقدية ,لقيام العقد بين المحامي
وموكله ،وذلك على خالف األقلية التي ترى أن العالقة القائمة بين المحامي وموكله ال يمكن أن تكون عالقة

تعاقدية ,ومن ثم فإن الخطأ الواقع من المحامي وتتحقق بموجبه المسئولية يكون خاضعاً ألحكام المسؤولية
التقصيرية وليس ألحكام المسؤولية التعاقدية النتفاء قيام األخيرة أصالً.

 .2اختلف الفقهاء في تكييف العقد المبرم بين المحامي والمتعاقد معه ،فيرى البعض أن عقد المحاماة المبرم بين
المحامي والمتعاقد معه يعد عقد وكالة متى كان محله القيام بأعمال قانونية ,ويعد عقد مقاولة متى كان محل

العقد تكليف المحامي بأعمال مادية ،بينما يرى جانب ثان من الفقه بأنه عقد وكالة ،وهو ما يؤيده القانون

والقضاء الفلسطيني والمقارن ،ويرى جانب ثالث أن الوكالة بالخصومة هو عقد وكالة من نوع خاص.

قرار حمكمة متييز اجلزاء رقم  114/ 62بتاريخ / 114/ / 6
.http://www.lawjo.net/vb/showthread.php

منشور لدى :منتديات شبكة قانوين األردن
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التكييف القانوني لعالقات المحامي القانونية الناشئة عن ممارسته
لمهنة المحاماة (دراسة تحليلية مقارنة)

ط.د .نضال جمال
مسعود جرادة

 .3العقد القائم بين المحامي والشخص االعتباري هو عقد عمل فردي إذا وجدت التبعية ولو في صورتها التنظيمية
أو اإلدارية ,أما إذا لم تتحقق التبعية فيرى جانب من الفقه أن تلك العالقة تنشئ عقد مقاولة,ويرى جانب آخر
أن هذه العالقة تُنشيء عقد وكالة ,ويرى جانب ثالث أن العالقة تُنشيء عقد غير مسمى.

 .تأخذ عالقة المحامي األصيل بالمحامي المناب صورتين ،إحداها أن يكون المحامي المناب ضمن طاقم
مكتب المحامي األصيل وينوب عن المحامي األصيل في األعمال المكلف القيام بها ،أما الصورة الثانية فهي

صورة إنابة محام أصيل لزميل له للحضور نيابة عنه إحدى جلسات المحاكمة دونما أن يكون هناك انتظام
للمحامي المناب في مكتب المحامي األصيل.

 .المحامي المناب متى كان ضمن طاقم مكتب المحامي األصيل ويمارس عمله من مكتبه وبانتظام واستمرار
ويتقاضى منه أجراً ،فإنه يكون عامالً تنطبق عليه أحكام قانون العمل وذلك في تصوير جانب من الفقه ،بينما
يرى جانب آخر من الفقه أن المحامي الذي يلتحق بمكتب محام آخر يعتبر ممارساً لمهنة حرة.

 .المحامي المتدرب هو محام مناب حكماً عن المحامي األصيل ،ويخضع لذات األحكام المتعلقة بإنابة المحامي
المناب غير العامل في مكتب المحامي األصيل باعتباره محامياً متدرباً مناباً حكماً.

ثانياً :التوصيات:
.1

دعوة المجلس التشريعي ونقابة المحامين الفلسطينيين لتنظيم عملية اإلنابة في قانون المحاماة

وفي أقل تقدير تنظيمها نقابياً ال سيما من حيث:

أ .ضرورة تحديد سلطات المحامي المناب في سند اإلنابة.

كيل للوكيل وليس وكيالً للموكل.
ب .ضرورة بيان عالقة المحامي المناب بالموكل األصيل واعتباره و ً

ج .بيان المسئولية القانونية المترتبة على األضرار التي تلحق الموكل جراء خطأ المحامي األصيل أو
المناب أو المتدرب.

 .4النص على ضرورة كتابة عقد الشراكة فيما بين المحامين المشتركين في مكتب واحد لقطع الشك بالقيني على
إمكانية اختالط عقد شراكة المحامين بعقد العمل ،ولنزع فتيل النزاع بين المحامين بالخصوص.

 .5تعديل المادة /11أ من نظام تدريب المحامين رقم  1لسنة  222وذلك بإضافة اشتراط حصول المحامي
المتدرب على إنابة خطية من أستاذه للمثول أمام المحكمة ،ونقترح بأن يكون النص بعد التعديل على النحو

اآلي (:بعد مضي ستة أشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب أن يترافع أمام المحاكم الصلحية تحت إشراف
أستاذه بعد الحصول على إذن بذلك من مجلس النقابة وإنابة خطية من أستاذه ،كما يجوز له بعد مضي سنة على

تدريبه أن يترافع أمام محاكم البداية تحت إشراف أستاذه وبإذن من المجلس ،وله كذلك مراجعة دوائر االجراء).

 .6دعوة نقابة المحامين إللزام المحامين المتدربين للحضور أمام المحكمة بموجب إنابة خطية من المحامي األستاذ.
 .7دعوة نقابة المحامين لمحاسبة المحامي المتدرب الحاضر نيابة عن محامي ال يتدرب لديه.

 .8نوصي السادة القضاة بضرورة فحص وكالة المحامي للتثبت من سلطة المحامي الوكيل األصيل من إنابة غيره من
المحامين بوصف المحامي المناب وكيالً عن الوكيل ،وذلك درءا للخطأ في إجراءات الخصومة.
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التكييف القانوني لعالقات المحامي القانونية الناشئة عن ممارسته
لمهنة المحاماة (دراسة تحليلية مقارنة)

ط.د .نضال جمال
مسعود جرادة

قائمة المراجع:

أولا :الكتب:

 .1أحمد أبو الوفا ،المرافعات المدنية والتجارية ،د.ط ،1891 ،االسكندرية :منشأة المعارف.
 .2أحمدمحمود سعد:نحوارساءنظامقانونيلعقدالمشورةالمعلوماتية،ط، 1القاهرة.1995 ،

 .3أحمد حسن البرعي ،الوجيز في القانون االجتماعي ،الجزء األول -عقد العمل الفردي ,-د.ط،
 ،2001القاهرة :دار النهضة العربية.

 .4إسماعيل غانم ،قانون العمل والتأمينات االجتماعية ,د.ط ،1811-1810 ،مكتبة عبد اهلل وهبه.

 .5أشرف جهاد وحيد األحمد ،المسؤولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني ,رسالة ماجستير ,جامعة
الشرق األوسط.2012-2011 ,

 .1أنور العمروسي ،قانون المرافعات المدنية والتجارية ،ط ،1د.ن.
 .7حسام الدين األهواني ،قانون العمل ,د.ط ،1881 ،د.ن.

 .9صالح الدين الناهي ،الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية ،بغداد :الشركة األهلية.

 .8عبد الباسط عبد المحسن ،شرح قانون العمل –عقد العمل الفردي ,-د.ط ،2001-2000 ،القاهرة:
دار النهضة العربية.

 .10عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ,الجزء السابع ,المجلد األول ,العقود
الواردة على العمل ,ط ،1898 ،2القاهرة :دار النهضة العربية.

 .11عبد الغني عمرو الرويمض ،عالقات العمل الفردية في القانون الليبي ,د.ط ،2004 ،د.ن.
 .12عصام أنور سليم ،قانون العمل ,ط ,2002 ،2االسكندرية :منشأة المعارف.

 .13علي عبد العال العيساوي ،أسرار مهنة المحاماة ,د.ط ،بيروت :المكتبة الثقافية ,د.ت.
 .14عمار سعدون حامد المشهداني :الوكالة بالخصومة ،دار الكتب الجامعية.

 .15فتحيه قره ،أحكام عقد المقاولة ,د.ط ،1897 ،اإلسكندرية :منشأة المعارف.
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جهود الجزائر في تسوية أزمتي ليبيا ومالي من خالل مقاربة
المصالحة الوطنية
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جهود الجزائر في تسوية أزمتي ليبيا ومالي من خالل مقاربة المصالحة الوطنية
Algeria's efforts to resolve the crises of Libya and Mali through the
approach of national reconciliation
بلعربي علي /أستاذ محاضر-ب-كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة عبد الحميد بن باديس -مستغانم -الجزائر

الملخص:
تناولت هذه الدراسة دور اجلزائر يف تسوية األزمة الداخلية يف كل من ليبيا ومايل من خالل دعم مقاربة املصاحلة الوطنية
كآلية حلل األزمة اليت تعيشها الدولتان ،وذلك من خالل التشجيع على احلوار الوطين الشامل .تطرقت هذه الدراسة إىل تبيان
عوامل اهتمام اجلزائر بتسوية األزمات يف إفريقيا بصفة عامة ،باإلضافة إىل إبراز أهم أُسس املقاربة اجلزائرية يف كل من ليبيا ومايل،
مع التطرق إىل أهم التحديات اليت تواجهها هذه املقاربة.
توصلت الدراسة يف األخري إىل نتيجة أساسية وهي أ ّن اجلزائر جنحت إىل حد بعيد يف توظيف مقاربة املصاحلة الوطنية
يف تسوية أزمة مايل ،وال زالت تلعب دوراً معترباً يف الدفع جبهود املصاحلة الوطنية يف ليبيا.
الكلمات المفتاحية :اجلزائر؛ ليبيا؛ مايل؛ املصاحلة الوطنية؛ احلوار الوطين؛ تسوية األزمات.
Abstract:
This study examined the role of Algeria in resolving the internal crisis in Libya and
Mali by supporting the national reconciliation approach as a mechanism for solving the crisis
experienced by the two countries by encouraging comprehensive national dialogue. The study
examined Algeria's interest in settling crises in Africa in general, as well as highlighting the
main bases of the Algerian approach in Libya and Mali, while addressing the most important
challenges facing this approach.
The study concluded in a final conclusion that Algeria has succeeded to a large extent in
employing the approach of national reconciliation in the settlement of the Mali crisis, and
continues to play a significant role in pushing the efforts of national reconciliation in Libya.
Algeria; Libya; Mali; National reconciliation; National dialogue; Crisis

Keywords:
resolution
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مقدمة:
مس منطقة مشال إفريقيا مطلع سنة  1122أثره البالغ يف هز أمن واستقرار املنطقة ككل،
كان للحراك االجتماعي الذي ّ
حيث تسببت الثورة اليت أطاحت بنظام القائد معمر القذايف يف ليبيا إىل تزايد حدة التهديدات األمنية على دول مشال إفريقيا
ودول منطقة الساحل اإلفريقي على حد السواء ،خاصة على دولة مايل اليت عاد الالاستقرار ليخيم على مشاهلا بعد حركة التمرد
اليت قادهتا احلركة الوطنية لتحرير أزواد بداية سنة  ،1121وهذا ما انعكس بدوره سلباً على األمن القومي اجلزائري حيث باتت
اجلزائر حماطة بدول غري مستقرة أمنيا.
وحرصاً منها على إعادة األمور إىل نصاهبا ،بذلت اجلزائر جهداً معترباً يف سبيل إجياد تسوية هنائية ألزميت ليبيا ومايل ،سواءً
من خالل جهودها الفردية أو من خالل املشاركة يف مبادرات إقليمية أو عاملية على غرار تلك اليت يقوم هبا االحتاد اإلفريقي أو
هيئة األمم املتحدة.
ومن خالل جتربتها الوطنية القائمة على املصاحلة الوطنية يف حل األزمة األمنية اليت مرت هبا ألزيد من العقد من الزمن،
ترى اجلزائر أ ّن احلل يف ليبيا ومايل لن يكون إالّ عن طريق تبين مقاربة املصاحلة الوطنية كحل إلهناء األزمة يف الدولتني ،وذلك
بتشجيع أطراف النزاع للجلوس حول طاولة احلوار لتفادي اخلالفات وإجياد تسوية توافقية مرضية للجميع ،فاحلل السياسي واحلوار
واملصاحلة الوطنية هي حلول كفيلة إلجياد تسوية لألزمة الداخلية اليت تعيشها كل من ليبيا ومايل ،وذلك وفقا للمقاربة اجلزائرية.
وعلى الرغم من اجلهود اليت بذلتها وما زالت تبذهلا اجلزائر من أجل إجياد تسوية لألزمتني الليبية واملالية ،إالّ أن تعدد
أطراف النزاع يف كال الدولتني ،مع زيادة التدخالت اخلارجية فيهما باتت تشكل أهم التحديات اليت تواجهها اجلزائر لتحقيق
مقاربة املصاحلة الوطنية ،وعلى هذا األساس حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن اإلشكالية التالية:
ماهي أهم التحديات اليت تواجه اجلزائر يف جتسيد مقاربة املصاحلة الوطنية يف كل من ليبيا ومايل؟
ولإلجابة عن هذه اإلشكالية حتاول هذه الدراسة التحقق من الفرضيات التالية:
 ضعف السلطة املركزية يف كل من ليبيا ومايل يشكل عائقاً أمام حتقيق املصاحلة الوطنية يف كال الدولتني. تعدد أطراف النزاع يف كل من ليبيا ومايل شكل حتديا أمام جتسيد مقاربة املصاحلة الوطنية يف الدولتني. التدخالت اخلارجية يف أزميت ليبيا ومايل أعاقت حتقيق مقاربة املصاحلة الوطنية حلل األزمتني.أما عن املناهج املستخدمة يف هذه الدراسة فتمثلت أساساً يف املنهج التارخيي من خالل تتبع مراحل تطور األزمة يف كل
من ليبيا ومايل ،ومنهج دراسة احلالة كون الدراسة تتناول األزمتني الليبية واملالية كدراسة حالة.
ولإلملام جبميع جوانب اإلشكالية والفرضيات املرتبطة هبا مت تقسيم الدراسة إىل مخس حماور وهي كالتايل:
احملور األول :مفهوم املصاحلة الوطنية
احملور الثاين :عوامل اهتمام اجلزائر بتسوية األزمات اإلفريقية
احملور الثالث :طبيعة األزمة يف كل من ليبيا ومايل.
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احملور الرابع :املقاربة اجلزائرية لتسوية أزميت ليبيا ومايل ( توظيف مقاربة املصاحلة الوطنية).
احملور اخلامس :حتديات جتسيد املقاربة اجلزائرية يف كل من ليبيا ومايل.
المحور األول :مفهوم المصالحة الوطنية
املصاحلة يف معناها الشامل "تتضمن جمموعة من اإلجراءات املتعلقة خبلق الشروط الضرورية لتحقيق السالم املستدام يف
2
اجملتمعات حمل الصراع ،وحتديد ودعم اهلياكل اليت تسهم يف تقوية وترسيخ السلم من أجل جتنب الرجوع إىل حالة الصراع".
كما تعرف املصاحلة أيضا على أهنا " :العملية اليت ميكن مبقتضاها ألطراف واجهوا عالقات قمعية أو صراع دموي إنشاء
1
عالقة مرضية فيما بينهم".
وتعرف املصاحلة على أهنا ":عملية للتوافق الوطين تنشأ على أساسها عالقة بني األطراف السياسية واجملتمعية قائمة على
التسامح والعدل وإزالة أثار صراعات املاضي لتحقيق التعايش السلمي بني أطياف اجملتمع كافة مبا يضمن االنتقال الصحيح
للدميقراطية ،من خالل آليات حمددة ،ووفق جمموعة من اإلجراءات".
تقوم املصاحلة الوطنية على حمورين أساسيني:
 -2تغيري العالقات بني اخلصوم السابقني هبدف الوصول إىل قدر من التعايش املشرتك بينهما.
 -1إقامة نوع جديد من العالقة بني املواطنني واحلكومة تقوم على أساس سيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان.
مما سبق يتضح أ ّن املصاحلة الوطنية هي آلية لتسوية األزمات من خالل حتقيق التوافق بني الفرقاء ،سواءً على املستوى
السياسي أو اجملتمعي بُغية الوصول إىل نوع من التعايش السلمي الذي خيدم اجلميع وذلك يف ظل سيادة القانون واحرتام حقوق
اإلنسان ،وجتدر اإلشا رة إىل أنه ليس هناك معايري حمددة سلفا لتحقيق املصاحلة ،فنجد أن هذه اإلجراءات ختضع لطبيعة
اجملتمعات وطبيعة الصراعات فليس كل إجراء جنح يف جمتمع ما بالضرورة ينجح يف جمتمع آخر ،وهلذا يبقى احلوار وحده الكفيل
بتحديد هذه اإلجراءات للوصول إىل املصاحلة.
المحور الثاني :عوامل اهتمام الجزائر بتسوية األزمات اإلفريقية:

إ ّن اجلزائر وحبكم موقعها اجلغرايف وتارخيها وثقافتها تستمد جذورها من العمق اإلفريقي ،وهذا ما جعلها تدرك متام اإلدراك
الدول اإلفريقية ،وبصفتها عضوا نشيطا وفعاال يف اإلحتاد اإلفريقي وقبله ضمن منظمة الوحدة
ضرورة تقاسم نفس املصري مع كافة ّ
اإلفريقية ،عكفت اجلزائر على توحيد اجلبهة اإلفريقية وإيصال صوهتا يف العديد من املناسبات يف احملافل الدولية إذ تدافع اجلزائر
وبقوة عن مصاحل القارة اإلفريقية.

 2حممد األمني طييب باهلامشي " ،جلان احلقيقة واملصاحلة لتجسيد مفهوم العدالة االنتقالية" ،جملة القانون اجملتمع والسلطة ،العدد  ،112 ،11ص.221
 1عادل ماجد" ،قواعد املصاحلة الوطنية يف املراحل االنتقالية :تطبيق على الوضع املصري" ،جملة يتفكرون ،العدد الثاين ،112 ،ص.18
حممد عبد احلفيظ الشيخ  " ، ،حتديات املصاحلة الوطنية يف ليبيا بعد  ،"1122جملة املستقبل العريب ،العدد  ، 2،112ص ص.211-212
عادل ماجد ،مرجع سابق ،ص.18
رهانات السلم واألمن يف إفريقيا تق ّدم معترب وجهود حثيثة( دراسة من دون مؤلف) ،جملة اجليش ،العدد ،816فرباير  ،112ص .
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الدول
ونظرا لتشبّث اجلزائر والتزامها مببادئ السلم واألمن يف إفريقيا وجعلها من أهم أولوياهتا اإلقليمية ،دعت اجلزائر ُ
اإلفريقية إىل العمل والسعي يف سبيل التسوية النهائية ألزماهتا ونزاعاهتا وااللتفاف حول ديناميكية السلم طبقا ملا جاءت به أهداف
2
ومبادئ الوحدة اإلفريقية سابقا ،االحتاد اإلفريقي حاليا.
وميكن إرجاع اهتمام اجلزائر بتسوية األزمات يف القارة اإلفريقية إىل مجلة من العوامل اليت هي يف احلقيقة مبادئ أساسية يف
السياسة اخلارجية اجلزائرية واليت نذكر منها:
 -2سياسة التضامن اليت تعتمدها اجلزائر مع جرياهنا يف إطار سياسة حسن اجلوار االجيايب.
 -1القرب اجلغرايف والروابط التارخيية بني بلدان منطقة الساحل والصحراء.
 مبدأ عدم التدخل العسكري وتشجيع اجلزائر للحلول السياسية حلل األزمات من خالل احلوار. -انعدام األمن يف دولة من الدول هو هتديد لألمن يف مشال إفريقيا ومنطقة الساحل اإلفريقي.

1

وانطالقا من هذه املبادئ عملت اجلزائر على تسوية أزميت ليبيا ومايل من خالل الدفع باجلهود السياسية الرامية إىل حتقيق
املصاحلة الوطنية يف كال الدولتني ،وهذا ما سنتطرق إليه بالتحليل يف احملاور الثالث التالية:

المحور الثالث:طبيعة األزمة في كل ليبيا ومالي:
أ -تطورات األزمة في دولة ليبيا:

قبيل انطالق الثورة الليبية استدعى الليبيون ذكرى االحتجاجات اليت وقعت يف  26فرباير  1118أمام القنصلية اإليطالية
يف بنغازي تنديدا بالصور الكاريكاتورية املسيئة للنيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ،هذه االحتجاجات اليت راح ضحيتها  21قتلى
واعتقل فيها  2شخصا .فاستبق النظام اللييب هذا احلدث يوم  2فرباير  11122باعتقال حمامي أُسر ضحايا جمزرة أبو سليم
الذين اعتادوا على االعتصام بني احلني واآلخر ،فخرجت مظاهرات عفوية يف بنغازي تطالب باإلفراج عن احملامي فقابلها النظام
بقمع شديد تسبب يف مقتل عدد من املتظاهرين ،وبذلك كانت بداية الثورة ،وخالل مخسة أيام اهنارت قوات النظام يف بنغازي
وأصبحت يف قبضة الثوار وبعدها انتقلت املظاهرات إىل طرابلس وبقية املدن الليبية .بعد تسعة أشهر من الثورة سقط النظام اللييب
وذلك مبقتل الزعيم معمر القدايف يف أكتوبر  ،1122وهكذا تضافرت اجلهود الداخلية مع التدخالت اخلارجية خاصة قرار جملس
األمن رقم  2 6الصادر بتاريخ  26مارس  1122لتسقط نظاما حكم ألكثر من أربع عقود من الزمن.
لكن األزمة الليبية مل تنتهي مبقتل "معمر القذايف" وسقوط نظامه بل كانت بدايتها احلقيقية من هذا احلدث حيث باتت
األزمة أكثر تعقيداً بعد أ ن أصبحت الفوضى والالاستقرار واالنقسام املؤسسايت واجملتمعي من أهم مميزات ليبيا ما بعد معمر
القذايف.

 2املرجع نفسه ،ص

.
Arslan Chikhaoui, "les paradigmes de la politique étrangère de l'Algérie", (FES), 2015, p p 8-9.

2

أمحد سعيد نوفل وآخرون "،األزمة الليبية إىل أين؟" ،مركز دراسات الشرق األوسط-األردن ،-العدد الثالث عشر ،1126 ،ص ص.10-11
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أقرت الدائرة الدستورية يف
فعلى المشهد السياسي بات االنقسام املؤسسايت أهم مميزات الساحة السياسية الليبية ،فبعدما ّ

احملكمة العليا عدم شرعية إقالة حكومة "عبد اهلل الثين" من طرف املؤمتر الوطين العام وإرجاعه إىل منصبه ،دخلت األزمة الليبية
منعرجا خطريا بعدما تقرر نقل مقر الربملان اللييب إىل مدينة "طربق" شرق البالد بدعوى إمتام إجراءات استالم وتسليم السلطة وفقا
لقرار احملكمة العليا ،وهنا ظهر اللواء "خليفة حفرت" إىل الواجهة والذي شكل اجليش اللييب املوايل حلكومة طربق اليت نالت اعرتافا
دوليا وإقليميا .وعلى إثر ذلك ،رفعت دعوة قضائية إىل احملكمة العليا تطعن يف صحة إجراءات نقل السلطة إىل طربق ،وجاء قرار
احملكمة العليا يف نوفمرب  112يقضي بعدم صحة هذه اإلجراءات ،بل وعدم صحة إجراءات انتخاب الربملان من أساسها،
وبذلك أصبح الربملان حبكم املنعدم وهو ما يعين إجراء انتخابات جديدة
أقر املؤمتر الوطين العام يف سبتمرب  112تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطين بقيادة "عمر احلاسي" يف
ويف خطوة سياسية ّ
طرابلس مدعومة من رئاسة األركان العامة بقيادة العميد "عبد السالم جاد اهلل العبيدي" الذي تعمل حتت إمرته قوات الدروع.
بعد وصول مبعوث األمم املتحدة إىل ليبيا "مارتن كوبلر" الذي خلف "برناردينيو ليون" اليت اهتم بوالئه للواء "حفرت" ،مت
صياغة اتفاق الصخريات يف املغرب يف  26ديسمرب  ،112ومت فيه التوافق على تشكيل ثالث هيئات :اجمللس الرئاسي واحلكومة
السراج" يف طرابلس بوصفه رئيسا للحكومة واجمللس الرئاسي
واجمللس األعلى للدولة ،وتشكلت حكومة الوفاق الوطين برئاسة "فايز ّ
2
يف الوقت نفسه.
وهكذا بات املشهد السياسي اللييب منقسما ،حكومة طربق يف الشرق بقيادة "عبد اهلل الثين" وحكومة الوفاق الوطين
السراج" ووراء كل حكومة جمموعة من املليشيات املسلحة.
بطرابلس يف الغرب بقيادة "فايز ّ
أما المشهد األمني فهو اآلخر بات أكثر تعقيدا ،حيث مل يعمل "القذايف" على بناء جيش وطين قوي تسند له مهمة

احلفاظ على األمن يف ليبيا ،بل كان تركيزه منصبا على إنشاء كتائب أمنية متفوقة عسكريا على اجليش النظامي من حيث التعداد،
التسليح ،التجهيز والتدريب وذلك حلماية النظام1،ولكن هذا طرح حتديا أمنيا كبريا يف ليبيا ما بعد "القذايف" حيث انتشر السالح
وانتشرت اجملالس العسكرية يف كل املناطق الليبية يف ظل عدم وجود بنية قيادية واضحة تنظم عمل هذه اجملالس ،وهذا ما أدى إىل
الكثري من الفوضى  ،كما أدى انتشار السالح إىل إعادة تسليح القبائل الليبية وسيادة روح االنتقام بني هذه القبائل مما يعين زيادة
األعباء األمنية على السلطات الليبية اليت مل تستطع السيطرة على املليشيات واجملالس العسكرية ،هذا ما سيؤجل حتقيق االستقرار
الداخلي يف ليبيا  ،وبات الصراع على السلطة أهم مميزات املشهد األمين يف ليبيا .باإلضافة إىل انتشار اجلماعات اإلرهابية
واملتطرفة اليت زادت األمر تعقيدا يف ليبيا.
أما المشهد المجتمعي فبات يُعرب عن انقسام اجملتمع اللييب يف العمق إذ مت تصنيف مناطق وقبائل بأكملها حتت تسمية

ثوار أو أزالم ،ويف حني يتم التعامل مع الثوار املنتصرين(مصراتة ،الزنتان وواد اجلمعة) بشرف وكرامة ،أُلصق العار واهلزمية والذنب
باألزالم وهم قبيلة "الورفلة" اليت كانت تدعم نظام القذايف.

 2املرجع نفسه ،ص ص.21-10
 1عاشور شوايل " ،تداعيات الربيع العريب أمنيا على ليبيا :واقع ورؤية" ،ورقة مقدمة إىل مؤمتر :حتول قطاع األمن العريب يف املرحلة االنتقالية برعاية مركز كارينغي للشرق األوسط ،112 ،ص .1
إبراهيم شرقية " ،إعادة إعمار ليبيا :حتقيق االستقرار من خالل املصاحلة الوطنية" ،معهد بروجنز الدوحة ،112 ،ص .2
عمر فرحايت ،مباركة سليماين "،التحديات األمنية يف ليبيا ما بعد القذايف" ،جملة املفكر ،العدد اخلامس ،112 ،ص. 1
إبراهيم شرقية ،مرجع سابق ،ص.28
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من خالل ما تقدم ،يظهر جليا عمق األزمة اليت تعاين منها ليبيا اليوم ،فاالنقسام اهليكلي واجملتمعي باإلضافة إىل
االنفالت األمين كلها عوامل عقدت األزمة وأطالت يف عمرها ،وهذا كله يف ظل انقسام إقليمي ودويل حول األزمة الليبية.

ب -تطورات األزمة في مالي:

تتمثل جذور األزمة الرئيسية يف مايل يف مشكلة الطوارق اليت تعود إىل شهر يناير من سنة  ،208حيث انطلقت حركة
مترد الطوارق من مشال أدرار إىل كيدال مبتدئة متردها املسلح بأسلحة بسيطة .ومنذ ذلك التاريخ تعيش احلكومات املالية املتعاقبة
حالة من الالاستقرار يف مشاهلا مع اجملموعات املسلحة الطوارقية 2،إذ مل تستطع السلطة املركزية يف مايل من ضبط النزاعات املسلحة
املتكررة يف الشمال ،وهو ما يدفع إىل تصنيف هذا النزاع ضمن النزاعات اجملمدة حبكم أنه استعصى عالجها بإجياد حل هنائي
1
هلا.
يعود عدم االستقرار يف دولة مايل إىل عامالن رئيسيان :فالعامل األول يتمثل يف التفاوت االقتصادي واالجتماعي بني
جنوب مايل ومشاله ،إذ يشعر سكان الشمال ويف مقدمتهم الطوارق مبحاباة اجلنوب بربامج التنمية على حساب إقليمهم ،أو على
األقل فشل سياسات التنمية املخصصة للشمال .أما العامل الثاين ،فيتمثل يف التنوع اإلثين وهيمنة إثنية واحدة على مقاليد احلكم
منذ االستقالل وهي أقلية "البومبارا" ،وهذا ما عزز عدم االنتماء لدى الطوارق واألقليات اإلثنية األخرى يف الشمال .وهذا
األخري جعل الصراع يف مايل صراعاً اجتماعيا متأصالً وذلك حبكم رفض احلكومة أو تكيفها السليب مع املطالب االجتماعية
واهلوياتية لسكان الشمال يف مايل خاصة املتمركزين منهم يف غاو ،تومبكتو وكيدال.
وحبكم طبيعة النزاع يف مايل ،مل تستطع جهود التسوية اليت قادهتا اجلزائر أو منظمات افريقية أخرى حل النزاع يف مايل
بشكل هنائي ،وهذا ما جعل الصراع يتجدد يف مايل سنة .1121
ففي  26يناير  1121جتددت أعمال العنف بشكل مفاجئ عرب شن "احلركة الوطنية لتحرير أزواد" هجمات على
مدينتني ماليتني ومها "مناكا" ،و"تسالت" ،وطالبت احلركة بتحريرمها من هيمنة احلكومة املالية حبكم موقعهما الذي يقع يف النطاق
اجلغرايف حملافظيت كيدال وغاو .وزاد األمر تعقيدا بعدما قام اجليش املايل بانقالب عسكري على الرئيس "توري" بواسطة النقيب
"أمادو سانوجو" ،وكان من أهم تداعيات هذا االنقالب مت ُكن قوات الطوارق من السيطرة على ُكربيات مدن الشمال وتراجع
قوات اجليش أمامها ،ويف ظل هذه الظروف أعلنت "احلركة الوطنية لتحرير أزواد" استقالل دولة أزواد يف مشال مايل بتاريخ 18
أبريل  1121الذي مل يعرتف به اجملتمع الدويل الذي حاول مسرعاً رد السلطة املالية يف الشمال.
دخلت األزمة يف مايل مرحلة جديدة بعد التدخل العسكري الفرنسي املباشر وذلك بعد إعالن حالة الطوارئ يف مايل
وبناءً على طلب رمسي من احلكومة املالية 8وجاء التدخل الفرنسي تنفيذا لقرار جملس األمن رقم  111الصادر بتاريخ 11

 2احلافظ النويين " ،أزمة الدولة ما بعد االستعمار يف إفريقيا :حالة الدولة الفاشلة(منوذج مايل)" ،جملة املستقبل العريب ،العدد  ،112 ، 11ص .8
 1مصطفى صايج " ،اجلزائر واألمن اإلقليمي :التسوية الدبلوماسية ألزمة مايل وانعكاساهتا املستقبلية على األمن القومي" ،اجمللة اجلزائرية للدراسات السياسية ،العدد الثاين ،112 ،ص.21
وحدة حتليل السياسات يف املركز العريب" ،أزمة مايل والتدخل اخلارجي" ،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،112 ،ص .1
مصطفى صايج ،مرجع سابق ،ص.22
احلافظ النويين ،مرجع سابق ،ص ص .86-88
 8وحدة حتليل السياسيات يف املركز العريب ،مرجع سابق ،ص.18
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ديسمرب  ،1121لكن النتيجة كانت حتول منطقة أزواد بعد تسعة أشهر من انفصاهلا عن الدولة املركزية إىل قاعدة صلبة جملموعات
2
يدل على أ ّن حل األزمة بني جنوب مايل ومشاله لن يكون إالّ عن طريق احلل السياسي القائم
اإلرهاب والتطرف الديين .وهذا ما ُ
على احلوار بني األطراف املتنازعة ،وهذا ما عملت اجلزائر على حتقيقه يف مايل بعد فشل التدخل العسكري يف إرجاع األمور إىل
نصاهبا يف مشال مايل ،وهذا ما سنبينه يف احملور التايل من هذه الدراسة.

المحور الرابع :المقاربة الجزائرية لتسوية أزمتي ليبيا ومالي ( توظيف مقاربة المصالحة الوطنية).
 -1جهود الجزائر في تسوية األزمة الليبية
يف ليبيا تسعى اجلزائر إىل إجياد حل سياسي يقوم على احلوار والشمولية ليكون حصناً منيعاً ضد كل اجلماعات اإلرهابية
وضد أي تدخل أجنيب آخر ،وصوالً إىل تعزيز مؤسسات الدولة وقدراهتا على مراقبة احلدود .فاملوقف الرمسي اجلزائري من األزمة
الليبية ظل حمايداً وجها لوجه مع االنتفاضة اليت أطاحت بنظام القذايف ،كما أن اجلزائر عارضت تدخل حلف مشال األطلسي يف
1
ليبيا سنة .1122
بعد فشل االنتقال السياسي اللييب يف جويلية  112وانقسام احلكومة إىل سلطتني متنافستني ،دعت اجلزائر من أجل
املصاحلة الوطنية من خالل عملية شاملة جتمع بني كل الفواعل الليبية مبا فيهم اإلسالميني والقيادات السابقة يف فرتة حكم "معمر
القدايف" باستثناء اإلرهابيني وهي فئة يف نظر اجلزائر تشمل أي شخص رفض االخنراط يف العملية السياسية مثل أنصار الشريعة،
تنظيم داعش اإلرهايب والقاعدة .ولهذه الغاية تسعى اجلزائر من أجل الوصول إىل حل دميقراطي يف ليبيا يؤدي إىل االنتخابات
ووضع دستور جديد للبالد ،وذلك من خالل العمل وبشكل وثيق مع املمثل اخلاص ورئيس بعثة األمم املتحدة يف ليبيا سابقا
السيد "برنادينيو ليون") ،)Bernardino Léonكما رحبت اجلزائر باملفاوضات بني األحزاب السياسية الليبية حتت إشراف
منظمة األمم املتحدة ،وتعترب اجلزائر أن احلل السياسي لألزمة وعودة مؤسسات الدولة ليس فقط أولوية يف حد ذاته ،ولكن هو
أمر ضروري للتصدي النتشار الفكر اجلهادي يف ليبيا .
ودعماً منها للحوار يف ليبيا ،احتضنت اجلزائر االجتماع الثاين للحوار بني قادة األحزاب السياسية والنشطاء الليبيني يف
الفرتة املمتدة من  2و  2أبريل  .•112حيث أكدت اجلزائر يف هذا االجتماع من جديد على مقاربتها اليت تعتمد احلل
السياسي واحلوار الشامل بني األطراف الليبية حلل األزمة يف ليبيا .وأشار الوزير املنتدب املكلّف بالشؤون املغاربية واإلفريقية آنذاك
السيد "عبد القادر مساهل" يف الكلمة اليت ألقاها يف هذا االجتماع " أن عدو ليبيا ليس الفرد اللييب بل إن عدوها هو اإلرهاب،
هو عدم االستقرار ،وهو أيضا الفوضى ،كل هذه املعضالت تستوجب التصدي هلا بالوحدة والعزمية " ،كما أكد الوزير أيضا "بأن

 2احلافظ النويين ،مرجع سابق ،ص.86
L’Algérie et ses voisins, Rapport Moyen-Orient/Afrique du Nord, International Crisis Group, Alger/Bruxelles, N°164,
2015, p14.
3
Ibid, p15.
• لإلشارة اجلزائر كانت قد احتضنت االجتماع األول يف الفرتة املمتدة ما بني  21و 22مارس  ،112واالجتماع الثالث يف  1و  1جوان  ،112واحتضنت العديد من اللقاءات بني وزراء خارجية
دول اجلوار اللييب.
4
L’Algérie et ses voisins, op cit, p15.
2
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اجلزائر تدعم اجلهود األممية لتحقيق األمن والسلم واالستقرار يف ليبيا بعيداً عن أي تدخل يف شؤوهنا واحرتام سيادهتا ووحدة
تراهبا".2
ورفضا منها ألي تدخل خارجي يف شؤون ليبيا ،اعتمدت اجلزائر يف فرباير  112موقفا معارضا لدعوة مصر لرفع جزئي
حلظر األسلحة املفروض على ليبيا واملعمول به منذ فرباير  ،1122وذلك للسماح باألسلحة للتحرك حنو برملان طربق الذي حيظى
بدعم سياسي وعسكري من مصر ،كما رفضت اجلزائر أي تدخل عسكري جديد يف ليبيا حىت وإن كان حمدودا وهذا ما تروج له
فرنسا وبعض حلفائها األفارقة .كما كان عربت اجلزائر عن رفضها لتدخل دولة اإلمارات يف شؤون ليبيا وذلك بدعمها هي
صرح دبلوماسي جرائري رفيع املستوى قائالً " :أتساءل كيف أن لدول جملس التعاون
األخرى للفصائل املوالية لربملان طربق ،حيث ّ
1
دل على شيء
اخلليجي الرد إذا كان لنا أن نتدخل يف اليمن ،أتفهم خماوف جريانا ،ولكن ليس تلك اليت لآلخرين "...وهذا إن ّ
فإمنا يدل على موقف اجلزائر الثابت جتاه األزمة الليبية والذي تفضل فيه اجلزائر احلل السياسي لألزمة بعيدا عن أي تدخالت أو
إمالءات خارجية.
وتعترب اجلزائر طرفا أساسيا يف املبادرة اليت طرحها الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي" يف يناير  1126واليت أعلن عن
خطوطها العريضة يف  11فرباير  ،1126ولإلشارة تضم هذه املبادرة إىل جانب تونس واجلزائر دولة مصر اليت تعترب هي األخرى
من املفاتيح األساسية لألزمة الليبية.
تقوم هذه املبادرة على دعم احلوار السياسي بني األطراف الليبية من خالل:
 -2مواصلة السعي احلثيث لتحقيق املصاحلة الشاملة يف ليبيا من دون إقصاء يف إطار احلوار اللييب مبساندة الدول الثالث وبرعاية
هيئة األمم املتحدة.
 -1التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدهتا الرتابية وباحلل السياسي كمخرج وحيد لألزمة الليبية ،على قاعدة االتفاق السياسي
اللييب املوقع بالصخريات يف  26ديسمرب  112كإطار مرجعي واالتفاق على مساندة املقرتحات التوافقية لألطراف الليبية قصد
التوصل إىل صياغات تكميلية وإىل تعديالت ميكن من دفعها.
 رفض أي تدخل عسكري يف ليبيا وأي تدخل خارجي يف الشؤون الداخلية لليبيا باعتبار التسوية لن تكون إالّ بني الليبنيأنفسهم ،والتأكيد على أن يشمل احلوار كافة األطراف الليبية مهما كانت توجهاهتا وانتماءاهتا السياسية.
 العمل على ضمان وحدة املؤسسات املدنية الليبية مبا فيها اجمللس الرئاسي وجملس النواب وجملس الدولة و املؤسساتالعسكرية (اجليش) للقيام مبهامه للحفاظ على األمن.
وهكذا استطاعت تونس واجلزائر من خالل هذه املبادرة تليني املوقف الرمسي املصري ،بوصف مصر الداعم األساسي
والرئيسي لربملان طربق وللواء خليفة حفرت ،وهذا يف اعتقادنا ميثل خطوة كبرية يف حتقيق التقارب بني الفرقاء الليبيني ،وبالتايل على

 2كلمة "عبد القادر مساهل" الوزير املنتدب املكلف بالشؤون املغاربية واإلفريقية ،االجتماع الثاين حلوار قادة األحزاب السياسية والنشطاء الليبيني ،اجلزائر.112 ،
L’Algérie et ses voisins, op cit, p15.
بسيكري سنوسي "،األزمة الليبية ودور اجلوار:مواقف وحسابات" ،مركز اجلزيرة للدراسات( تقارير) ،1126 ،ص .1
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مصر إقناع "حفرت" على التخلي على السالح والدخول يف العملية السياسية ،ويف املقابل على اجلزائر وتونس إجياد حل توافقي يتم
من خالله إدماج "حفرت" يف حكومة الوفاق الوطين اليت جيب أن تضم كل األطراف املتنازعة يف ليبيا.
ب عد ما رأينا جهود اجلزائر يف دعم املصاحلة الوطنية يف ليبيا وتغليب لغة احلوار على لغة السالح ،بات من الضروري معرفة
األسباب الكامنة وراء تفضيل اجلزائر هلذ ا املسعى على آلية العدالة االنتقالية اليت تفضي هي األخرى إىل حتقيق املصاحلة الوطنية،
وعليه فما هي دعائم تفضيل الجزائر لخيار الحوار على خيار العدالة االنتقالية لتحقيق وبناء المصالحة الوطنية في ليبيا؟

يرى "إبراهيم شرقية"• أ ّن احلوار الوطين هو عنصر حيوي يف معظم حاالت ما بعد الصراع ،فهو يعطي الفرصة ملختلف
ؤمن بيئة جتذب حلوالً ممكنة ومشرتكة ومستدامة،
أطراف الصراع ملناقشة القضايا احلساسة -نزع سالح املليشيات مثالً ،-كما يُ ُ
كما ميكن للحوار أن ميلئ الفجوة اليت حدثت بعد سقوط نظام القذايف وبني فرتة ما بعد الثورة اليت مل تشهد إطاراً واضحا لبناء
الدولة الليبية ،وهلذا فالبد للحوار أن يشمل كل من شارك يف الثورة لبحث رؤاهم ومناقشتها حول سبل املضي قدما يف املرحلة
االنتقالية اليت شهدهتا ليبيا .كما أنه ال بد أن تكون مرحلة احلوار سابقة ملرحلة وضع القوانني ،ألن أي قوانني ستصدر قبل احلوار
ستكون قوانني إقصائية ستؤدي ال حمال إىل الكثري من الفرقة وهتدد سالمة ووحدة الرتاب اللييب ،وقانون العزل السياسي الصادر
سنة  1121أكرب مثال على ذلك ،وهلذا فاحلوار الوطين هو فرصة هامة لليبيني للتعرف على املخاطر اليت حتدثها قوانني مماثلة
وكذلك التعرف على العواقب احملتملة على الوحدة الوطنية .فيمكن للحوار الوطين بني شرائح اجملتمع اللييب حل التحديات اليت
2
تقف عقبة حنو مصاحلة وطنية حقيقية يف ليبيا.
هلذه األسباب تفضل اجلزائر احلوار الوطين على العدالة االنتقالية ألنه ميكن هلذه األخرية أن تشعل مشاعر االنتقام كما
ميكنها أن تزيد من تشتت اجملتمع اللييب أكثر مما هو عليه اآلن ،ألن العدالة االنتقالية تقوم على املساءلة وكشف احلقائق وتقدمي
اجملرمني للعدالة ،فهذه كلها إجراءات ال ختدم مسار املصاحلة الوطنية يف ليبيا خاصة يف الفرتة احلالية ،وعليه يبقى احلوار الوطين
الشامل كفيل برأب الصدع يف ليبيا.
-2جهود الجزائر في تسوية أزمة مالي:

دخلت العالقات اجلزائرية املالية مرحلة جديدة ،وذلك بتأكيد احلكومة املالية على دور اجلزائر الذي ال غىن عنه يف حل
األزمة الداخلية يف مايل .هذا ما أكده الرئيس املايل "إبراهيم كايتا" خالل الزيارة اليت قادته إىل اجلزائر يف يناير  .112جاء طلب
احلكومة املالية للوساطة اجلزائرية يف ظل بقاء منطقة كيدال خارج السيطرة احلكومية ،ولإلشارة ،فإن هذه املنطقة تبقى دائما منطقة
1
نفوذ جزائرية حبيث أن االقتصاد بأكمله فيها يعتمد على التبادل التجاري مع اجلزائر.
من خالل الزيارة اليت قادته إىل اجلزائر ،أسس الرئيسان اجلزائري واملايل يف  20يناير  112اللجنة اإلسرتاتيجية الثنائية
اجلزائرية املالية حول مشال مايل وهي جلنة مكلفة بالتأطري وإطالق جهود اجلزائر الرامية إىل املسامهة يف إطالق احلوار املايل الشامل،

• إبراهيم فرحيات( معروف أيضا ب شرقية) ،هو باحث مبركز بروكنجر الدوحة ،وخبري يف النزاعات الدولية جبامعة جورج تاون .تركز أحباثه على تسوية الصراعات ،وعمليات إعادة اإلعمار بعد الصراعات
يف العامل العريب مع الرتكيز خاصة على إدارة الصراعات والوساطة والتحوالت ،واملصاحلة الوطنية ،واحلوار الوطين واإلصالح املؤسسايت.
 2إبراهيم شرقية ،مرجع سابق ،ص ص .1 -1
Aida Laurence Ammour, ""is a Renewed Algerian regional Diplomacy Emerging?", the Broteronline.EU, Netherlands,
2014, p 01.
2
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صرح وزير اخلارجية اجلزائرية السابق "رمطان لعمامرة" على هامش انعقاد الدورة اخلامسة هلذه اللجنة قائالً " :إن
ويف هذا اإلطار ّ
هذا اإلطار اخلاص بالنقاش والتشاور يعكس اإلطار املميز للعالقات اجلزائرية املالية العريقة".2
جتدر اإلشارة ،إىل أن العالقات اجلزائرية املالية هي عالقات ضاربة يف التاريخ فالدور السياسي والدبلوماسي واألمين
للجزائر يف أزمة مايل وحل مسألة الطوارق ليس جديدا وكان دائما ضمن أولويات السياسة اخلارجية اجلزائرية ،فاجلزائر التزمت
دائما مبتابعة عملية السالم يف املنطقة منذ العهد الوطين يف أبريل  2001واتفاقية السالم أو ما يعرف باتفاق اجلزائر سنة ،1118
فموقف اجلزائر وموافقتها على مواصلة وقيادة عملية احلوار واملفاوضات بني املاليني من أجل التوصل إىل حل سياسي ميكن تفسريه
1
على أنه وفاء للجزائر مببادئها وواجباهتا جتاه جرياهنا
ونظرا لتجارهبا السابقة مع األزمات اليت مرت هبا دولة مايل ،فاجلزائر تعرف ما هو متوقع منها يف هذه األزمة نظرا ملكانتها
كقوة عسكرية إقليمية للتأثري يف اجلزء الشمايل من مايل منطقة كيدال ،أضف إىل ذلك أن هذه املنطقة تعترب املوطن األصلي
لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي وهذا ما يشكل هتديدا مباشرا على األمن القومي اجلزائري ،كما حتاول اجلزائر أيضا من
خالل دورها املؤثر إقن اع الطوارق للقتال ضد اجلماعة السلفية للدعوة والقتال اليت أعلنت والءها لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب
اإلسالمي ،حيث جنحت اجلزائر يف إقناع الطوارق املاليني املتمردين يف مايل سابقا النضمامهم إىل وحدة متخصصة بعد اتفاق
اجلزائر سنة  ،1118حبيث يكون دور هذه الوحدة احلفاظ على األمن يف منطقة مشال مايل
بعد االنقالب العسكري الذي وقع يف باماكو يف مارس  1121اختارت احلكومة اجلزائرية الصمت لعدة أشهر ويف بعض
األحيان االكتفاء ببعض التصرحيات املثرية للقلق حول تزايد الالاستقرار يف مايل ،هذا الغياب النسيب عن السياسة الدولية ميكن
تفسريه بالعوامل التالية:
 -2اختطاف سبعة من الدبلوماسيني اجلزائريني يف أبريل  1121يف مدينة "غاو" من طرف مجاعة إرهابية متطرفة وهي حركة
التوحيد واجلهاد يف غرب إفريقيا).(MUJAO
 -1ميكن تفسري عملية االنتظار والرتقب بانشغال اجلزائر بالوضع الداخلي واملواعيد االنتخابية.
 اختارت اجلزائر االنتظار لرتى ما ستؤول إليه األوضاع إقليميا قبل اختاذ أي قرار وبالتايل ترك خماطر حل األزمة لفاعلنيآخرين.
يدم طويالً ،ف بعد تدهور الوضع يف مايل وبدء التحضري لعملية التدخل العسكري كان هناك شرخ
إالّ أن هذا الصمت مل ُ
كبري بني امل واقف اجلزائرية من جهة ومواقف بعض دول اجلوار اجلنويب والدول الغربية من جهة أخرى ،يف موازاة ذلك ،أصبح
واضحا أن اجلزائر حباجة إىل إعادة بعث دورها احملوري يف حل الصراع املايل كفاعل يتمتع بنفوذ سياسي كبري .فقبل التدخل

2

وزارة

الشؤون

اخلارجية،

" الدورة

اخلامسة

للجنة

اإلسرتاتيجية

الثنائية

اجلزائرية

املالية،

مثرة

اجلهود

احلثيثة

للجزائر"،

،112

موجود

على

الرابط

التايل ،)http://www.mae.gov.dz/news_article/2361.aspx.:مت تصفح املوقع بتاريخ  2أكتوبر  1121على الساعة .11:1
Arslan Chikhaoui, op cit, p 09.
3
& Aida Laurence Ammour,"Algeria’s Role in the Sahelian Security Crisis" Stability: International Journal of Security
Development, (2(2): 28, 24 June 2013), p.02.
4
bid, pp 02-03.
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العسكري الفرنسي يف مشال مايل مع مطلع  ، 112أصرت اجلزائر على ضرورة استنفاذ مجيع اخليارات السياسية ورفضت رفضا
صرحيا التدخل األجنيب خاصة إذا كان من طرف الغرب وبقيادة فرنسا.2
وعلى الرغم من أن التدخل العسكري بقيادة فرنسا قد مت بالفعل إالّ أنه فشل يف إعادة النظام الدستوري والسالمة
اإلقليمية لدولة مايل 1،وهذا ما أعاد اجلزائر للواجهة من جديد ،لتلعب دورها الفعال واملعهود يف املنطقة خاصة بعد زيارة الرئيس
"إبراهيم كايتا" إىل اجلزائر يف يناير  112وتأكيده على الدور التارخيي والفعال للجزائر يف حل األزمات السابقة وقدرهتا أيضا
على إجياد تسوية لألزمة اليت اندلعت سنة  .1121حيث كانت استجابة اجلزائر سريعة هبدف احلفاظ على وحدة أراضي مايل من
خالل إجياد تسوية سياسية للصراع مرضية جلميع األطراف املتنازعة ،إذ لعبت اجلزائر دور الوسيط الرئيسي• يف احلوار الذي مجع
الفواعل املالية املتحاربة املنظّم يف جويلية  112باجلزائر .حيث متحور هذا النقاش حول املناطق املتنازع عليها يف مشال مايل وال
مركزية املؤسسات يف باماكو ،كما هدف هذا احلوار إىل احلفاظ على الوحدة الرتابية ملايل حيث مل تسعى اجلزائر فقط إىل كبح
الطموحات االنفصالية لدى البعض يف الشمال ولكن أيضا كبح حركة كبرية كانت تدعو حنو الفيدرالية .وبعد جوالت طويلة من
املفاوضات مجعت بني تنسيقية األزواد وهي متثل رائد اجلماعات املتمردة يف مشال مايل اليت وعدت مؤيديها بأهنا لن ترضى إالّ
باالستقالل ،وبني احلكومة املالية اليت تعمل جاهدة على احلفاظ على سالمة أراضيها ،تكللت جهود الوساطة اجلزائرية ،بتوصل
احلكومة املالية و حركات املتمردة يف الشمال إىل اتفاق تفاوضي ُوقِّع يف باماكو يف  2ماي  ،112لتلتحق يف ما بعد حركة
أزواد باالتفاق يف  11جوان . 112
المحور الرابع :تحديات تجسيد المقاربة الجزائرية في كل من ليبيا ومالي:

يواجه تطبيق املقاربة اجلزائرية يف كل من ليبيا ومايل العديد من التحديات سواءً على املستوى الداخلي أو اخلارجي ،ويف ما
يلي سنتطرق إىل أهم هذه التحديات:
 -1تحديات المصالحة الوطنية في ليبيا:
أ -تحديات داخلية:
تواجه ليبيا الكثري من التحديات الداخلية سواءً على املستوى السياسي أو األمين أو اجملتمعي ،فعلى املستوى السياسي
بات االنقسام املؤسسايت يشكل عائقا أمام حتقيق املصاحلة ،فعلى الرغم من االعرتاف الدويل بشرعية حكومة طرابلس إالّ أن دعم
بعض األطراف حلكومة طربق جعل من املصاحلة الوطنية أمراً صعب التحقيق.
أما التحدي األمين فيتمثل يف انتشار السالح إذ ال ميكن حتقيق مصاحلة وطنية يف بيئة تسيطر عليها املليشيات املسلحة
وهذا ما خلق دولتني متوازيتني :الدولة الرمسية ودولة الثوار.

1

Lagatta Martina, and others, "Algeria’s underused potential in security cooperation in the Sahel region", DirectorateGeneral for External Policies of the Union, Policy Department, 2013, p 14.
2
Ibid, p 10.
• لإلشارة اجلزائر ترتأس هذه املفاوضات اليت تعترب كل من :املنظمة االقتصادية لدول غرب إفريقيا ،واالحتاد اإلفريقي ،واألمم املتحدة ،واالحتاد األورويب ،ومنظمة التعاون اإلسالمي ،وبوركينافاسو،
وموريتانيا ،والنيجر ،وتشاد ،أطرافا فيها.
4
Lagatta Martina, and others, op cit, p17-18.
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أما التحدي اجملتمعي فيتمثل يف االنقسام احلاد واالستقطاب بني األزالم• والثوار ،وهذا كله يف ظل سيادة ثقافة املنتصر
اليت أدت إىل انقسامات حادة داخل اجملتمع اللييب بعد اهنيار نظام القذايف ،إذ ال ميكن حتقيق املصاحلة الوطنية يف ظل هذا
االنقسام 2.فتحقيق املصاحلة الوطنية يف ليبيا متوقف على حتقيق مصاحلة جمتمعية أوالً.
ب -تحديات خارجية:
باإلضافة إىل العوامل الداخلية املعقدة ،زاد التدخل اخلارجي يف األزمة الليبية من تعقيد األمور أكثر ،فأضحت ليبيا مسرحاً
لتنفيذ اسرتاتيجيات بعض القوى اإلقليمية أو تلك البعيدة عن ليبيا ،إذ أدى تدخل األطراف اخلارجية إىل املزيد من االضطرابات
العنيفة وذلك أن أطرافا خارجية مل تتوان يف تقدمي الدعم لطرف دون اآلخر يف الصراع القائم بني القوى السياسية الليبية ،وهو ما
يقف عائقا أمام حتقيق التقارب بني الفرقاء السياسيني اللبيبني وبالتايل تقويض عملية املصاحلة الوطنية يف ليبيا 1.باإلضافة إىل
انتشار اجلماعات اإلرهابية اليت هتدد أمن واستقرار ليبيا.
وهكذا حتالفت العوامل الداخلية مع العوامل اخلارجية لتعرقل مسار املصاحلة الوطنية يف ليبيا.
 -2تحديات المصالحة الوطنية في مالي:
أ -تحديات داخلية :ميكن حصر التحديات الداخلية اليت تعيق مسار املصاحلة الوطنية يف مايل يف النقاط التالية:
من بني أبرز حتديات املصاحلة الوطنية يف دولة مايل هي طبيعة النزاع يف مشال مايل يف حد ذاته ،والذي مت تصنيفه علىأنه من النزاعات االجتماعية املتأصلة واجملمدة ،وهو ما يؤكد على صعوبة إجياد حل هنائي له ،وذلك بسبب ديناميكية أطرافه سواءً
من حيث نشأهتا أو من حيث اختفائها وعودهتا بتسميات خمتلفة ،وإن بقيت املطالب املرفوعة تتمركز حول اهلوية ،واالنفصال
واحلكم الذايت.
 فشل السلطات املركزية يف باماكو يف بسط شرعيتها يف مشال البالد ساهم أيضا يف عرقلة مسار املصاحلة الوطنية حيثأدى هذا الفشل إىل تصاعد املطالب اهلوياتية من جديد ملمثلي سكان الشمال وفق منطق النزاعات اجملمدة.
 صعوبة حتقيق التنم ية يف الشمال وذلك بفعل عدم االستقرار وعدم جدية أطراف النزاع وهذا ما جعل اتفاقيات السالممع الطوارق جمرد ح ٍرب على ورق  ،فتحقيق املصاحلة السياسية ال بد أن مير عن طريق املصاحلة االقتصادية ،وهنا السلطة املركزية يف
باماكو هي اليت تتحمل القدر األكرب من املسؤولية وهي مطالبة بتحقيق تنمية الشمال كون هذه التنمية هي اليت ستضمن استقرار
هذه املنطقة من الرتاب املايل ،وال ميكن للسالم أن يتحقق إالّ من خالل التنمية والقضاء على التهميش والفقر والتخلف.

• األزالم هي تسمية أطلقها الثوار الليبيني على الشخصيات والقبائل اليت كانت تساند "معمر القدايف" أثناء الثورة اليت أطاحت به.

 2إبراهيم شرقية ،مرجع سابق ،ص ص.28-21

 1حممد عبد احلفيظ الشيخ ،مرجع سابق ،ص .21
مصطفى صايج ،مرجع سابق ،ص .2
املرجع نفسه ،ص.2 .
مسيح الدين تسعديت " ،املقاربة اجلزائرية لبناء السلم يف الساحل اإلفريقي :الرهانات والتحديات" ،اجمللة اجلزائرية للدراسات السياسية ،العدد الرابع ،112 ،ص.28
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 ومن بني التحديات اليت تعرقل مسار املصاحلة الوطنية يف مايل أيضاً جند رفض الكثري من النخب السياسية يف باماكوللمصاحلة الوطنية مع أبناء الشمال انطالقاً من رؤية استعالئية وطبقية بني اهلويات املكونة للدولة ،وهو ما دفع إىل بطء توزيع
2
السلطة والثروة بني اجلنوب املهيمن على احلياة السياسية والشمال املهمش عمليا يف املشاركة السياسية
 صعوبة مراقبة تنفيذ االتفاقيات الستحالة القيام أو املشاركة يف عمليات حفظ السالم ،إذ أن تبين اجلزائر ملبدأ عدمتدخل اجليش خارج حدودها منع مشاركته يف عمليات حفظ السالم اليت تبقى ضرورية يف العديد من الدول اليت أبرمت اتفاقيات
وقف القتال ،ولذلك تبقى اجلزائر متمسكة بلجان متابعة تنفيذ االتفاقيات ذات الطابع السياسي أكثر من لعب دور احلفاظ على
السالم ،1فبعد اجلزائر عن امليدان ترك اجملال للكثري من األطراف سواءً داخلية كانت أو خارجية النتهاك اتفاقيات السالم املربمة،
وهذا ما ينعكس سلباً ال حمال عن اتفاقيات املصاحلة الوطنية.
ب -تحديات خارجية:
 ميكن حصر هذه التحديات يف التدخالت اخلارجية يف الشؤون الداخلية لدولة مايل ،وارتباط بعض اجلماعات املتمردةيف مايل بأطراف دولية وإقليمية تعمل على حتقيق مصاحلها اإلسرتاتيجية ،فتصادم املشاريع الفرنسية واألمريكية والصينية كفواعل
دولية من جهة وتصادم املشاريع اإلقليمية للجزائر ،املغرب ،مصر ،تركيا ،قطر والكيان الصهيوين من جهة أخرى ،جعل من حتقيق
التسوية السياسية يف مايل أمرا صعبا وشديد التعقيد .
 باإلضافة إىل التدخالت اخلارجية يف الشأن الداخلي لدولة مايل ،جند أيضا اجلماعات اإلرهابية اليت لعبت دوراً كبرياً يفعرقلة مسار املصاحلة الوطنية يف مايل ،فتنظيم أنصار الدين ،وتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي باإلضافة إىل حركة التوحيد
واجلهاد يف غرب إفريقيا ،كلها تنظيمات إجرامية استطاعت أن تنسج عالقات قوية مع بعض القبائل يف الشمال يف ظل ما تعانيه
هذه املنطقة من ختلف وفقر وهتميش ،واستطاعت أن جتد لنفسها موطأ قدم يف املنطقة ،فأي اتفاق سالم هو ال خيدمها بالدرجة
األوىل وعليه فبقاءها يف مشال مايل مرهون باستمرار النزاع والفوضى فيه.
الخاتمة:
يف آخر هذه الدراسة نستنتج ،أن اجلزائر لعبت دورا مهماً كوسيط حلل أزميت ليبيا ومايل وذلك من خالل دعم مقاربة
املصاحلة الوطنية يف كال الدولتني من خالل الدفع مبسار احلوار الوطين الشامل بُغية إجياد تسوية توافقية تشرتك كل األطراف يف
إجيادها ،وبعد جناحها يف قيادة املفاوضات بني احلكومة املالية وحركات التمرد يف الشمال ،والوصول إىل حل تفاوضي توافقي سنة
 ، 112مل تدخر اجلزائر أي جمهود يف تسوية أزمة ليبيا ،وذلك من خالل مشاركتها كوسيط بني الفرقاء الليبيني أو املشاركة يف
مبادرات إقليمية وعاملية بُغية الوصول إىل حل هنائي لألزمة الليبية ولكن وفقا ملقاربة احلوار الوطين الشامل واملصاحلة الوطنية اليت
تدعو إليها اجلزائر بعيد عن أي تدخالت خارجية يف الشؤون الداخلية للدولة الليبية.

مصطفى صايج ،مرجع سابق ،ص .2
 1املرجع نفسه ،ص.2 .
مصطفى صايج ،مرجع سابق ،ص.28
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وعلى الرغم من اجلهود الكبرية اليت تبدهلا اجلزائر يف تسوية األزمة الليبية واحلفاظ على االتفاق املربم بني األطراف املالية،
تبقى اجلزائر تواجه الكثري من التحديات سواءً على املستوى الداخلي لدوليت ليبيا ومايل أو على املستوى اخلارجي املتمثل أساسا
يف التدخالت اخلارجية يف الشؤون الداخلية لكال الدولتني ،وهذا ما يتطلب من اجلزائر مضاعفة جهودها كوسيط من جهة ،ومن
جهة أخرى ال بد على اجلزائر إعادة النظر يف بعض مبادئ سياستها اخلارجية كإعادة النظر يف مبدأ عدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول ،ومبدأ عدم تدخل اجليش اجلزائري خارج الرتاب الوطين ،أل ّن متسك اجلزائر هباذين املبدأين سيجعل من تنفيذ
اتفاق اجلزائر يف مايل على وجه التحديد أمراً صعبا خاصة إذا كنا بصدد مراقبة تنفيذ هذا االتفاق.
ويف األخري يبقى احلوار الوطين الشامل وحده الكفيل بتحقيق املصاحلة الوطنية يف ليبيا ومايل وفقا للمنظور اجلزائري ،وهذا
ما سيضمن استقرارمها واستقرار منطقة مشال إفريقيا والساحل ككل ،ولكن ال بد أن تُرافق جهود اجلزائر بدعم داخلي من األطراف
املتنازعة وخارجي من الدول اليت هلا مصلحة يف ليبيا ومايل.
قائمة المراجع:
أوالا -باللغة العربية:
 -1المقاالت:
 -2النويين احلافظ " ،أزمة الدولة ما بعد االستعمار يف إفريقيا :حالة الدولة الفاشلة(منوذج مايل)" ،جملة املستقبل العريب ،العدد
.112 ، 11
 -1الشيخ حممد عبد احلفيظ " ،حتديات املصاحلة الوطنية يف ليبيا بعد  ،"1122جملة املستقبل العريب ،العدد .112 ، 2
 طييب باهلامشي حممد األمني " ،جلان احلقيقة واملصاحلة لتجسيد مفهوم العدالة االنتقالية" ،جملة القانون اجملتمع والسلطة ،العددالثاين.112 ،
 ماجد عادل" ،قواعد املصاحلة الوطنية يف املراحل االنتقالية :تطبيق على الوضع املصري" ،جملة يتفكرون ،العدد الثاين،.112
 نوفل أمحد سعيد وآخرون " ،األزمة الليبية إىل أين؟" ،مركز دراسات الشرق األوسط-األردن ،-العدد الثالث عشر .1126 -8فرحايت عمر ،سليماين مباركة " ،التحديات األمنية يف ليبيا ما بعد القذايف" ،جملة املفكر ،العدد اخلامس.112 ،
 -6صايج مصطفى" ،اجلزائر واألمن اإلقليمي :التسوية الدبلوماسية ألزمة مايل وانعكاساهتا املستقبلية على األمن القومي" ،اجمللة
اجلزائرية للدراسات السياسية ،العدد الثاين112 ،
 -1شرقية إبراهيم  " ،إعادة إعمار ليبيا :حتقيق االستقرار من خالل املصاحلة الوطنية" ،معهد بروجنز الدوحة.112 ،
 -0تسعديت مسيح الدين" ،املقاربة اجلزائرية لبناء السلم يف الساحل اإلفريقي :الرهانات والتحديات" ،اجمللة اجلزائرية للدراسات
السياسية ،العدد الرابع.112 ،
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ب -الدراسات:
 -21وحدة حتليل السياسات يف املركز العريب)" ،أزمة مايل والتدخل اخلارجي" ،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،
.112
ج -التقارير:
 -22سنوسي بسيكري" ،األزمة الليبية ودور اجلوار:مواقف وحسابات" ،مركز اجلزيرة للدراسات( تقارير).1126 ،
د -الملتقيات:
 -21شوايل عاشور " ،تداعيات الربيع العريب أمنيا على ليبيا :واقع ورؤية" ،ورقة مقدمة إىل مؤمتر حتول قطاع األمن العريب يف
املرحلة االنتقالية برعاية مركز كارينغي للشرق األوسط .112 ،
ه -الخطب والكلمات الرسمية:
 -2كلمة "عبد القادر مساهل" الوزير املنتدب املكلف بالشؤون املغاربية واإلفريقية ،االجتماع الثاين حلوار قادة األحزاب

السياسية والنشطاء الليبيني ،اجلزائر.112 ،
و -المواقع االلكترونية:

 -2اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،وزارة الشؤون اخلارجية" ، ،الدورة اخلامسة للجنة اإلسرتاتيجية الثنائية اجلزائرية املالية،
مثرة اجلهود احلثيثة للجزائر"http://www.mae.gov.dz/news_article/2361.aspx4102 ،
 -2باللغة األجنبية:
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Netherlands, 2014.
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مهمة اإلعالم واإلخطار لمحافظ الحسابات في شركة المساهمة
على ضوء التشريع الجزائري

ط.د .عادل بن صالح

مهمة اإلعالم واإلخطار لمحافظ الحسابات في شركة المساهمة على ضوء التشريع الجزائري
The task of informing and notification the accounts of the joint stock company in the
light of Algerian legislation

عادل بن صالح  /باحث دكتوراه في الحقوق -تخصص قانون المؤسسة والتنمية المستدامة
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم – الجزائر

الملخص:
يلعب حمافظ احلسابات دور ال يستهان به يف إطار مهمة اإلخطار واإلعالم يف شركة املسامهة أين يتعني عليه تنبيه وإيصال
املعلومة عن خمتلف األوضاع العادية وغري عادية للشركة إىل كل شخص تربطه عالقة هبا من مسامهني واألجانب املتعاملني معها وكذا
كل من اهليئات اإلدارية والرقابية للشركة ،ناهيك عن امتداد هذه املهمة إىل النيابة العامة من خالل إخطارها عن كل فعل جناحي
يعاقب عليه القانون.
ولقد سلطنا الضوء يف هذه الدراسة على خمتلف تلك النصوص القانونية البارزة يف إطار هذه املهمة وهذا الواجب القانوين الذي
يعود هلذه اهليئة الرقابية اخلارجية عن الشركة.
الكلمات المفتاحية :الشركة ،حمافظ حلسابات ،مسامهني ،هيئات إدارية ،وكيل اجلمهورية...
Abstract:
The governor plays a signification role in the notification and information function in the
joint stock company where he must alert and communicate the information about the various
ordinary and unusual conditions of the company to each person with shareholders and nondealers, as well as each of the administrative and supervisory bodies of the company, not to
mention the extension of this task to the public prosecution through the notification of any act
punishable by law.
In this study, we have highlighted the various legal texts that stand out in the context of this
task and the legal duty of this external supervisory body.
Key words: the company, the governor of accounts, shareholders, administrative bodies, the
…agent of the republic

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد14آذار /مارس - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

65

مهمة اإلعالم واإلخطار لمحافظ الحسابات في شركة المساهمة
على ضوء التشريع الجزائري

ط.د .عادل بن صالح

مقدمة:
تعترب شركة املسامهة احد النقاط اليت تعكس خمتلف التطورات االقتصادية احلاصلة مواكبة ومتاشيا مع املستجدات احلالية باألخص يف امليدان
االقتصادي عامة و يف امليدان التجاري خاصة ،كما تعد هذه من بني تلك الشركات التجارية حبسب الشكل بغض النظر عن النشاط الذي
تباشره وهي من شركات األموال ،إذ تقوم على رؤوس أموال كربى مما أعطاها ميزة االعتبار املايل نظرا ملسؤولية الشركاء فيها واليت تعد حمدودة
حبسب حصته برأمسال الشركة ،هذه الشركة بضخامتها وقيامها على رؤوس أموال كربى واىل جانب خمتلف تلك العمليات الكربى اليت تتبناها
هذا كله خلق نوع من الصعوبة والتعقيد لعملية اإلدارة فيها ذلك اثر املسؤوليات اليت قد ترتتب نتيجة أخطاء أو خمالفات قد تقع فيها لذا
وجتنبا لكل هذا كان من الضروري تشديد عامل الرقابة على هذه الشركة وهو دفع باملشرع إىل النص على هيئة رقابية ويف سبيل تفعيل عامل
الرقابة باألخص على تلك امليادين املالية فيها وهي ما يطلق عليها مبحافظ احلسابات.
هذا ويعرف حمافظ احلسابات بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يتوىل بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته املصادقة على صحة
حسابات الشركة وانتظامها ومدى مطابقتها ألحكام التشريع املعمول به  ،وهبذا يتجسد دوره وباستثناء التدخل يف التسيري بالتحقق
من الدفاتر واألوراق املالية كما يدقق من احلسابات املقدمة للمسامهني من قبل جملس اإلدارة أو املديرين حسب احلالة ويصادق على
مدى انتظام دفاتر اجلرد ويتأكد من مدى احرتام مبدأ املساواة بني املسامهني لكن ،هذه العملية لوحدها مل تفي بالغرض أين يتوىل
أيضا حمافظ احلسابات مهمة كل من اإلعالم واإلخطار من خالل إحاطة خمتلف اهليئات الداخلية واخلارجية بالشركة من هيئات
إدارية ،مسامهني ،الغري الذين هم بعالقة بالشركة بالنتائج اليت خرج هبا أثناء عملية املراقبة كما خيطر وفضال عن ذلك النيابة العامة
بتلك األفعال اجلنحية اليت قد يصادفها  ،وهبذا يستنتج انه هناك رابط قوي بني كل من مهمة املراقبة ومهمة اإلعالم واإلخطار بل
تكمالن بعضهما فاألوىل هي من تسمح بالقيام بالتالية ألنه وليقوم مندوب احلسابات مبهمة اإلخطار واإلعالم فهو حباجة لالستعانة
مبختلف الوسائل املتاحة له خالل املراقبة كحصوله على كل الوثائق الضرورية وطلبه للتوضيحات ناهيك عن حضوره جلمعيات
املسامهني وللمداوالت اإلدارية كل هذا يتيح له الفرصة للحصول على كل املعلومات اليت يتعني عليه اإلعالم واإلخطار هبا ومن هنا
يتواىن إىل أذهاننا طرح اإلشكال القانوين التايل:
كيف تتجسد مهمة اإلعالم واإلخطار حملافظ احلسابات يف شركة املسامهة؟
فرضية البحث :تعد كل من مهمة اإلعالم واإلخطار ذات أمهية بالغة نظرا ملا حتققه من جتنب خمتلف تلك األخطاء
واملخال فات اليت من احملتمل أن ترتتب بالشركة خاصة وان هذا النوع من الشركات متيز بضخامتها ومبختلف املشاريع الكربى اليت

جويلية  ،02 2ع ،20 .ص.

املادة  20و 00من القانون  2 - 2املؤرخ يف  02جوان  02 2املتعلق مبهنة حمافظ احلسابات ،اخلبري احملاسب واحملاسب املعتمد باجلزائر ،ج .ر .الصادرة يف
.22
 0املادة  5 7من األمر  72-57املؤرخ يف  02سبتمرب  257املتضمن القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم ،ج .ر .الصادرة يف  2ديسمرب  ، 257ع ،57 .ص. 251 .
1
املادة  02من ق 2 - 2 .السابق الذكر.
2
املادة  5 7مكرر  2ق .ت .ج .واملادة  01من ق.2 - 2 .
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تتبناها مما جيعل اإلدارة فيها معقدة نوعا ما كما أن جمرد أي خطا صغري يف هذه الشركة قد تكون له آثار جد سلبية واليت قد
متس الشركة بصفة عامة وحقوق الشركاء بصفة خاصة.
أهداف الدراسة :كان اهلدف من هذه الدراسة بيان تلك األمهية والقيمة العلمية ملوضوع دور حمافظ احلسابات كهيئة رقابية
خارجية مكلفة مبختلف املهام القانونية منها مهمة اإلعالم واإلخطار يف شركة املسامهة وحاولنا يف ظل هذا استظهار خمتلف
النصوص القانونية الفاعلة هبذا اجملال.
مناهج الدراسة :عمدنا يف هذه الورقة البحثية إىل االستعانة باملنهج الوصفي من خالل الوصف والتعريف باملوضوع إىل
جانب املنهج التحليلي لتحليل خمتلف املواد القانونية املتصلة باملوضوع.
إجابة على هذا اإلشكال القانوين سيتم التعرض للموضوع وفق مبحثني أين سنخص األول لبيان دور حمافظ احلسابات يف إعالم كل
من املسامهني والغري يف حني سنتناول باملبحث املوايل إعالم وإخطار كل من اهليئات اإلدارية والرقابية للشركة وكذا النيابة العامة

المبحث األول :إعالم محافظ الحسابات للمساهمين والغير
يتجسد دور حمافظ احلسابات يف إخطار وإعالم املسامهني والغري مبختلف األمور والعمليات والوضعيات املتعلقة بالشركة من خالل
تقارير يضعها حتت تصرفهم خالل مدة زمنية معينة.

المطلب األول :إعالم محافظ الحسابات للمساهمين باألمور العادية للشركة
عندما يتعلق األمر باألوضاع العادية للشركة يتوىل حمافظ احلسابات إعداد تقارير عامة بغرض إخطار وإعالم املسامهني والغري
مبختلف األمور حول الوضعية االجتماعية للشركة واملتمحورة على وجه التحديد باحلالة املالية هلا إىل جانب تلك األخطاء واملخالفات
احملتمل العثور عليها من طرفه.
الفرع األول :إعالم المساهمين والغير بالوضعية المالية للشركة
ال يقوم حمافظ احلسابات بتزويد املسامهني باملعلومات املتعلقة بالوضعية املالية للشركة إال بعد قيامه مبختلف عمليات املراقبة كما
قد يتعني عليه أن يربر يثبت جل تلك العمليات اليت قام هبا 0كما يعلم وخيطر عن كل ما قام به من فحص مهين ويبني انه قد بذل
يف ذلك عناية الرجل العادي للقيام هبذه املهمة على الوجه الصحيح 1فمحافظ احلسابات هبذا الصدد يقوم بتلقي خمتلف الوثائق املالية
يف الشركة حىت يتسىن له إبداء راية يف نوعيتها ومدى مصداقيتها أين يتعني على القائمني باإلدارة أن يقدموا تقريرا أو كشفا خبصوص
احلسابات واليت يتم إعدادها عمال مبخطط احلصيلة والوثائق املعمول هبا قانونا 2وعلى حمافظ احلسابات نقل وإيصال املعلومات الواردة

فرحة زراوي صاحل ،وظيفة املراقبة احلسابية ملندويب احلسابات يف الشركات التجارية ،اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ،ط ،2 .سنة  ، 222ص. 7 .
 0حممد مسري الصبان ،حممد القومي ،املراجعة بني التنظري والتدقيق ،الدار اجلامعية ،مصر ،سنة  ، 222ص. 7 .
 1حممد التوهامي ،طواهر ،حممد مسعود صديقي ،أصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل ،املكتب اجلامعي احلديث ،مصر ،سنة  ،0225ص 07 .إىل .07
املادة  11من ق 2 - 2 .السابق الذكر.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد14آذار /مارس - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

65

مهمة اإلعالم واإلخطار لمحافظ الحسابات في شركة المساهمة
على ضوء التشريع الجزائري

ط.د .عادل بن صالح

يف تقرير التسيري للمسامهني ويعلمهم عن مدى صدقها أو عن تلك األخطاء اليت من املمكن أن يكتشفها بعد تفحص ملدى شرعية
الوثائق احلسابية واملالية مبا يف ذلك حسابات اجلرد واحلسابات املدعمة إن وجدت 0ويتم وضع كل هذه املعلومات حتت تصرف حمافظ
احلسابات خالل مدة أربعة أشهر السابقة النعقاد اجلمعية السنوية اليت تتم فيها املصادقة على ميزانية السنة املنصرمة.1

الفرع الثاني :إعالم المساهمين والغير باألخطاء والمخالفات المكتشفة
ينص املشرع صراحة انه يتعني على حمافظ احلسابات اإلعالم عن خمتلف تلك األخطاء واملخالفات املكتشفة 2فكون املسامهون
أصحاب احلقوق االجتماعية بالشركة فهم بذلك يسعون إىل االستثمار وحتقيق الربح ال إىل اخلسارة يف حني أن اإلداريني املتصرفون يف
الشركة قد يقعون يف خطا ما أو خمالفة بقصد منهم حتقيقا ملصاحل شخصية أو بغري قصد وهنا يظهر احملافظ مظهر العني الساهرة
واحلامية حلقوق املسامهني وعليه وحىت يتجنب تلك املسؤولية اليت قد ترتتب عليه وجب عليه التنويه بكل خمالفة أو خطا من خالل
تقرير يوجه ألقرب مجعية

7

أين يعمد يف تقريره إىل بيان خمتلف األخطاء املكتشفة على الرغم من انه هناك من انتقد هذه الفكرة على

أساس أن هذا األمر من شانه أن يوتر العالقة بني احملافظ واهليئات اإلدارية 2يف حني يرى البعض انه وعلى العكس تعد إسرتاجتية
تعاون بني هذا األخري وبني هذه اهليئات اإلدارية اليت تسمح بتبادل املنافع بني الطرفني ،إذ تعمد اهليئات اإلدارية إىل اختاذ القرارات
على أساس خمتلف املالحظات واالقرتاحات واالفرتاضات اليت يقدمها هلا مندوب احلسابات وباملقابل تساعده هي األخرى يف
احلصول على املعلومات الضرورية ليقوم بأداء مهامه 5وما يدعم ويعزز القيام هبذه املهمة هو ما يتمتع به حمافظ احلسابات من سلطة
البحث والتحري والتدقيق 7واليت ميارسها بصفة دائمة على مستوى املقر الرئيسي للشركة اليت تتواجد فيها األوراق وال ميلك يف ذلك
إخراجها 2وهذا على عكس التشريع اللبناين على سبيل املقارنة الذي يسمح حملافظ احلسابات اخذ نسخة من بعض الوثائق ليتسىن له
له الوقت املناسب لتفحصها

2

باإلضافة إىل إلزامية استدعاء حمافظ احلسابات حلضور مجعيات املسامهني كمصدر موثوق للقيام

باإلعالم وملا له أيضا من صالحية طلب سواء من القائمني باإلدارة أو األعوان التابعني كل التوضيحات اليت يرى انه قد تفيده يف
سبيل عملية اإلخطار وهذا حتت طائلة عقوبات جزائية حبق اإلداريني الذين قاموا وعن قصد بوضع عوائق أمام املراجعة اليت يقوم هبا
املندوب

باإلضافة إىل حق املسامهني يف طرح أسئلة على حمافظ احلسابات خبصوص األفعال اليت تعرقل حسن سري استغالل

J. Monéger et T. Granier, le commissaire aux comptes, Dall., 1995, p. 53.
0
املادة  02من ق 2 - 2 .السابق الذكر.
1
املادة  5 2من ق .ت .ج .السابق الذكر.
2
املادة  5 7من ق .ت .ج .السابق الذكر.
 7امحد حلمي مجعة ،املدخل إىل التدقيق والتأكيد احلديث ،سلسلة الكتب العلمية ،الكتاب األول ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،األردن ،0220 ،ص.02 .
J. Hémard et F. Terré et P. Mabilate , sociétés commerciales, t. 02, Dall., paris, 1974, p. 763.
 5امحد حلمي مجعة ،املدخل إىل التدقيق والتأكيد احلديث ،سلسلة الكتب العلمية ،الكتاب األول ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،األردن ،سنة  ،0220ص.12 .
M. Salah, Les sociétés commerciales , Les règles commune (S. N. C. , S. C. S. ), coll. Dr. Aff., t. 01, EDIK., 2005, n°. 335,
p. 208, R. Castel et F. Pasquilini, Le commissaire aux comptes, Economica, paris, 1995, p. 21.
2
املادة  1من ق 2 - 2 .السابق الذكر.
 2الياس ناصيف ،الكامل يف قانون التجارة ،اجلزء الثاين ،الشركات التجارية ،منشورات البحر املتوسط وعويدات بريوت ،سنة  ، 270ص. .
املادة  71من ق .ت .ج ««: .يعاقب بالسجن من سنة إىل مخسة سنوات وبغرامة مالية من  020222إىل  720222دج .أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط رئيس الشركة والقائمون بإدارهتا
ومديروها العامون أو كل شخص من خدمة الشركة يتعمد وضع عائق ملراجعة احلسابات أو مراقبة مندويب احلسابات أو ميتنع عن تقديك كل الوثائق الالزمة لالطالع عليها .»...
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واستمرار الشركة  ،وكل هذا يقوم به احملافظ عن طريق تقرير والذي يعده بكل حرص حىت ال يقصر هبذا الواجب و يضعه مبقر الشركة
الشركة يف ظرف مخسة عشر يوم قبل انعقاد اجلمعية حىت يتسىن للمسامهني االطالع عليه ،0علما أن تقريره قد يكون على ثالثة أنواع
التقرير برأي غري متحفظ أو التقرير النظيف والذي يعكس رضاه ملا توصل إليه 1أما النوع الثاين يكون عند وجود عوائق حالت دون
وصوله للحقيقية أما الثالث فيكون عند وجود خالف بينه وبني اهليئات اإلدارية 2كما أن هذه احلقوق اليت تساعده ليقوم مبهامه ال
تتوقف على مستوى الشركة فحسب بل تتوسع حىت إىل فروع الشركة وشركاهتا التابعة.7

المطلب الثاني :إعالم المساهمين والغير ببعض األمور الخاصة
إن إخطار حمافظ احلسابات وإعالمه يكون يف معظم األمور عن طريق التقارير اخلاصة واليت ختتلف باختالف كل حالة مث إن هذه
التقارير اخلاصة منها ما يوجه للجمعية العامة العادية وأخرى توجه للجمعية العامة غري العادية.
الفرع األول :التقرير الخاص الموجه للجمعية العامة العادية بصدد مهمة اإلعالم
يعد التقرير اخلاص املوجه للجمعية العامة العادية ذلك الذي يبني فيه تلك االتفاقيات اليت تعمد الشركة إىل إبرامها مع احد
مديريها باإلضافة لتلك األجور املمنوحة ملديري الشركة وكذا اإلعالم عن عملية املراقبة ألسهم الضمان.
 -1اإلعالم عن االتفاقيات المنعقدة بين الشركة وبين احد مديريها
قد تعمد الشركة إىل عقد اتفاقية مع احد مديريها وهبذا اخلصوص يتعني على حمافظ احلسابات مراقبتها وإبداء رأيه بشأهنا وهذا
قبل مصادقة اجلمعية العامة عليها ،فكون الرئيس تعود له أوسع السلطات يف التصرف حبكم منصبه احلساس فان هذا قد يؤثر عليه
ويدفع به إىل جتاوز الصالحيات املمنوحة له سعيا لتحقيق ألهداف معينة 2يف حني يتوجب أن تكون تصرفاته يف إطار شرعي وغري
خمالفة ملصلحة وموضوع الشركة.5
واالتفاقيات هي جمموعة تلك العمليات املتمحورة حول نشاط الشركة واملنصبة يف شكل عقود خمتلفة تقوم هبا غري أن االتفاقيات
ترد على أشكال خمتلفة وحمافظ احلسابات ال يلتزم باإلخطار عنها كلها فهناك منها اليت ال تشملها عملية املراقبة 7وهي خمتلف تلك
التصرفات اليت جرت العادة بالعمل هبا  2أما اليت تشملها عملية املراقبة فتتمثل يف تلك االتفاقيات احملظورة إىل جانب تلك اليت حتتاج

فرحة زراوي صاحل ،مرجع سابق الذكر ،ص. 52 .
فرحة زراوي صاحل ،مرجع سابق الذكر ،ص. 70 .

0

 1سيد علي قاسم ،مراقب احلسابات ،دراسة قانونية مقارنة ملراقب احلسابات يف شركة املسامهة ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،سنة  ، 22ص.022 .
 2عبد الوهاب نصر علي ،خدمات مراقب احلسابات لسوق املال ،اجلزء األول ،الدار اجلامعية ،د .ت ، .مصر ،سنة  ،0221ص. 20.
 7املادة  10من ق 2 - 2 .السابق الذكر.
M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, droit des sociétés, litec., 15 éme éd., 2002, n°. 720, p. 324 et Y. Guyon, droit des
affaires, Ecnomica, t. 01, droit commercial générale et sociétés, 11éme éd., 2001, n°. 420, p. 445.
سيد علي قاسم ،مرجع سابق الذكر ،ص.0 2 .
 7املادة  207ق .ت .ج.
 2مصطفى كمال طه ،القانون التجاري ،األعمال التجارية والتجار ،الشركات التجارية وامللكية الصناعية والتجارية ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،بريوت ، 270 ،ص ،.272 .فوزي حممد سامي،
الشركات التجارية واألحكام العامة واخلاصة ،دراسة مقارنة ،املكتبة القانونية ،سنة  ، 222ص.2 2 .
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احلصول على ترخيص نظرا لتلك اآلثار اخلطرية اليت قد ترتبها  ،عموما يقوم احملافظ باإلعالم واإلخطار عن كل اتفاقية تشكل تعسف

تعسف أو مساس باحلقوق االجتماعية للشركاء.0

 -2اإلعالم واإلخطار عن مراقبة أسهم الضمان
جيب على أعضاء جملس اإلدارة أن يكونوا مالكني لعدد من األسهم اليت تضمن خمتلف أعمال التسيري ،1وهو نفس ما مت النص
عليه بالنسبة ألعضاء جملس املراقبة يف عند تبين شركة املسامهة ذات النظام احلديث وهي شرط حىت يكون الشخص عضوا باجمللس
وفقدانه هلا جيعله يفقد منصبه بصفة تلقائية هذا إن مل يقم بتصحيح وضعيته خالل مدة ثالثة أشهر ،2وعليه ويف هذه احلالة يتعني
على حمافظ احلسابات مراقبة هذه األسهم 7أين يعد تقريرا خاصا بشأهنا من حيث العدد الواجب امتالكه والذي يكون على األقل
عشرين باملائة من رأمسال الشركة 2علما أهنا جيب أن تكون موجودة وبصفة مستمرة ألهنا ضامنة لتصرفات اجمللس وغري قابلة للتصرف
فيها.
 -3اإلخطار واإلعالم عن وضعية األجور
حيق لكل مساهم القيام بعملية االطالع خالل مدة مخسة عشر يوما السابقة النعقاد اجلمعية العامة على املبلغ اإلمجايل الذي
متت املصادقة عليه من طرف حمافظ احلسابات 5وهبذا يتعني على هذا األخري وبعد عملية املصادقة إخطار وإعالم املسامهني باألجور
املدفوعة لألشخاص الذين يعتربون أصحاب اعلي األجور بالشركة 7ومبا أن املسريون هم أصحاب املناصب احلساسة فهم بذلك
أصحاب األجور العليا لذا فقد يتعسفون يف استعمال تصرفاهتم على حقوق املسامهني

2

الفرع الثاني :التقرير الخاص الموجه للجمعية العامة غير العادية بصدد مهمة اإلعالم
هناك حاالت يتعني فيها على حمافظ احلسابات إعداد تقرير خاص يوجهه للجمعية العامة غري عادية وهي تلك احلاالت املهمة
اليت من شاهنا املساس بالقانون األساسي للشركة كحالة االندماج واالنفصال ،منح احلق التفاضلي يف االكتتاب أو إلغاؤه وهذا عند
إصدار القيم املنقولة وكذا قرار حتويل الشركة.

G. Riipert et R. roblot par M. Germain, traité de droit commercial t. 01, vol. 02, les sociétés commerciale, L. G. D. J. ? 18
éme éd., 2002, n°. 1651, p. 423.
S. Hadji- Artinan, La faut de gestion endroit des sociétés, litec., 2001, n°. 329, p. 100 et 101.
 1املادة  2 2من ق .ت .ج.
 2فرحة زراوي صاحل ،حمافظ احلسابات يف شركة املسامهة من الوكالة إىل املهام القانونية ،جملة املؤسسة والتجارة ،الطبعة  ،21ابن خلدون للنشر والتوزيع ،سنة  ،0225ص22 .و.25
 7املادة  20من ق .ت .ج.
 2املادة  2 2من ق .ت .ج.
 5املادة  272من ق .ت .ج.
R. Castel, et F. P asqualini, Le commissaire aux compte, Economica, paris, 1995, p. 06.
M. Hadj-Ali, Le commissaire aux compte caractéristique et mission, rev. Alg. De comptabilité et d’audit, n°. 03, 3éme
trimestre société national de comptabilité, 1994, p. 17.
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 -1اإلخطار واإلعالم بعملية االندماج واالنفصال
يتم االندماج بطريقتني إما بالضم أو املزج ،فاالندماج عن طريق الضم يقع بني شركتني قائمتني ويرتتب عنه زوال الشركة املندجمة
وفقداهنا لشخصيتها املعنوية حبيث ،تذوب الشركة الداجمة ،أما املزج فيقع بطريقة تؤدي إىل تغيري جذري يف كلتا الشركتني أين تنقضي
كل منهما لتقوم مكاهنما شركة جديدة مكونة من ممتلكات الشركات املدجمة معا  ،أما عن االنفصال فيتم بتقسيم أمالك الشركة بني
شركتني أو أكثر سواء كانت موجودة أو يتم إنشاؤها 0وعموما يتعني إخطار املسامهني والغري هبذه العمليتني بناءا على تقرير من
مندوب احلسابات بعد اطالعه على كل األوراق والوثائق الضرورية لكل شركة ترغب يف ذلك 1ويعد تقرير خبصوص هذه العملية
ويودعه لدى املقر الرئيسي للشركة ليكون حتت تصرف املسامهني لالطالع عليه يف ظرف مخسة عشر يوم قبل انعقاد اجلمعية اليت تنظر
يف املوضوع.2

 -2اإلخطار واإلعالم في حالة تعديل رأسمال الشركة
يقع على حمافظ احلسابات واجب اإلخطار واإلعالم عند رغبة الشركة يف تعديل رأمساهلا من خالل رفعه أو ختفيضه ويلعب دور
كبري اثر هذه العملية ففيما خيص ختفيض رأمسال الشركة فيتعلق األمر بتلك احلاالت الشاذة والصعوبات املالية اليت متر هبا 7أما يف
حالة الزيادة فرياقب من خالهلا أوجه االختالف عند زيادة رأمساهلا سواء بإصدار أسهم جديدة أو بإضافة قيمة لألسهم املوجودة كما
يراقب مدى احرتام شروط اإلصدار 2كما قد يتم رفع رأمسال الشركة بناءا على ترخيص من اجلمعية العامة الغري عادية وبإصدار
سندات استحقاق ذات قسيمات االكتتاب باألسهم 5ويتوجب على القائمون باإلدارة أو املديرون العامون إفادة املسامهني حبق
األفضلية يف االكتتاب وهذا حتت طائلة عقوبات مالية 7وهبذا ،يلتزم حمافظ احلسابات بإعالم وإخطار املسامهني هبذه احلالة وكذا عند
إلغاء احلق التفاضلي يف االكتتاب بناءا على تقرير منه 2مراعيا يف ذلك مدى احرتام املساواة بني املسامهني مبا يف ذلك الذين ميثلون

األقلية الن املساواة هو روح الشركة ومظهر من مظاهر تدارك تعسف األغلبية. 2

نادية فوضيل ،أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري اجلزائري ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،سنة ، 225ص.51 .
 0املادة  522من ق .ت .ج.
 1املادة  57من ق .ت .ج  « :يضع ويقدم مندوب احلسابات لكل شركة وتساعدهم عند االقتضاء خرباء خيتاروهنم تقريرا عن طريق االندماج .»...
 2املادة  570من ق .ت .ج ،.حسام الدين عبد الغين الصغري ،النظام القانوين الندماج الشركات ،منشاة املعارف ،سنة  ،0222ص.072 .
 7نسرين شرقي ،الشركات التجارية ،سلسلة مباحث يف القانون ،دار بلقيس للنشر ،ط ، 2 .سنة  ،0221ص.52 .
 2املادة  5 7مكرر  22من ق .ت .ج « : .تنشئ اجلمعية العامة بناءا على تقرير من جملس اإلدارة أو جملس املراقبة وبناءا على تقرير مندوب احلسابات شهادات االستثمار وشهادات احلق يف
التصويت .»...
 5املواد  5 7مكرر  02إىل  10من ق .ت .ج.
 7املادة  222من ق .ت .ج.
 2املادة  225من ق .ت .ج « : .جيوز للجمعية العامة  ...أن تلغي احلق التفاضلي االكتتاب ،وتفصل حتت طائلة البطالن املداولة هبذا الشأن بناءا على تقرير من ...و تقرير مندويب احلسابات».

2

فرحة زراوي صاحل ،مرجع سابق الذكر ،ص.22 .
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 -3اإلخطار واإلعالم بعملية تحويل الشركة
يتعني على حمافظ احلسابات إعداد تقرير خبصوص قرار حتويل الشركة إىل شكل أخر  ،وهبذا ميكن أن تتحول إىل شركة التضامن

أو شركة التوصية ا واىل شركة ذات املسؤولية احملدودة لكن باستيفاء الشروط القانونية لكل نوع من هذه األنواع.0

المبحث الثاني :إخطار وإعالم محافظ الحسابات للهيئات اإلدارية والرقابية ولوكيل الجمهورية
يف إطار مهمة اإلعالم واإلخطار حملافظ احلسابات يف شركة املسامهة يتعني عليه اطالع كل من اهليئات اإلدارية والرقابية ببعض
األمور عن الشركة يف سبيل تنوير رأيهم إىل جانب إخطار النيابة العامة مبختلف تلك األفعال اجلناحية اليت من احملتمل حصوهلا يف
الشركة.

المطلب األول :إعالم وإخطار كل من الهيئات اإلدارية والرقابية
يتعني على مندوب احلسابات إعالم كل من جملس اإلدارة أو جملس املديرين وكذا جملس املراقبة حسب احلالة مبختلف عمليات

املراقبة اليت قام هبا وبالنتائج املتوصل إليها.1

الفرع األول :إعالم وإخطار كل من مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين
يقوم حمافظ احلسابات مب جموعة من املراقبات والتفتي والتحقيقات فيشهد بذلك على صحة خمتلف تلك الدفاتر املالية وصحة
احلسابات السنوية ومدى انتظامها وإعطائها الصورة الصحيحة ومدى تناسبها مع حسابات السنة املنصرمة ،2كما يتأكد من أن مجيع
مجيع األصول واخلصوم وكافة العناصر الواردة فيها وضمن القوائم املالية األخرية موجودة ومعمول هبا يف الشركة 7كما يتحقق من
حسابات االستثمارات وخمتلف تلك العمليات اليت تقوم هبا الشركة من بيع وشراء أو صنع واليت جيب أن تكون مسجلة يف دفاتر اجلرد
يف هناية كل سنة مالية مع حتديد كميتها ومدهتا وقيمتها ،واثر مراقبتها يقوم املندوب بتقييمها عرب حتديد السعر الصايف للشراء باإلضافة
إىل األعباء امللحقة هبذه العملية ، 2كما يتحقق من إن الشركة متسك الدفاتر التجارية بصفة منتظمة وان الدفاتر اإلجبارية منها مرقمة

ومت اإلمضاء واملصادقة عليها 5ويتحقق من سالمتها.7

املادة  705من ق .ت .ج.
 0املادة  5 7مكرر  5من ق .ت .ج.
 1املادة  5 7مكرر  2من ق .ت .ج.
 2املادة  01من ق 2 - 2 .السابق الذكر.
 7حممد توهامي طواهر ،مسعود الصديقي ،مرجع سابق الذكر ،ص 7 .و. 2
 2حممد بوتني ،املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية اىل التطبيق ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،الطبعة  ،21سنة  ،0227ص.
 5املادة من ق .ت .ج.
H. Bauhadjar, Le commissaire aux comptes- notions essentielle pour la pratique, éd., dar el diaf, Alg., 2005, p. 11.
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يستعني املراقب بصدد هذه املراجعة مبجموعة من املعايري واألساليب اليت متكنه من القيام بفحص منظم حىت يبدي مالحظاته
ورأيه على هذه القوائم املالية اخلتامية وعن املركز املايل للشركة وبالتايل إعالم األجهزة اإلدارية هبذا إىل جانب تقييمه لنظام الرقابة
الداخلية املتمثلة يف مجلة من اخلطط التنظيمية والطرق واملقاييس املعمول هبا داخل الشركة من اجل محاية األصول وضمان دقة بيانات
احملاسبة 0كما له يف ذلك اللجوء إىل استجواب األفراد املعنية ،إعداد خمططات التسيري ،اللجوء إىل العينات اإلحصائية ،املالحظات
املستخلصة من عملية املراقبة كل إىل جانب املشاهدة العينية ومراجعة الدفاتر والوثائق ،الفحص التحليلي للمعلومات وتصرحيات
املسريين 1هذا من شانه تعزيز برنامج حمافظ احلسابات والسماح له بالوصول إىل حقيقة ما متر به الشركة من ظروف وبالتايل القيام
بواجب اإلعالم على الوجه الصحيح.2

عدا عن كل هذا أيضا خيول كذلك ملندوب احلسابات يف إطار مهمة املراقبة مسك ملفني مها امللف الدائم وامللف السنوي إذ ،يتعلق
امللف الدائم بعموميات حول الشركة من بطاقة فنية ووحدات التنظيم العام والوثائق العامة والسياسة املالية وكذا وضعية اخلزينة والقانون
األساسي ،قائمة املسامهني ،تقارير حمافظي احلسابات السابقني إن وجدت ووثائق دفع الضرائب...اخل ،أما امللف السنوي ،فيحوي
تلك العناصر املهمة من عيابات مدروسة للشركة وخمتلف األخطاء املكتشفة واألخطار املهددة للشركة فكل هذه اآلليات وأخرى
تساعد وتسهل على حمافظ احلسابات مهمته يف اإلعالم للهيئات اإلدارية والذي يساعدهم يف تدارك األخطاء وتصحيحها. 7
أما عن كيفية إخطار حمافظ احلسابات هلذه اهليئات اإلدارية فلم حيدد املشرع طريقة معينة يف ذلك وبالتايل فهو حر يف تقدمي
تقرير كتايب ا وان يعرض مالحظات شفاهة لكن من األفضل أن تكون كتابية لتكون وسيلة إثبات أكثر فعالية.2
الفرع الثاني :إعالم وإخطار مجلس المراقبة في شركة المساهمة
من املعروف أن شركة املسامهة ذات النظام احلديث تتكون من جملس املديرين وجملس املراقبة وعليه نصت أحكام القانون التجاري
انه يطلع مندوب احلسابات كل من جملس اإلدارة أو جملس املديرين أو جملس املراقبة 5ولقد أشار الفقه اجلزائري انه ورد هذا األمر
بالتشريع الفرنسي على خالف ما مت النص عليه بالقانون اجلزائري حبيث ،يستعمل املشرع الفرنسي عبارة "و" أي انه ال خيري بني
اهليئتني بل يتوجب إعالم وإخطار كل منهما بنفس األمور وبنفس الكيفية وهذا على عكس املشرع اجلزائري الذي اعتمد عبارة "أو"

خالد راغب اخلطيب ،خليل حممود الرفاعي ،األصول العلمية والعملية لتدقيق احلسابات ،دار املتقبل ،عمان ،سنة  ، 227ص.22 .
 0وجدي حامد حاجز ،أصول املراجعة القانونية مدخل عملي تطبيقي ،دار التعليم ،اإلسكندرية ،سنة  ،02 2ص. 21 .
 1حممد بوتني ،مرجع سابق الذكر ،ص.72 .
B. Elisabeth, G. Ghristoph, K. Rédha, Manule comptabilité et Audit, Berti, éd., Alg., 2003, p. 663 – 666.
… « M. Salah, pour une perfectibilité du fondionnement des sociétés commerciale, rev. Alg., 1991, n°. 01, vol. 02, p. 163:
la mission d’information des dirigeant par les commissaires aux comptes présent l’avantage essentiel de permettre aux
concile d’administration de certifier les comptes de léxrcice au vu des irrégularités et inexactitudes signalées par le
contrôleur… ».
J. –F. Barbieri, commissariat aux comptes, éd., louis- Jean, 1996, n.° 84, p. 51.
 5املادة  5 7مكرر  2من ق .ت .ج.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد14آذار /مارس - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

56

مهمة اإلعالم واإلخطار لمحافظ الحسابات في شركة المساهمة
على ضوء التشريع الجزائري

ط.د .عادل بن صالح

أين جيعل األمر اختياري بني كل من اهليئتني ولكن وان كان هذا وارد فريى الفقه انه ولتحقيق نتيجة فعالة وحىت يقوم احملافظ مبهمته
على أكمل وجه فمن األفضل األخذ بالصياغة الفردية أي إخطار وإعالم كل من جملس املديرين وجملس املراقبة .
يعود حملافظ احلسابات اثر هذا حق حضور اجتماعات ومداوالت اهليئات اإلدارية بالشركة أي مداوالت كل من جملس اإلدارة أو
املديرين حسب احلالة واليت يتم من خالهلا قفل حسابات السنة املالية املنصرمة 0وان كان األمر هنا يتعلق مبجلس املديرين كوننا
بصدد معاجلة مهمة اإلعالم واإلخطار جمللس املراقبة ،وتعترب هذه االجتماعات مبثابة احد اآلليات اليت يسدل هبا املراقب ليحيط علما
بأمور عديدة قد ال يتسىن له معرفتها كوهنا ال تعاجل إال يف إطار هذه االجتماعات ذلك بالنظر إىل أمهية وسرية وخصوصية بعض
املسائل مث إن حمافظ احلسابات يبدي مالحظاته واقرتاحاته لتدارك األخطاء ولعدم الوقوع فيها من جديد ،1كما له أيضا حق

استدعائه هو هلذه اهليئات لعقد االجتماعات عند الضرورة أو يف حاالت االستعجال مبا فيها طبعا مداوالت جملس املراقبة.2

المطلب الثاني :إخطار محافظ الحسابات للنيابة العامة باألفعال الجنحية
يقع على عاتق حمافظ احلسابات أيضا واجب اإلفشاء عن خمتلف تلك الفعال اجلنحية اليت من املمكن أن تكون قد حصلت
بالشركة واليت من احملتمل أن يكتشفها وهو بصدد مهمة املراقبة ويعترب هذا تأكيد على أن هذه اهليئة الرقابية اخلارجية تسهر على محاية

مصاحل الشركة ومصاحل خمتلف األفراد املرتبطني هبا من مسامهني والغري الذي على تعامل معها.7
الفرع األول :زمن ونوع الفعل الواجب اإلخطار به

من املالحظ انه ال يوجد ال يف القانون العام املنظم ملهنة حمافظ احلسابات  2 - 2السابق الذكر وال يف القوانني األخرى
كقانون أخالقيات املهنة 2النص على كيفية اإلخطار وبالعكس من ذلك وبالرجوع إىل القانون الفرنسي على سبيل املقارنة الذي جنده
تفطن هلذه املسألة أين مينح حملافظ احلسابات تنظيم لقاءات مع وكيل اجلمهورية من اجل اإلبالغ بأفعال قد تشكل جرمية ،5مع العلم
أن مهمة اإلخطار أو اإلفشاء اليت يقوم هبا مندوب احلسابات اجتاه النيابة العامة هي من بني املظاهر اليت تعكس استقالليته كما أهنا
أداة حملاربة كل ما يتناىف مع أخالقيات حياة الشركة 7كما لوحظ من جهة ثانية انه هناك اختالف يف التعبري الذي يستعمله املشرع
خبصوص األفعال اليت تعد وقائع وجب التصريح هبا أين يستعمل يف خضم القانون  2 - 2السابق الذكر مصطلح "املخالفة" يف

فرحة زراوي صاحل ،حمافظ احلسابات يف شركة املسامهة من الوكالة إىل املهام القانونية،مرجع سابق الذكر ،ص 20 .و.21
 0املادة  5 7مكرر  0من ق .ت .ج.
Y. Guyon, Droit des affaires, droit commercial générale et sociétés, t. 01, 7éme éd., Economica, 1992, n°. 366, p. 377.
 2املادة  5 7مكرر من ق .ت .ج.
A. Sayage, ( sous la direction), Me commissaire aux comptes ? renforcement au dérive ?, vol. 01 et 02, litec., 1989, n°. 135,
p. 122.
 2املرسوم التنفيذي رقم  12-22املؤرخ يف  07سبتمرب  222املتضمن قانون أخالقيات مهنة اخلبري احملاسب ،حمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد ،ج .ر .الصادرة يف  5افريل  ، 222ع،02 .
ص.22 .
H. Launais et A. Bokoza, Le commissaire aux comptes des soc. A. devant l’obligation de révéler au procureure de la
république les fait délictueux dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ca fonction, Gaz. Pal, 1 er semestre, 1965,
p. 10.
Farha Zéraoui – Salah et M. Salah, une mission particulière de commissaire aux comptes se S. P. A. dans ces rapports au
parquet: la révélation des faits délictueux, rev. Entrep. Et com., Edik., 2007, éd. N°. 03, p.72.
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حني جند عبارة "األفعال اجلنحية" ضمن أحكام القانون التجاري وبعدها ويف نفس القانون ضمن املادة  712يستعمل "وقائع
إجرامية" ومت تفسري هذا إىل اعتياد املشرع لفظ األخذ بالنصوص الفرنسية ب اليت تشري إىل هذه األفعال حتت لفظ délictueux
 faitهذا املصطلح الذي يعترب واسع وحيمل يف طياته كل أنواع اجلرائم وباختالف درجة خطورهتا من خمالفات وجنح وجنايات
ناهيك عن عدم حتديد املشرع أيضا لطبيعة تلك األفعال اليت يتوجب التصريح هبا أين يتوجب عليه اإلفشاء واإلخطار عن كل واقعة
يرى أهنا متس مبصلحة الشركة أو حبقوق املسامهني حىت وان تنبه الحقا أهنا ال تشكل أفعال معاقب عنها وليس له أيضا صالحية أن
يتمعن ويتأكد من مدى توافر القصد اجلنائي ملرتكب الفعل فهذا ال جيعل منه مسئوال وهو حممي قانونا 0ذلك انه ليس من مهامه أن
يفحص ويتحقق من طبيعة الواقعة وتكييفها بل عليه أن ينبه ويفصح عن األمر للنيابة العامة 1وهذا مهما كانت صفة القائم هبا

2

إن هذا الواجب الذي يقع على عاتق مندوب احلسابات قد يعرضه لعقوبات ال تقل شدة يف حالة التقصري فيه سواء كفاعل
أصلي أو كشريك يف احد هذه األفعال اجلنحية ،.7أما خبصوص كيفية اإلخطار فلقد أشار الفقه انه يكون اإلخطار لوكيل اجلمهورية
بشكل كتايب حىت ولو قام احملافظ بالتحدث مسبقا معه وهذا حىت يتسىن للنيابة العامة تقدير اجلرمية.2

الفرع الثاني :نوع وطبيعة األفعال الواجب اإلخطار بها
مل حيدد املشرع أي نوع من األفعال اليت يتعني على مندوب احلسابات اإلخطار هبا للنيابة العامة واليت تعد تصرفات معاقب عنها
وعليه يطرح التساؤل حول أي من الفعال تعد جرمية يتعني اإلفشاء والتبليغ عنها وعليه فقد يتعلق األمر مبجموعة من اجلرائم املتعلقة
بالشركات واليت جندها منصوص عليها يف القانون التجاري كما قد يتعدى هذا إىل تلك اجلرائم املنصوص عليها يف إطار قانون
العقوبات ،وعليه وفيما خيص تلك اجلرائم املنصوص عليها يف القانون التجاري واملرتبطة بالشركات جند على سبيل املثال جنحة عدم
انعقاد اجلمعية السنوية ،5حالة تقدمي حسابات كاذبة للمسامهني أو تقدميها متأخرة عن عمد كي ال يتمكنوا من االطالع عليها أو
تقدمي ميزانية كاذبة ،7جنحة توزيع أرباح صورية على املسامهني ،اإلساءة يف استعمال أموال الشركة ،أما خبصوص تلك اجلرائم املرتبطة
بقانون العقوبات واليت من احملتمل أن يكتشفها احملافظ أثناء عملية املراقبة يف الشركة فهي ختتلف من فعل ألخر وميكن أن نذكر على
سبيل امليال تلك اليت ميكن القول أهنا ذات صلة وطيدة بالشركات وعامل األموال كالنصب وخيانة األمانة ،التزوير أو استعمال املزور

Ferha Zéraoui-Salah et M. Salah, op. cit., p. 75 et 76.
 0فرحة زراوي صاحل ،مرجع سابق الذكر ،ص. 55.
Ferha Zéraoui-Salah et M. Salah, op. cit., p. 73, 75, 76 et 77.
A. Zahi, La responsabilité du commissaire aux compte et la révélation des fait délictueux, rev. Alg. De comptabilité et
d’audit, n°. 03, 1994, p. 24, J. Hémard, F. Terré et P. Mabilat, op. cit., n°. 1017, p. 809: « il convient d’ailleur de remarquer
que le commissaire n’est nullement tenu par le texte de dénoncer des personne, mais uniquement de révéler les infractions
»…commises
N. Stolowy, Les délit comptable, coll. Dr. Aff. De l’entreprise, Economica, 2001, p. 189.
Ferha Zeraoui- salah et M. Salah, op. cit., p. 81 : « forme de la révélation du fait délictueux: la révélation doit être fait par
écrit auprès du parquet du siège social de la société contrôlée même si préablement le commissaire aux compte entraient
oralement le procureur de la république de fait délictueux, des indication assez précise concernant de fait délictueux doivent
être fournis au procureur afin de lui permettre de qualifier l’infraction».
 5املادة  7 7من ق .ت .ج.
 7املادة

 7من ق .ت .ج.
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السرقة وغري ذلك من اجلرائم والتصرفات املعاقب عليها واليت ختلف نتائج جد سلبية على الشركة وعلى احلقوق االجتماعية للمسامهني
وملا ال الغري الذي هو يف حالة عقد مع الشركة.
خاتمة
هكذا يستخلص من خالل هذه الدراسة املوجزة ملهمة اإلعالم واإلخطار حملافظ احلسابات انه يعد هيئة رقابية جد مهمة يف
الشركة وهذا بالنظر إىل ذلك الدور الفعال الذي يلعبه يف إطار واجب املراقبة الذي يقع على عاتقه والذي من خالله وعربه يستطيع
مع رفة خمتلف األمور التقنية واألوضاع املالية واحملاسبية للشركة مستعينا يف ذلك بتلك الوسائل واآلليات املتاح له اللجوء إليها أثناء تأدية
مهامه ،غري انه يبدو أن كل هذا ال يكفي حىت يقوم احملافظ مبهامه بأكمل وجه إذ ،أصبحت مهمة حمافظ احلسابات يف تطور وتوسع
مستمر فأصبح بذلك يتوىل أيضا مجلة من املهام القانونية وهذا اثر الصالحيات والسلطات واالمتيازات اليت منحت له فتجاوز بذلك
مهمة الرقابة ألكثر من ذلك ليتقمص ادوار أخرى على رأسها مهمة اإلخطار واإلعالم واليت تعترب جد مهمة يف سبيل محاية احلقوق
االجتماعية ملسامهني من خالل إعالمهم مبختلف التفاصيل عن األوضاع املالية للشركة وكذا خمتلف األخطاء املكتشفة ناهيك عن
السهر أيضا على محاية مصاحل الشركة من خالل تنبيه اهليئات اإلدارية عن أي لبس أو خمالفة أو أي تصرف حيدق باستقرار الشركة،
كما يعينهم على اختاذ القرارات الصائبة وينري رأيهم عرب مالحظاته وتقاريره ،ناهيك عن واجبه يف اإلفشاء عن خمتلف األفعال اجلنحية
املعاقب عليها قانونا واليت من احملتمل أن حتصل داخل الشركة اجتاه النيابة العامة.
أخريا ما ميكن قوله وكختام هلذه الورقة البحثية انه يتعني على حمافظ احلسابات أن يكون جد دقيق يف خمتلف األمور اليت يعلم
وخيطر هبا كما يتعني عليه أن يكون حريص على أن يقوم هبذا الواجب بالشكل الصحيح مبينا انه قد بذل يف ذلك ما يتوجب من
العناية وهذا حتت طائلة تعرضه لكل من املسؤولية املدنية وملا ال اجلزائية.

قائمة المراجع باللغة العربية
الكتب
.
.0
.1
.2
.7
.2
.5

امحد حلمي مجعة ،املدخل إىل التدقيق والتأكيد احلديث ،سلسلة الكتب العلمية ،الكتاب األول ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،األردن،
.0220
حسام الدين عبد الغين الصغري ،النظام القانوين الندماج الشركات ،منشاة املعارف ،سنة .0222
خالد راغب اخلطيب ،خليل حممود الرفاعي ،األصول العلمية والعملية لتدقيق احلسابات ،دار املتقبل ،عمان ،سنة . 227
سيد علي قاسم ،مراقب احلسابات ،دراسة قانونية مقارنة ملراقب احلسابات يف شركة املسامهة ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،سنة
. 22
عبد الوهاب نصر علي ،خدمات مراقب احلسابات لسوق املال ،اجلزء األول ،الدار اجلامعية ،د .ت ، .مصر ،سنة .0221
فوزي حممد سامي ،الشركات التجارية واألحكام العامة واخلاصة ،دراسة مقارنة ،املكتبة القانونية ،سنة . 222
حممد التوهامي ،طواهر ،حممد مسعود صديقي ،أصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل ،املكتب اجلامعي احلديث ،مصر ،سنة
.0225
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 .7حممد بوتني ،املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،الطبعة  ،21سنة .0227
 .2حممد مسري الصبان ،حممد القومي ،املراجعة بني التنظري والتدقيق ،الدار اجلامعية ،مصر ،سنة . 222
 . 2مصطفى كمال طه ،القانون التجاري ،األعمال التجارية والتجار ،الشركات التجارية وامللكية الصناعية والتجارية ،الدار اجلامعية
للطباعة والنشر ،بريوت. 270 ،
 .نادية فوضيل ،أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري اجلزائري ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،سنة . 225
 . 0نسرين شرقي ،الشركات التجارية ،سلسلة مباحث يف القانون ،دار بلقيس للنشر ،ط ، 2 .سنة .0221
 . 1وجدي حامد حاجز ،أصول املراجعة القانونية مدخل عملي تطبيقي ،دار التعليم ،اإلسكندرية ،سنة .02 2
 . 2الياس ناصيف ،الكامل يف قانون التجارة ،اجلزء الثاين ،الشركات التجارية ،منشورات البحر املتوسط وعويدات بريوت ،سنة . 270
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المسؤولية الجنائية للناقل النهري في العراق

أ .حسين خليل مطر

المسؤولية الجنائية للناقل النهري في العراق
Criminal liability of the river transport in Iraq

أ.

حسين خليل مطر -مدرس القانون اجلنائي املساعد يف مركز دراسات البصرة واخلليج العريب /جامعة البصرة

الملخص:
تناولنا يف هذه الدراسة البحث يف املسؤولية اجلنائية للناقل النهري ،إذ بينا فيها اإللتزامات اليت جيب على الناقل النهري التقيد هبا
سواء كان ذلك بنقل األشخاص أو نقل األشياء ،وإن أي خلل يشوب هذه اإللتزامات يرتتب عليه يف الغالب مسؤولية قانونية
،وتأيت يف مقدمة أوجه هذه املسؤولية هي املسؤولية اجلنائية .
فضالً عن ذلك فاننا الحظنا إن التشريعات اخلاصة بالنقل تصب جل اهتمامها على كل ما يتعلق بعقد النقل والرتكيز على
املسؤولية املدنية وحسب .

الكلمات المفتاحية  :الناقل النهري  ،نقل األشياء  ،نقل األشخاص  ،املسؤولية اجلنائية .
Abstract:
We searched in this study the criminal responsibility of the river transport , as it shows the
obligations that the river transport must comply with , whether by transferring people or
transporting objects, and that any defect in these obligations is often subject to legal liability
,foremost
among
these
responsibilities
is
criminal
liability.
In the other hand,we have noticed that the legislation on transport reflects most of interest in
everything related to the contract of transport and the focus on civil responsibility just.

Keywords: River transport, transporting objects, transferring people ,criminal liability.
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المقدمة
أهمية البحث:
تكمن أمهية البحث يف اللجوء يف الفرتات األخرية إىل النقل النهري نظراً لقدرته على نقل أنواع املنقوالت ذات األحجام الكبرية

واليت ال مُيثل الوقت والسرعة أمهية كربى يف نقلها،فضالً عن إجتاه احلكومة إىل البدء بتفعيل هذا النوع من النقل من خالل تأسيس

بعض املشاريع ( التاكسي النهري) ،وهذا ما يمؤدي بطبيعة احلال إىل نشوء حاالت إخرتاق القانون من قبل املعنيني هبذا النوع من
أنواع النقل ،ومن مث فإن هذا يستوجب اخلوض يف جمال املسؤولية القانونية وعلى وجه اخلصوص املسؤولية اجلنائية وحتديد حاالهتا.

مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث بعدم وضوح معامل املسؤولية اجلنائية للناقل النهري يف منظومة التشريع العراقي،لذلك فإن حل هذه املشكلة
سيتم يف هذا البحث من خالل إبراز إلتزامات الناقل النهري والعمل على رسم مالمح املسؤولية اجلنائية للناقل النهري وبيان
آثارها.

منهجية البحث:
سنتناول يف هذا البحث دراسة املسؤولية اجلنائية للناقل النهري عن نقل األشخاص ونقل األشياء مستندين يف ذلك إىل عرض
وحتليل النصوص القانونية الواردة يف قاعدة التشريعات العراقية لغرض التعرف على موقف املشرع العراقي من هذا املوضوع.

خطة البحث :
تتكون خطة البحث من ثالث مباحث ،يتمثل األول مبفهوم النقل النهري والذي حتدثنا فيه عن تعريف النقل النهري وبيان
خصائصه وذلك يف مطلبني ،أما املبحث الثاين فقد حتدثنا فيه عن إلتزامات الناقل النهري حيث قسمناه إىل مطلبني :املطلب
األول التزامات الناقل بنقل األشخاص ،أما املطلب الثاين يتمثل بإلتزامات الناقل بنقل األشياء ،أما املبحث الثالث واألخري فقد
خصصناه للحديث عن حاالت املسؤولية اجلنائية للناقل النهري،إذ بينا فيه املسؤولية اجلنائية للناقل النهري الشخصية يف مطلب
،واملسؤولية اجلنائية للناقل النهري عن أفعال الغري يف مطلب ثاين

المبحث األول
مفهوم النقل النهري
سنتوىل يف هذا املبحث تبيان تعريف النقل النهري وبيان اخلصائص اليت مُتيزه ،وذلك يف املطلبني اآلتيني:
المطلب األول
تعريف النقل النهري
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يمؤكد كثري من االقتصاديني على إن العامل وما وصل إليه من تطور اقتصاديواجتماعي وما حققه من إجنازات علمية وتكنولوجية ويف
كافة اجملاالت إمنا يرجع الفضل فيه إىل قطاع النقل واملواصالت  ،فيقول ماكويل(بإستثناء األجبدية وآلة الطبع ال جند من بني
املخرتعات إخرتاعاً أضاف إىل املدنية أكثر مما أضافت إليه اإلبتكارات اليت قصرت املسافة بني األماكن بعضها عن بعض)،كما
يمشري اإلقتصادي (الفريد مارشال) إىل أمهية النقل بالقول ( إن أبرز عامل إقتصادي يف عصرنا احلديث هو الثورة ليس يف جمال
اإلنتاج وإمنا يف النقل) ،ويقول كبلنج ( إنك إذا قيدت مواصالت أمة من األمم فكأنك حموهتا من الوجود)( ).

يمعترب النقل النهري من بني وسائط النقل املهمة ،ولكونه ذو خصائص مُتيزه عن النقل الربي واجلوي،فقد بدأ يأخذ مكانه ضمن
النقل املائي الذي يشمل النقل باألهنار والبحريات والبحار،فهو يمعترب عمالً جتارياً كما نصت عليه الفقرة (تاسعاً) من املادة ()5
من قانون التجارة العراقي رقم ()03لسنة ( )4891واليت قضت ( تعترب األعمال التالية أعماالً جتارية إذا كانت بقصد الربح
ويمفرتض فيها هذا القصد مامل يثبت العكس ... :تاسعاً :نقل األشياء أو األشخاص).
وقد عرف املشرع النقل النهري يف املادة ( )454من قانون النقل رقم ( )93لسنة ( )4890على إنه ( :نقل الشخص أو نقل
الشيء بواسطة الزوارق أو املراكب أو اجلنائب اليت تعمل جبهد بدين أو آيل سواء كانت مسحوبة أو مدفوعة واليت جتوب األهنار
واجلداول والرتع والبحريات وغريها من املسالك املائية ضمن أراضي اجلمهورية العراقية).
وكل هذا يمشري إىل أمهية النقل ودوره يف أوجه احلياة املختلفة سواءاً كانت إقتصادية أم إجتماعية.
المطلب الثاني
خصائص النقل النهري
للنقل النهري مميزاته اخلاصة اليت ترتب له األفضلية عن باقي وسائط النقل األخرى وهذه املميزات هي:
)4
)2
)0
)1

القدرة على نقل أنواع املنقوالت ذات األحجام الكبرية واليت ال مُيثل الوقت والسرعة أمهية كربى يف نقلها وبعض
احلموالت غري النمطية واليت يصعب نقلها بأي وسيلة نقل أخرى.
النقل النهري كأفضل الوسائط لتخفيف النقل على الطرق عالية التكلفة اإلستثمارية ومحايتها من اإلهنيارات السريعة
حتت وطأة عدم إحرتام الشاحنات وإلتزامها باحلموالت املقررة.
إخنفاض التكلفة اإلستثمارية ملنظومة شبكة النقل النهري باملقارنة بالتكاليف الباهضة إلنشاء وصيانة الطرق الربية
والسكك احلديدية.
إخنفاض تكاليف القوة احملركة للجر من حيث قلة استهالك الوقود والقدرة احملركة الالزمة لنقل محولة ما يف وحدات النقل
النهري عنها يف الشاحنات املكافئة لنقل نفس احلمولة.

 )4حممود جاسم حممد/واقع النقل النهري في العراق وآفاقه المستقبلية /رسالة ماجستري /ص.5
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 )5اإلعتماد على النقل النهري يكون له أثر ملموس وحل لتفاقم مشاكل إرتفاع الكثافات املرورية على الطرق وما يمصاحبها
من تأثريات سلبية على التنمية الشاملة للدولة إقتصادياً وبيئياً( ).

المبحث الثاني
التزامات الناقل النهري
كما هو معروف إن ما يقوم بنقله الناقل عاد ًة أما نقل أشخاص أو نقل أشياء،وقد رتب قانون النقل العراقي على عاتق
الناقل مجلة من اإللتزامات  ،وهذه األخرية ختتلف عما إذا كان املنقول شخصاً أو شيئاً،وسنتناول كل منهما يف املطلبني
اآلتيني:
المطلب األول
إلتزامات الناقل النهري بنقل األشخاص
يرتتب يف ذمة الناقل النهري جمموعة من اإللتزامات جيب عليه القيام هبا جتاه الراكب ( ):
الفرع األول
تهيئة وسيلة نقل صالحة
يلتزم الناقل النهري بنقل الراكب وأمتعته بواسطة نقل صاحلة هلذا الغرض من مجيع الوجوه إىل مكان الوصول وذلك طبقاً
لإلتفاق ويف املوعد املعني لذلك،وإذا مل يمعني موعد للوصول ففي املوعد الذي يستغرقه الناقل االعتيادي إذا موجد يف الظروف
ذاهتا.
الفرع الثاني
إحاطة الراكب علماً بتعليمات النقل
يضع الناقل عاد ًة تعليمات حمددة تأميناً لسالمة عملية النقل تمراعى هبا مصلحته ومصلحة الراكب عموماً،لذا يلتزم الناقل
بإحاطة الراكب علماً بتعليمات النقل ومن بينها احلضور يف الوقت واملكان املحددين ،وإلتزامه حبراسة أمتعته اليت حيتفظ هبا
م
معه أثناء النقل ومنها احليوانات املصاحبة له املرخص باإلحتفاظ هبا معه ،وال يسأل الناقل عن ضياع أو هالك أو تلف
م
األمتعة وال عما يلحق باحليوانات املصاحبة له من أضرار،إال إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو خطأ تابعيه.
م

)4

مقال منشور على شبكة االنرتنت بعنوان (مميزات النقل النهري ) بقلم املهندس (أمحد جماهد) على املوقع اإللكرتوين :

(ahkbardomyat.blogspot.com/2015/06/blog-post-9.html).
)4أنظر املواد من ( )25 – 8من قانون النقل العراقي.
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المطلب الثاني
التزامات الناقل النهري بنقل األشياء

( )

ترتتب على عاتق الناقل النهري جمموعة من اإللتزامات عند نقله لألشياء نوجزها بالفروع اآلتية:
الفرع األول
تهيئة وسيلة صالحة للنقل
كذلك يف حالة نقل األشياء يلتزم الناقل النهري بتهيئة وسيلة نقل صاحلة  ،ويمقصد بالصالحية خلو واسطة النقل من العيوب
اليت ُتنعها من مواجهة أخطار الرحلة النهرية،فضالً عن ذلك فإن الصالحية تشمل وجوب تزويد واسطة النقل مبا يلزمها من
العدد والكفاءة ،وجيب وضع واسطة النقل يف املكان والزمان املتفق
املؤن واألدوات وطاقم املالحة النهرية وكفايته من حيث م
عليهما،وبعكسه تنشأ املسؤولية على عاتق الناقل إذا ترتب عن ذلك إتالف البضاعة املراد نقلها.
م
الفرع الثاني
اإللتزام بشحن البضاعة
شحن البضاعة عملية مادية يمقصدهبا وضع الشيء املراد نقله على منت واسطة النقل يف املكان املتفق عليه ُتهيداً لنقلها إىل
م
مكان الوصول( ).
الفرع الثالث
اإللتزام برص البضاعة
إن عملية الرص هي عملية فنية دقيقة يمقصد منها توزيع األشياء وترتيبها يف األماكن املخصصة هلا يف واسطة النقل بطريقة
م
تمؤدي إىل حفظها من خطر اهلالك أو التلف،مع األخذ بنظر اإلعتبار يف هذه احلالة أن يكون ترتيب األشياء بشكل محيافظ
على توازن واسطة النقل لتجنب خماطر الرحلة النهرية( ).

)4
)2

أنظر املواد من ( )28 – 22من قانون النقل العراقي.

د .عادل علي املقدادي/القانون البحري/دار الثقافة للنشر والتوزيع /األردن/2338/ص.449

)0املصدر السابق/ص.448
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الفرع الرابع
اإللتزام بنقل الشيء
وهو إلتزام جوهري وأساسي يقع على عاتق الناقل،وهو إلتزام بنقل األشياء من مكان الشحن إىل مكان الوصول،حسب
امليعاد املتفق عليه أو يف امليعاد املعقول،وعلى الناقل إستناداً إىل هذا اإللتزام أن ال يمغري خط سري املالحة الذي يمسلك
م
عادة،إذ إن تغيري خط املالحة قد يمعرض الناقل للمسؤولية سوى بعض احلاالت اليت يتوجب عليه إثباهتا كحالة وجود عاصفة
شديدة أو محماولة إنقاذ أرواح بشرية.
الفرع الخامس
اإللتزام بالتفريغ
التفريغ عملية مادية يمقصد هبا إنزال البضاعة من واسطة النقل،ويمعترب التفريغ عمالً ممتمماً إللتزام النقل،وجيري التفريغ بعد أخذ
موافقة السلطات املختصة يف مكان الوصول،والتفريغ جيري من وقت إعالن الناقل بأن واسطة النقل مستعدة للتفريغ ،وعلى
هذا األساس جيب إنزال البضاعة يف املدة املتفق عليها،ويف حالة عدم حتديد هذه املدة ،عند ذلك جيب أن يكون التفريغ يف
م
املدة اليت محيددها العرف،وعادة فإن طبيعة البضاعة ونوعها وكميتها غالباً ما تمؤخذ بنظر اإلعتبار عند حساب مدة التفريغ.
الفرع السادس
اإللتزام بتسليم البضاعة
وتسليم البضاعة هي العملية اليت ينتهي هبا تنفيذ عملية النقل،والتسليم عملية قانونية يمقصد هبا وضع األشياء املنقولة حتت
تصرف املرسل إليه كاملة وسليمة حبالتها اليت ُتت عند الشحن،ويتم تثبيت عملية التسليم وذلك أما بإعطاء إيصال إىل
م
الناقل يتضمن إعرتافاً من املرسل إليه بإستالم البضاعة ،أو بالتأشري على نسخة سند الشحن اليت حيملها الناقل بأن التسليم
م
للمرسل إليه  ،ويموقع من قبل املستلم( ).
الفعلي قد مت م

المبحث الثالث
حاالت تحقق المسؤولية الجنائية للناقل النهري
األصل يف املسؤولية إهنا شخصية ،وعلى هذا فإن عقوبة اجلرُية ال تنزل إال مبرتكب اجلرُية ومن شارك يف إرتكاهبا،ومن
املمكن أن يمسأل الشخص عن أفعال غريه مثل مسؤولية مالك املشروع أو مديره عن اجلرائم اليت يرتكبها العاملون يف
مشروعه،ولكن هذه املسؤولية مرتبطة بشروط محتددها النصوص التشريعية حسب كل حالة،وهذا ما سنأيت على بيانه يف
املطالب اآلتية بإعتبار الناقل النهري أحد النماذج اليت ينطبق عليها املسؤولية آنفة الذكر بشقيها :

)4املصدر السابق /ص.420
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المطلب األول
المسؤولية الجنائية للناقل النهري الشخصية
إن اإللتزامات املفروضة على الناقل النهري سواء كانت نقل األشخاص أو نقل األشياء ينتج عنها بالضرورة مسؤولية جنائية
ترتتب على عاتق الناقل النهري مباشرًة يف حالة وقوع أي فعل أحلق ضرراً يف األشخاص أو األشياء .
الفرع األول
المسؤولية الجنائية للناقل النهري عن نقل األشخاص
كثرت يف السنوات األخرية حوادث الغرق وذلك بعد ظهور وتأسيس العديد من مشاريع النقل بصورة عامة والنقل النهري
بوجه اخلصوص والذي يمطلق عليه (التاكسي النهري)،وهذا ما يمؤدي إىل إثارة موضوع املسؤولية اجلنائية الناشئة عن حوادث
الغرق ،أي املسؤولية اجلنائية للناقل النهري سواء كان ذلك راجعاً إىل أفعاله اإلجيابية أم السلبية.
أوالً  :المسؤولية الجنائية للناقل النهري (الصورة اإليجابية):
وهذه الصورة تنقسم إىل عمدية وغري عمدية:
أ) مسؤولية الناقل النهري اإليجابية العمدية:
لقد بني ذلك املشرع يف منت املادة ( )018من قانون العقوبات العراقي بالقول ( :يمعاقب بالسجن مدة ال تزيد على مخس
عشرة سنة كل من أحدث عمداً غرقاً من شأنه تعريض حياة الناس أو أمواهلم للخطر أو شرع يف ذلك.
وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد إذا أفضى الغرق إىل موت إنسان .
وتكون العقوبة السجن املؤبد أو املؤقت إذا نشأ عن الغرق ضرر جسيم باألموال).
واملتأمل يف نص املادة ( )018فإن الناقل النهري بإعتباره أحد األمثلة اليت ينطبق عليها نص املادة قد قام بفعل بقصد حتقيق
نتيجة،إال إهنا حصلت بفعل عامل آخر يكفي لتحقيقها ولكنه غري مستقل عن فعل املتسبب أي الناقل النهري ،فقد يرتتب
على فعله موت إنسان أو إحلاق أضرار بالبضائع واألمتعة املوجودة على منت واسطة النقل مل يقصد حتقيقها،بل كان هو
املتسبب يف إحداث ذلك.
ب) مسؤولية الناقل النهري اإليجابيةغير العمدية:
وهذا ما بينه املشرع يف نص املادة ( )053من قانون العقوبات بالقول -4 ( :يمعاقب باحلبس وبالغرامة أو بإحدى
هاتني العقوبتني كل من تسبب خبطئه يف إحداث غرق إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أمواهلم للخطر.
 -2تكون العقوبة السجن مدة التزيد على سبع سنوات أو احلبس إذا نشأ عن الغرق تعطيل مرفق عام أو ضرر جسيم
باألموال  -0 .وتكون العقوبة السجن مدة التزيد على عشر سنني إذا نشأ عن اجلرُية موت إنسان ).
وهذا يعين إن الناقل النهري قد قام بفعل دون أن يقصد النتيجة،إال إهنا حصلت بفعل عامل آخر يكفي لتحقيقها
ولكنه غري مستقل عن فعل املتسبب أي (الناقل النهري).
م
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ثانياً :المسؤولية الجنائية للناقل النهري (الصورة السلبية):
وهنا جيب التفريق بني حالتني:
أ) مسؤولية الناقل النهري السلبية العمدية :
وذلك بأن يتجه قصد الناقل النهري إىل اإلمتناع وإىل النتيجة اجلرمية،ويكون ذلك يف حالة إذا موجد هناك واجب قانوين

أو إتفاقي وإمتنع الناقل عمداً عن أداء ذلك الواجب قاصداً إحداث اجلرُية اليت نشأت مباشرة عن هذا اإلمتناع( ).
كأن ُيتنع الناقل عن أداء بعض اإللتزامات اليت فرضها عليه قانون النقل مثل هتيئة وسيلة نقل صاحلة أو إحاطة الراكب
علماً بتعليمات النقل،فيمتنع عمداً عن أداء مثل هكذا إلتزامات قاصداً إرتكاب جرُية معينة.

ب) مسؤولية الناقل السلبية غير العمدية:
إن مسؤولية الناقل النهري هنا ال تتحدد يف نطاق الواجب القانوين أو اإلتفاقي فقط ،بل تتسع لتشمل الواجب بشكل
عام،والذي يتمثل بإمهال الناقل النهري عما جيب أن يقوم به من حيطة وحذر ملنع وقوع النتيجة.
الفرع الثاني
المسؤولية الجنائية للناقل النهري عن نقل األشياء
أشار املشرع العراقي إىل هذه اجلرائم يف كل من املواد ( )144و ( )149من قانون العقوبات  ،إذ جاء يف حمتوى نص املادة
( ( : )144مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون  -4 :يمعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة ال
تقل عن مائيت ألف دينار وواحد وال تزيد عن مليون دينار من هدم أو خرب أو أتلف عقاراً أو منقوالً غري مملوك له أو جعله
غري صاحل لإلستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية كانت  -2 .وتكون العقوبة احلبس إذا نشأ عن اجلرُية تعطيل مرفق عام
أو عمل من أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم يف خطر -0 ...
وإذا ترتب على اجلرُية موت إنسان فتكون العقوبة السجن ).
وتشتد العقوبة يف حالة ما إذا ارتكبت اجلرُية من قبل عصبة مؤلفة من مخسة أشخاص على األقل وذلك حسب ما جاء يف
نص املادة ( )149من قانون العقوبات  (( :مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون  -4يمعاقب باحلبس كل
عضو يف عصبة مؤلفة من مخسة أشخاص على األقل هدمت أو خربت أو أتلفت عقاراً أو منقوالً مملوكاً للغري أو جعلته غري
صاحل لإلستعمال أو أضرت به أو عطلته بأية كيفية كانت  -2 .وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات أو
احلبس إذا وقعت اجلرُية باستعمال العنف على األشخاص -0 .وإذا انتهز الفاعلون الرتكاب اجلرُية فرصة قيام هياج أو فتنة
أو كارثة فتكون العقوبة السجن مدة التزيد على عشر سنني)) .

)4هذا ما أوضحته املادة ()01من قانون العقوبات العراقي وذلك بالقول :تكون اجلرُية عمدية إذا توفر القصد اجلرمي لدى فاعلها وتعد اجلرُية عمدية كذلك  :أ -إذا فرض القانون أو اإلتفاق واجباً
على شخص وامتنع عن أدائه قاصداً إحداث اجلرُية اليت نشأت مباشرة عن هذا اإلمتناع) .
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لغرض جترمي أي تصرف إنساين يملزم القانون أن تتوافر يف ذلك التصرف مقومات اجلرُية يف نص قانوين مجيرمه سواء كان يف
قانون العقوبات أو أي قانون آخر إىل جانب توافر الركن املادي واملعنوي للجرُية ،ومبا إن العناصر املادية جلرائم ختريب
األموال وإتالفها تشرتط كأي جرُية أخرى أن تتطلب لقيامها أن تبدأ بالسلوك املادي للجرُية .
وسنتطرق فيما يلي لبيان صور السلوك اإلجرامي اليت أشارت إليها كل من املواد ( )144و ( )149آنفيت الذكر :
أوالً  :التخريب  :وهو أحد األنشطة اليت يظهر هبا السلوك اإلجرامي هلذه اجلرُية والذي إذا إنصب على املال جعله غري
قابل لإلصالح (لالستعمال) أي أفقده صالحيته لإلستعمال( ).
ثانياً  :اإلتالف  :خيتلف هذا النشاط عن الذي سبقه يف إنه إذا إنصرف إىل املال أثر فيه وذلك بإنقاص صالحيته
لإلستعمال ،إال إن (املال) يبقى قابالً لإلستعمال،أي إنه من املمكن أن يكون هناك إتالف للمال املنقول مجيرمه القانون إذا
كان الفعل أفقد الشيء قيمته الكلية أو اجلزئية( ) ،وبالنتيجة فإن اإلتالف يتمثل بإعدام املنقول (مادته) أو إدخال تغيريات

شاملة عليها من شأن هذه التغيريات أن جتعله غري صاحل لإلستعمال للغرض املخصص له وبذلك تضيع قيمته على
م
املالك،ذلك إن فعل التجرمي يهدف إىل احلفاظ على حق امللكية الذي ُيكن التوصل إليه حبماية موضوع املال نفسه أو
احلفاظ على القيمة اإلقتصادية للشيء ال يت تعتمد على صالحيته لالستعمال ،وبالنتيجة لو وقع جتاوز أو إعتداء على املال
وكان من شأنه عدم إمكانية إستعمال املال للغرض املخصص له (مع بقاء مادته ) فإن ذلك يمشكل إتالفاً( ).

ثالثاً  :جعل الشيء غير صالح لإلستعمال :هبذا النشاط يتم إعدام صالحية املال املنقول لإلستعمال ومن املمكن إحلاقه
بالتخريب.
رابعاً :تعطيل الشيء :يتمثل بإعاقة الشيء (املال) عن العمل أما بشكل كلي أو جزئي( ).
خامساً  :الضرر  :هو إصابة كل مال بالفقد أو النقص أو التقييد أو التضحية مبصلحة حيميها املشرع،فالضرر ينتج عند
إستحالة اإلنتفاع باملال أو اإلنتقاص من هذا اإلنتفاع ،ويتخذ ذلك عدة صور كالتخريب والفقد والتغيري  ،كتغيري املوقف أو

العالقة بني الفرد والشيء وإنقاص الشيء نفسه( ) ،وهذا املعىن للضرر ينسجم مع ما أشار إليه املشرع يف املادة ()144
بالقول ( :أو أضر به ) .
وقد وضع املشرع عقوبة لصور السلوك اإلجرامي اليت ذكرناها سابقاً،إذ تدرج يف العقوبة بشكل طردي كلما كانت اآلثار
املرتتبة على فعل اجلاين أخطر،وهذا ما سنأيت على بيانه يف النقاط اآلتية :

)4د .حسن محاد محيد احلماد/اإلتالف المعلوماتي/حبث منشور يف كتاب (حنو معاجلات لبعض املستجدات يف القانون اجلنائي ) /منشورات احلليب احلقوقية /لبنان/2340/ص.403
 )4د .جندي عبد امللك /الموسوعة الجنائية/ج/4ط/4مكتبة العلم للجميع/بريوت/2339/ص.02
 )2د.حممود جنيب حسين/جرائم اإلعتداء على األموال في قانون العقوبات اللبناني/بريوت/4828/ص.183
)0د.حسن محاد محيد احلماد /مصدر سابق/ص.404

 )1رنا عبد الرحيم مردان/الحماية الجنائية لسالمة المالحة البحرية للسفن/رسالة ماجستري/كلية القانون والسياسة/جامعة البصرة/2344/ص.29
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أ) احلبس مدة ال تزيد على سنتني والغرامة اليت ال تقل عن مئيت ألف دينار وواحد والتزيد على مليون دينار من هدم أو
خرب أو أتلف عقاراً أو منقوالً غري مملوك له أو جعله غري صاحل لالستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية كانت.

ب) وتكون العقوبة احلبس إذا نشأ عن اجلرُية تعطيل مرفق عام أو عمل من أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب
عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم يف خطر .
ت) وإذا ترتب على اجلرُية موت إنسان فتكون العقوبة السجن.
المطلب الثاني
المسؤولية الجنائية للناقل النهري عن فعل الغير
مُيكن أن تقوم املسؤولية اجلنائية للناقل النهري،على الرغم من إنه مل يرتكب الفعل املادي املكون للجرُية املرتكبة،حبيث تقوم
م
مسؤوليته عن اجلرائم اليت يقوم هبا أحد التابعني له ،وغالباً ما تتحقق مثل هكذا حاالت يف نطاق شركات النقل
النهري،ولتوضيح ذلك بشكل أوسع سنقوم ببيان كل من األساس القانوين هلذه املسؤولية ومن مث نعرج إىل بيان شروط قيام
املسؤولية اجلنائية :
الفرع األول
األساس القانوني للمسؤولية الجنائية للناقل النهري عن أفعال تابعيه
ظهرت ضمن هذا اإلطار جمموعة من اإلجتاهات تمؤسس ملسؤولية املتبوع عن أفعال تابعيه ،فمنهم من أسسها على (فكرة
الضمان ) واليت تعين إن املتبوع يكون ضامناً للتابع ،أي كفيالً له دون أن ُيتلك حق التجريد وذلك بسبب خضوع التابع
لرقابته وتوجيهه( ).

ومنهم من بىن فكرهتا على أساس (النيابة القانونية ) والذي مبقتضاه يمعترب التابع نائباً قانونياً عن املتبوع  ،وعلى وفق هذه
الفكرة فإن املتبوع هو األصيل والتابع هو النائب الذي يمباشر الفعل الذي يمكلف به نيابةً عن تابعه ومصدر النيابة هو القانون
 ،فمثلما يلتزم األصيل مبا يربمه النائب من تصرفات فإن املتبوع يتحمل ما يقوم به التابع من أعمال مادية( ).

ومنهم من أسس املسؤولية على نظرية (اإلستعارة املطلقة )  ،مبعىن إن املتبوع يستعري املسؤولية إستعارة كاملة من الفعل الذي
قام به التابع على الرغم من إنه مل يقم بالفعل املادي املكون للجرُية( ).

 )4نبيل مهدي زوين/الطبيعة القانونية للمسؤولية عن فعل الغير/حبث منشور يف جملة كلية االسالمية اجلامعة /النجف األشرف /العدد (/)1السنة (/)2339ص.440
)2د.عبد اجمليد احلكيم،أ.عبد الباقي البكري،أ.حممد طه البشري/الوجيز في نظرية اإللتزام في القانون المدني العراقي/ج/4وزارة التعليم العايل والبحث العلمي/4893/ص.229
)0د.فخري عبد الرزاق احلديثي/شرح قانون العقوبات (القسم العام)/ط/2شركة العاتك لصناعة الكتاب/القاهرة/2343/ص.205
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الفرع الثاني
شروط قيام المسؤولية الجنائية للناقل النهري عن أفعال تابعيه
يمشرتط لقيام هذه املسؤولية توفر جمموعة من الشروط وهي :
أوالً  :إرتكاب جريمة من قبل التابع :لقيام املسؤولية اجلنائية عن فعل الغري يتطلب أن تقع جرُية من قبل التابع (التابع هنا

قد يكون أحد عمال املرفق النهري أو موظف يف شركة نقل هنري ) ،ففي حالة إرتكاب (التابع) عمالً يمشكل جرُية سواء
كانت هذه اجلرُية عمدية أو غري عمدية  ،سيخضع كالً من (التابع واملتبوع ) للمسائلة اجلنائية على حد سواء بالرغم من
إنتفاء القصد اجلرمي لدى (املتبوع)،ويمعزى سبب ذلك لكونه أخل بواجبه املتمثل بالرقابة واإلشراف على أعمال تابعيه

وحسن إختيارهم( ).

ثانياً  :إرتكاب سلوك خاطئ من المتبوع  :طبقاً إىل اإللتزام املكلف به املتبوع قانوناً بأن يمراعي القوانني والتدابري والشروط

الالزم مراعاهتا يف إستغالل املنشآت النهرية من أجل سالمة املالحة النهرية،فإن وقوع أي جرُية من اجلرائم سيثري بدوره
مسؤولية املتبوع إستناداً إىل إخالله باإللتزامات والتنظيمات القانونية النهرية املكلف هبا ،وحتققت نتيجة لذلك
مسؤولية(املتبوع) اجلنائية عن جرُية يتمثل ركنها املادي يف اإلمتناع عن مراعاة أحكام القوانني وركنها املعنوي هو القصد
اجلرمي إذا كان قد تعمد اإلخالل بالواجب  ،واخلطأ حيث ال يقصد اإلخالل وإمنا تقع النتيجة لسبب سلوكه املشوب
باخلطأ( ).

ثالثاً  :وجود عالقة سببية بين جريمة التابع وخطأ المتبوع:مبعىن أن تكون اجلرُية اليت ارتكبها التابع مبنية على أساس خطأ
املتبوع ،وإن العالقة السببية اليت تربطهما هي عالقة مفرتضة ،ألن أي سلوك إجرامي يصدر من التابع يمعد عالمة على وجود
سلوك خاطئ من قبل املتبوع.

رابعاً  :أن ال يكون هناك تفويض في اإلختصاص من المتبوع للتابع:يمراد هبذا الشرط هو أن ال يكون املتبوع ممفوضاً
بإختصاصه ألحد العاملني أو التابعني له  ،بعبارة أخرى إن املتبوع بإمكانه التخلص من املسؤولية اجلنائية إذا كان ممفوضاً
إلختصاصه تابعيه،غري إن املتبوع ال يستطيع أن يستند على التفويض بشكل عام بل ال بمد من حتقق بعض الشروط لكي
يكون التفويض صاحلاً لنفي املسؤولية اجلنائية عن املتبوع ،وهذه الشروط هي :
 )4أن يقع على عاتق املتبوع عدد كبري من املهام واملسؤوليات.
 )2أن يكون التفويض حمدد وليس عام

( )

)4رنا عبد الرحيم مردان/مصدر سابق/ص.454
)2د.فخري عبد الرزاق احلديثي/مصدر سابق/ص.059

)0راجع يف هذا الصدد :د.علي حممد بدير،د.عصام عبد الوهاب الربزجني،مهدي ياسني السالمي/مبادئ وأحكام القانون اإلداري/ط/1العاتك لصناعة الكتاب/القاهرة/2338/ص.441
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الخاتمة:أوالً:النتائج :
)4

)2
)0
)1

)5

النقل والسياحة النهرية رافدان مهمان لكل بلد ،فالنقل محيقق مصاحل البلد عرب توفري إيراد كبري،وللناس عرب إيصاهلم
وحيقق غاياهتم الرتفيهية ويكون بوابة لتوفري األعمال،ويربط املدن والقرى معاً ،وجيعل الوصول لألسواق
بوسائل خمتلفة م
واألعمال سهالً يسرياً،وهذا األمر خاص ببعض البلدان اليت ُتتلك أهناراً ويف مقدمتها العراق.
بروز دور النقل النهري من بني وسائل النقل األخرى ملا له من مسات واليت ينفرد هبا عن سواه ،وهذا ما ُينحه األولوية
بتفضيله عن بقية أنواع النقل.
إن اإللتزامات املفروضة على الناقل النهري سواء كانت نقل األشخاص أو نقل األشياء ينتج عنها بالضرورة مسؤولية
جنائية ترتتب على عاتق الناقل النهري مباشرةً يف حالة وقوع أي فعل أحلق ضرراً يف األشخاص أو األشياء .
كثرت يف السنوات األخرية حوادث الغرق وذلك بعد ظهور وتأسيس العديد من مشاريع النقل بصورة عامة والنقل
النهري بوجه اخلصوص والذي يمطلق عليه (التاكسي النهري)،وهذا ما يمؤدي إىل إثارة موضوع املسؤولية اجلنائية الناشئة
عن حوادث الغرق ،أي املسؤولية اجلنائية للناقل النهري سواء كان ذلك راجعاً إىل أفعاله اإلجيابية أم السلبية.
تركيز املشرع فيما يتعلق باملسؤولية على املسؤولية املدنية بشقيها العقدية والتقصريية،ووضع نصوص خاصة تمبني أحكامها
وترك تبيان أحكام املسؤولية اجلنائية للنصوص العامة .

ثانياً:التوصيات :
)4

)2

)0
)1

ضرورة االلتفات هلذه الوسيلة من خالل إحاطة شبكة النقل النهري باالهتمام من خالل الصيانة املستمرة وانشاء
املشاريع احليوية والتوسيع وشق فروع لألهنر الكبرية  ،وكل ذلك نابع من بعض اخلصائص اليت ينفرد هبا النقل النهري عن
سواه من وسائل النقل األخرى.
وجوب إتباع الدقة يف اإلجراءات القانونية واإلدارية اخلاصة بوسائل النقل النهري من حيث منح االجازات والرتاخيص
والكشف والرقابة املستمرة للوسائط املستخدمة للتأكد من صالحيتها،وفحص الوحدات النهرية ،وتطبيق شروط املالحة
النهرية ،وتوافر أدوات اإلنقاذ واإلطفاء،والتأكد من سريان الرخص املالحية،واإللتزام باحلموالت املقررة،و كل ذلك من
أجل تأمني الوحدات النهرية ومستخدميها ،ومن مث توفري احلماية لألشخاص واألموال على حد سواء والتضييق من
نطاق اخلوض مبتاهات املسؤولية اجلنائية ،وهذه هي الفلسفة والفكرة األساسية اليت يسعى إليها املشرع اجلنائي يف قانون
العقوبات أو القوانني ذات الطابع اجلنائي.
ضرورة إبقاء النقل النهري مركزي وحصري بيد القطاع العام ،وذلك ملنع التشتت وضمان االنسيابية يف سري عمل هذه
الوسيلة .
إعطاء خصوصية للمسؤولية اجلنائية للناقل النهري وعدم ترك املسألة للنصوص العامة.

المراجع:أوالً  :الكتب :
) بدير،علي حممد ،وآخرون،مبادئ وأحكام القانون اإلداري،ط،1القاهرة ،العاتك لصناعة الكتاب.2338،

) احلديثي ،فخري عبد الرزاق،شرح قانون العقوبات (القسم العام)،ط،2القاهرة،شركة العاتك لصناعة الكتاب.2343،
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) حسين،حممود جنيب ،جرائم اإلعتداء على األموال في قانون العقوبات اللبناني،بريوت.4828،

) احلكيم  ،عبد اجمليد ،وآخرون،الوجيز في نظرية اإللتزام في القانون المدني العراقي،ج،4العراق ،وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي4893،

) عبد امللك  ،جندي،الموسوعة الجنائية،ج،4ط،4بريوت  ،مكتبة العلم للجميع.2339،
 )6املقدادي ،عادل علي ،القانون البحري،األردن،دار الثقافة للنشر والتوزيع .2338،
ثانياً :القوانين:
) قانون العقوبات العراقي رقم ( )444لسنة (.)4828
) قانون النقل العراقي رقم ( )93لسنة (.)4890

) قانون التجارة العراقي رقم ( )03لسنة (.)4891
ثالثاً :الرسائل واألطاريح:
) رنا عبد الرحيم مردان،الحماية الجنائية لسالمة المالحة البحرية للسفن،رسالة ماجستري،البصرة،كلية القانون
والسياسة.2344،
) حممود جاسم حممد ،واقع النقل النهري في العراق وآفاقه المستقبلية ،رسالة ماجستري.
رابعاً  :المقاالت :
) احلماد،حسن محاد محيد  ،اإلتالف المعلوماتي،حبث منشور يف كتاب (حنو معاجلات لبعض املستجدات يف القانون
اجلنائي) ،لبنان ،منشورات احلليب احلقوقية .2340،

) زوين ،نبيل مهدي ،الطبيعة القانونية للمسؤولية عن فعل الغير،جملة كلية االسالمية اجلامعة ،النجف األشرف ،العدد
(،)1السنة (.)2339
خامساً:المواقع اإللكترونية:
 )4جماهد  ،أمحد  ،مميزات النقل النهري  ،على املوقع اإللكرتوين :
(ahkbardomyat.blogspot.com/2015/06/blog-post-9.html).
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التدخل الخارجي واثره في بناء الشرعية للنظم العربية
External intervention and its impact in building the legitimacy of the
Arab regimes
أ.م.د عمار سعدون سلمان البدري -أستاذ مساعد أستاذ جامعي -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/
الجامعة التقنية الوسطى -العراق

الملخص:
" بالرغم من التغيريات الدميقراطية اليت شهدهتا النظم العربية املتسلطة "",اال ان التغيري السياسي هلذه النظم وتعزيز بناء الشرعية هلا
مل يكن باملستطاع بدون تدخل خارجي" " ,وذلك لتسلط هذه االنظمة واتباعها وسائل قسرية يف قمع اي حماولة او مطالبة الي
شكل من اشكال احلريات" ",لذلك فان هذه الدراسة هتدف اىل التحقيق من فرضية مفادها ان هناك عالقة وثيقة بني التدخل
اخلارجي وتعزيز بناء الشرعية للنظم العربية"" .استخدمت هذه الدراسة عدة مناهج بغية التطرق واإلملام جبميع اجلوانب املتعلقة
باملوضوع مثل املنهج التارخيي واملنهج التحليلي ".تظهر نتائج الدراسة أن التدخل اخلارجي سواء كان اقليمياً او دولياً اختذ صوراً
واشكاالً متعددة منها على سبيل املثال ضغوط خارجية ,تضليل اعالمي  ,دعم مايل  ,تدخل عسكري ,وحصار اقتصادي" .
" وهذا التدخل اخلارجي مارس تاثري واضح على بناء شرعية النظم السياسية ذات البنيان اهلش ,وابرز هذه التاثريات هو التاثري
االمريكي واالسرائيلي اضافة اىل التاثري االقليمي لدول اجلوار متمثالً برتكيا وايران".
الكلمات المفتاحية :التدخل  ،الدويل  ,الشرعية  ،األنظمة العربية
Abstract
"Although the democratic changes witnessed by the authoritarian Arab regimes".
"However, the political change of these regimes and the promotion of building legitimization
for them could not have been possible without external interference"," because these regimes
"impose and use coercive means to suppress any attempt or claim any form of freedom",
Therefore, the general aim of this study is to investigate the hypothesis that there is a close
relationship between external intervention and strengthen the legitimacy of the Arab
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regimes"." This study used several approaches to compatibility and familiarity with all
relevant aspects such as the historical approach and analytical approach"." The findings of
the study show that the external intervention, whether regional or international, took many
forms" ," such as external pressures, media misinformation, financial support, military
intervention, economic blockade, and intervention has a clear impact on building the
legitimacy of fragile political systems"," the most important of these influences is the
American and Israeli influence In addition to the regional impact of neighboring countries
represented by Turkey and Iran".

Keywords: External, Intervention, Legitimacy, Arab regimes

المقدمة
" تعاين النظم العربية من ازمة حكم الزمت سياق تطورها السياسي منذ استقالهلا"  " ,فالنظم العربية خالل العقود الثالثة املنصرمة مل
تَ ْس َعى بعد استقرارها إىل تعزيز شرعيتها بآليات دميوقراطية تكفل الرقي مبستويات التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية" "،وإمنا تكتفي
بتعزيز سلطتها من خالل سيطرهتا على كافة مفاصل القوة يف البلدان اليت حتكمها ,وهو ما ميهد لزعزعة تلك الشرعية وفق التحديات الدولية

واإلقليمية واحمللية الراهنة".
"" وبالرغم من كل حماوالت التغيري والتحديث والدميقراطية اليت شهدهتا النظم العربية وحاولت ادخاهلا على بنيتها السياسية"" ,اال اهنا
عجزت عن الوصول اىل احلد االدىن من الشرعية وذلك لكوهنا جاءت مبحاوالت جزئية او شكلية مل متس جوهر املشكلة وابعادها
احلقيقية".
" ان ازمة احلكم الظاهرة على احلياة السياسية للنظم العربية وان كانت مستجدة يف نظم احلكم اجلمهورية" ",اال ان هذا ال يعين ان
انظمة احلكم امللكية تستند يف وجودها اىل الشرعية الدستورية" " ,وان ازمة احلكم هذه جاءت وليدة التظافر من مجلة من االسباب
والعوامل ابرزها غياب احلريات السياسية ,والتداول السلمي للسلطة ,وسعي بعض االنظمة السياسة وخاصة اجلمهورية منها اىل مبدأ التوريث
يف احلكم"  " ,وملا كان التغيري السياسي هلذه النظم مل يكن باملستطاع وذلك لتسلط هذه االنظمة واتباعها لوسائل قسرية يف قمع اي حماولة
او مطالبة الي شكل من اشكال احلريات او حىت البداء الرأي" " ,وهنا جاءت احلاجة اىل التدخل اخلارجي ليعزز من بناء الشرعية هلذه
النظم السياسية .
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المبحث االول  -:منهجية البحث
اشكالية البحث
"ان مفهوم الشرعية يثري جدالً فقهياً وفكرياً واسعاً"  " ,اذ ان وجهات النظر املقدمة يف اطار خمتلف االختصاصات وامليادين املعرفية

تظهر اختالفات واضحة حول هذا املفهوم مع ان اجلميع يتفق يف ان فكرة الشرعية تتعلق بالدرجة االوىل حبق احلكم وممارسة السلطة"",ومع
ذلك فان هذا االتفاق نسيب الن موضوع الشرعية معقد جداً"",وحيتل وضعا متناقضاً يف الفكر السياسي والقانوين املعاصر"" .فمن جهة من

املتفق عليه ان الشرعية ضرورية وجوهرية يف صريورة احلياة السياسية ولذلك فهي تؤخذ باالعتبار من قبل مجيع التحليالت اليت تصف

الشرعية وحتليلها"" .ولكن من جهة اخرى ان الدراسات البحثية تتفادى دراسة اشكالية الشرعية على الرغم من انه يسهم يف تبيان املعىن
والدالالت احلقيقية ملفهوم الشرعية وتفسري وضعه املتناقض يف ميدان الدراسات السياسية والقانونية املعاصرة"".ان الشرعية اليت يقر هبا افراد
جمتمع معني تنجم عن اعتقاد وليس عن عقالنية"" ,وفكرة الشرعية تعرب عن ركيزة كل جمتمع سياسي كما تشكل جزءاً من اجملموعة

املفاهيمية اليت تسمح بتحليل السياسة والتفكري مبوضوعاهتا  .باختصار اشكالية البحث ميكن اجيازها بان النظم االستبدادية العربية فقدت
الكثري من مقومات استقرارها واستمرارها وهي تواجه عاصفة مزدوجة تكاد تطيح هبا جتمع بني احتجاجات القوى الداخلية الصاعدة
واملتنامية للمجتمعات املدنية وتدخالت القوى الدولية اليت تعتقد أن هذا النمط من األنظمة الشمولية اليت راهنت عليه يف مرحلة سابقة
للحفاظ على نوع من االستقرار ،مل يعد ينفع يف حقبة

العوملة .

فرضية البحث
" حاولت هذه الدراسة التحقيق من فرضيات حمددة مفادها ان ازمة احلكم الذي تعاين منه اغلبية النظم العربية تأيت نتيجة لفقداهنا
الشرعية السياسية لوجودها واستمرارها يف احلكم "",وسواء اكانت هذه النظم مجهورية ام ملكية فاهنا تشرتك يف ان وجودها ال يتفق مع
شرعيتها واهنا جاءت خالفاً الدارة شعوهبا"  " .والفرضية الثانية مفادها ان هناك عالقة وثيقة بني التدخل اخلارجي وتعزيز بناء الشرعية للنظم
العربية".
اهمية البحث
" تايت امهية البحث من ان مصدر الشرعية السياسية وحتليل امناطها هو احد ابرز معايري تصنيف النظم السياسية"" ,وان هنالك عالقة
وثيقة بني شرعية السلطة ومشاريعها من جهة واالستقرار السياسي من جهة اخرى" " .وذلك الن هذا االستقرار يتوقف على العالقة بني
مستوى املشاركة السياسية ودرجة املأسسة واليت تعين اقامة سلطة سياسية ونظام قانوين مبين على اساس تكريس ضمانات قانونية شكلية
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لقيام الدولة القانونية"",مبعىن اخر حتقيق الشروعية اليت ترتكز بدورها على االلتزام باالهداف العليا والقيم االساسية للمجتمع وصوالً اىل
حتقيق االطار الشرعي للسلطة السياسية".
منهجية البحث
"ألغراض التحقق من فرضيات البحث"  "،ومن اجل الوصول إىل االستنتاجات اخلتامية للدراسة" " ،ولإلحاطة بكل مقومات
وتأثريات التدخل اخلارجي يف بناء الشرعية للنظم العربية" " ،فأن الدراسة قد ركنت إىل االعتماد على عدة مناهج بغية التطرق واإلملام جبميع
اجلوانب املتعلقة باملوضوع كمايلي  :املنهج التارخيي" " ,حيث إتبعت الدراسة هذا املنهج من أجل التطرق إيل مجيع األفكار ذات الصلة
مبوضوع الدراسة من خالل التتبع الزمين والتارخيي مرورا جبميع املراحل اليت تطورت من خالهلا هذا املوضوع" "،وصوال بذلك إىل الفكرة اليت
تبلوردور التدخل اخلارجي يف بناء شرعية النظم العربية" ".كما اتبعت الدراسة ايضا املنهج التحليلي من اجل حتليل االزمات ذات الصلة
مبوضوع الشرعية للنظم العربية" "،وكذلك حتليل تاثري اشكال التدخل اخلارجي على الشرعية السياسية للنظم العربية وكذلك موقف القانون
الدويل من مناذج التدخالت يف الباب الثاين هلذه الدراسة".

المبحث الثاني  -:التأطير النظري لمفهوم الشرعية
المطلب االول  :مفهوم الشرعية
"الشرعية لغويا تفيد الطريق املستقيم أو ما شرعه اهلل لعباده ،كما تفيد النصية أو القانونية أي وجود نص قانوين يلزم إتباعه ،مبعىن أن
املشرع القانوين هو املنوط به حتديد النموذج األصلي ( )"  " .والشرعية اصطالحا هي سيطرة القانون وإعالن علوه ومسوه ،ونبذ التحكم،
ورفض مبدأ إعفاء السلطة من اخلضوع للقانون( )".

) ("السيد أبو عيطة  ،الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق  ،اإلسكندرية  :مؤسسة الثقافة الجامعية, 31 2,ص. "54
)"(3عاطف علي علي الصالحي ،مشروعية التدخل الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام ،الطبعة االولى ,القاهرة  :دار النهضة العربية،

 ، 31ص" . 2
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"على الرغم من تعدد التعاريف اليت تتناول مفهوم الشرعية"  "،إال أهنا يف معظمها تتناوهلا بالربط والتوافق ما بني احلكومة واجملتمع""،
فينظر البعض اىل ان مفهوم الشرعية ) )legitimacyاحد املفاهيم االساسية يف علم السياسة باعتبارها الرضا والقبول العام للنظام
السياسي كوهنا موافقة الشعب اخلاضع لسلطة معينة على ممارسة هذه السلطة ملهامها يف مقابل تقدمي الطاعة هلا ( ) ".
" وعلى هذا االساس يتشكل مبدأي القبول والطاعة كأساس الشرعية الي نظام ومهما متتع هذا النظام السياسي بالقوة والسلطة فانه
دون رضا شعيب بدرجة مقبولة يعترب قوة او سلطة استبدادية من دون اي مسوغ"  " ,ولذلك فان اي سلطة ومهما كانت قوهتا ودرجة
استبدادها حباجة اىل قبول وطين ورضا شعيب من كافة الشرائح االجتماعية مع الرتكيز على الفئات االجتماعية االكثر تأثرياً" ".ان الشرعية
هاجس مالزم الي حاكم سياسي لكوهنا القوة اليت يستند عليها النظام مقابل خصومة االخرين" " ,وقد تستند املعارضة يف مواجهتها
للسلطة احلاكمة على نفي شرعيتها او حىت التشكيك بشرعيتها او االنتقاص منها "" ,وكلما ظهرت االضطرابات وعاشت البالد يف
اضرابات ومظاهرات واعتصامات او دعوات لالنفصال والتحرر او مطالبتهم بالتقسيم الفدرايل او الكونفدرايل كلما تأثرت سلباً شرعية
النظام وفقد جزءاً من طاعة مواطنيه ورمبا يصل االمر لرفضهم له ويف هناية االمر قد تتمكن املعارضة من تغيري النظام احلاكم" " ,وعلى
النقيض من ذلك كلما استقرت البالد اقتصادياً وامنياً واجتماعياً كلما تتمتع النظام السياسي بالشرعية" " .ومفهوم الشرعية هذا يتقابل مع
مفهوم البيعة يف الرتاث العريب االسالمي" " ,فالبيعة كما يقول ابن خلدون "هي العهد على الطاعة كأن املبايع يعاهد امريه على انه يسلم له
النظر يف أمر نفسه وبأموراملسلمني ال ينازعه يف شئ من ذلك وبطبيعة فيما يكلفه به من االمر على النشاط واحلركة ,وكانوا اذا بايعو االمري
وعقدوا عهده جعلوا ايديهم يف يده تأكيداً للعهد"( )".
"الباحثون املعاصرون املهتمون ملسألة الشرعية يعودون يف تعريفهم اىل عامل االجتماع االملاين الكبري "ماكس ويرب"  ,الذي حدد انواعاً
ثالثة مثالية للشرعية منها ( )"-:
"االول  -:يقوم على الرتاث والتقاليد"
"الثاين -:يقوم على الزعامة الكارزمية"
"الثالث -:يقوم على العقالنية – القانونية".

) ( "فيصل محمد الحمد  ,الشرعية السياسية في حقبة الثورة العربية  :ازمات وحلول  .نقالً عن شبكة المعلومات الدولية (االنترنيت)" www.ommanparty.com
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"من جانب اخر هناك من يضيف مفاهيم أخرى لشرعية السلطة السياسية وهي" :
 .الشرعية الثورية " :مصطلح الثورة من الناحية اللغوية مشتق من الفعل الثالثي ثار"" ،وهو يأيت مبعىن ثارت فتنة ويأيت مبعىن ارتفع،
كما أنه مبعىن ظهر"" ،وعليه فإن الثورة لغة تعين اهليجان والوثب تعبريا عن عدم الرضى" ",فالثورة تعد من أبرز مظاهر التعبري عن
الرأي العام الساخط للسلطة احلاكمة املستبدة وكذا مظهر أساسي من خالله ميكن قياس قوة الرأي العام وقدرته على إحداث
التغيريعليه" " .ففي ظل التغري ات والتحوالت اليت يشهدها العامل بصفة عامة واملنطقة العربية بصفة خاصة موجة من التغيري والثورة أو
مبا يسمى "بالربيع العريب"" "،والتحركات اليت تشهدها املنطقة من أجل االطاحة باالنظمة االستبدادية ،االنتقال إىل أنظمة حكم
دميقراطية تراعي ضمن أولوياهتا تطلعات الشعب وحتقيق اختياراته (.")3
 .2الشرعية الديمقراطية " :مبعىن أن سلطة احلاكم ال تكون شرعية اال إذا خولت هلم من قبل احملكومني ،ومييز من جانبه بني أن تكون
السلطة شرعية أو كوهنا مشروعة".
 .3الشرعية الثيوقراطية" :وهذا النوع من الشرعية املنطلقة من سيادة االعتقاد يف فرتة من الفرتات بأن اهلل هو مصدر السلطة ولذلك
جيب طاعته".
 .4الشرعية الدستورية" :أي أن تكون مبادرات احلكم قابلة للتوقع الهنا مشروطة يف أصوهلا ونتائجها"" ،بشبكة ومجلة من القوانني
املتفق عليها"" ،أي أن النظام السياسي يعتمد على الدميقراطية واملشاركة يف طريقة احلكم" "،وهذا ما يؤدي إىل فعالية مؤسساته
السياسية وهذا ما ينعكس كذلك على العملية السياسية يف حد ذاهتا ( )".

)" (1خميس حزام والي  ,اشكالية الشرعية لالنظمة السياسية العربية  ,الطبعة االولى ,مركز دراسات الوحدة العربية  ,سلسلة اطروحات الدكتوراه . " 3112,
(" )3غسان سالمة  ,نحو عقد اجتماعي عربي جديد  :بحث في الشرعية الدستورية  ,الطبعة االولى  ,مركز دراسات الوحدة العربية , 891 ,ص." 5
( )2ثامر كامل محمد الخزرجي"  ،النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة  ،االردن  :دار المجدالوي للنشر، 3115,ص ". 19
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المطلب الثاني " :نظريات نشوء الشرعية"
"من املعروف بان الدولة تتمتع بسلطة سياسية" " ,وتتمثل هذه السلطة بوجود حكام يصدرون اوامر ونواهي بأسم الدولة" " ,ويتعني
على االفراد اطاعة احلاكمني وذلك بتنفيذ االوامر واجتناب النواهي والذي يلفت االنتباه اليه هو البحث عن اساس شرعية سلطة الدولة
حيث تناولته نظريات عديدة وهذه النظريات هي" -:
اوالً  " -:نظرية االساس المقدس للسلطة"" :اي النظريات الدينية او الثيوقراطية" " ,ولقد اخذت هذه النظريات اشكاالً عديدة تتمثل
يف ( ) " -:
( )

أ" -نظرية الطبيعة االلهية للحاكم" " :حيث تقوم هذه النظرية على اساس ان احلاكم ذو طبيعة اهلية "" ,فهو مل يكن خمتاراً من قبل
االله بل انه هو االله نفسه ونتيجة لذلك فان احلاكم يتمتع بسلطة مطلقة تنصب على اقليم الدولة ومن عليه "" ,ذلك الن الدولة
وحاكم الدولة يعتربان مقدسان وال جيوز املساس هبا "" ,وبذلك تؤدي هذه النظرية اىل التسليم للحاكم بالسلطان املطلق الذي
التقيده قيود وال ترتتب عليه اية مسؤولية امام الشعوب.
ب " -نظرية الحق االلهي المباشر"  " :وتسمى ايضا بنظرية التفويض االهلي " ",واليت جاءت يف مرحلة الحقة للنظرية االهلية
للحاكم" " ,حيث مل يبق احلاكم اهلا او من طبيعة اهلية" ",وامنا يستمد سلطته من اهلل مباشرة فاحلاكم خيتاره اهلل ويودعه السلطة
ومن مث فهو حيكم مبقتضى احلق االهلي املباشر ".
ت" -نظرية الحق االلهي غير المباشر"" :وتسمى ايضاً بنظرية العناية االهلية واليت ظهرت يف العصور الوسطى "" ,وهذه الفكرة
اجلديدة مفادها ان اهلل ال خيتار احلاكم اختياراً مباشراً وامنا يرشد الشعب اىل الطريق الذي يؤدي اىل اختيار حاكم معني "" ,وهبذا
يكون احلاكم قد توىل السلطة عن طريق الشعب بتوجيه من االدارة االهلية" ",اي مبقتضى احلق االهلي غري املباشر"  " .وبالرغم من

( ) محمد زاهي بشير المغيربي ،الديموقراطية واإلصالح السياسي  :مراجعة عامة لألدبيات  ,جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،ندوة الديموقراطية
واإلصالح السياسي في الوطن العربي,3114/ 1/8 ،نقالً عن شبكة المعلومات الدولية (االنترنيت) "www.arabenewal.com
( )3احسان حميد المفرجي  ,كطران زغير نعمة  ,رعد ناجي الجدة  ,النظرية في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق,بغداد  :دار الحكمة , 881,ص"43
.
"
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كل هذا تتفق هذه النظرية وغريها من النظريات الثيوقراطية على ان السلطة من عند اهلل وان كانت تفرتق عنها اذ جتعل اختيار
احلاكم من قبل الشعب" " ,ولكن احلاكم الذي ميارس السلطة االهلية يستطيع ان يستبد هبا "" ,اذ انه يستمد سلطته من عند اهلل ,
فهو ال يكون مسؤوالً امام احد غري اهلل" ( ).
ثانياً" :نظريات المصدر الشعبي للسلطة"
" ان السلطة جتد مصدرها يف الشعب الذي مينحها للحكام" " ,حيث ان الشعب يضع حدوداً وحواجز حتول دون حتول سلطة
الدولة اىل سلطة مطلقة" " ,واهم هذه النظريات هي"-:
" .نظرية سيادة االمة"
" ان السيادة وفق هذه النظرية هي بيد االمة" " ,واالمة هي شخصية قانونية مستقلة عن املواطنني الذين تتكون منهم" " ,ولكن ميثل
االمة كشخص معنوي فئة من املواطنني ذات صفات حمددة  .ولذلك فان االمة ال تعرب عن ارادة املواطنني يف احلاضر فقط وامنا يدخل يف
تكوينها اعراف وقيم وصفات املاضي واملستقبل" " ,ويرتتب على هذا بان االقرتاع ليس شامالً لكل بالغي سن الرشد السياسي وامنا يكون
مقيداً باملواطنني الذين تتوفر فيهم شروط تتعلق بالعلم والثروة والذين يستطيعون القيام مبسؤوليات اجتماعية "" ,وبناءا على ذلك يصبح هذا
االقرتاع ليس حقاً بل وظيفة يؤدوهنا باسم االمة ولصاحلها"" ,وهذه الوظيفة تصبح واجباً ( )" .
" .نظرية السيادة الشعبية "
" وفق هذه النظرية " ,تعترب السلطة ملكاً جلميع افراد الشعب السياسي ولذلك ختتلف هذه النظرية عن سابقتها حيث ال تعترب االمة
وحدة جمردة مستقلة عن االفراد وختصها بالسيادة ومن مث سلطة الدولة حق لكل االفراد البالغي سن الرشد السياسي يف ممارسة هذه السلطة
سواء اكان ذلك بصورة مباشرة عن طريق االستفتاء او غري مباشرة عن طريق ممثليه املنتخبني" " ,ولذلك ترفض نظرية السيادة الشعبية االراء

( )"سعيد بو الشعير  ,القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة  :النظرية العامة للدولة والدستور ،الطبعة الخامسة ،الجزء األول  ،الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية ،
،3114ص .91"-94
( )"سعيد بو الشعير " ,مصدر سبق ذكره"",ص .91"-94
( )3علي هادي حميدي الشكراوي ,الشعب صاحب السيادة نظرية سيادة الشعب,جامعة بابل,كلية القانون,
.http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=24303

 ,31نقالً عن شبكة المعلومات الدولية (االنترنيت) "
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اليت جاءت هبا نظرية السيادة وال تقر بوضع االمة فوق املواطنني بل تعترب كل السلطة ملكأ لكل الشعب السياسي"  " ,ونتيجة لذلك
اخذت نظرية السيادة الشعبية باالقرتاع العام جلميع املواطنني دون متييز حيث تعترب كل فرد من افراد الشعب السياسي ميلك جزءاً من سلطة
الدولة " ",وبالتايل فان ذلك جيعل االنتخاب حقاً لكل املواطنني السياسني"  " .وميكن القول ان اعتبار االنتخاب حقاً اساسيا لكل مواطن
فان ممارسته يكون عمالً اختيارياً ال خيضع اال لشروط السن واالهلية والتمتع باحلقوق املدنية"  " ,وهلذا يكون النواب وفق هذه النظرية هم
وكالء عن الشعب فيمكن حماسبتهم وابداهلم عن طريق الشعب السياسي وذلك عن طريق االستفتاء ( ).
المطلب الثالث " :مصادر الشرعية للنظم العربية"
" ان مصدر الشرعية لالنظمة السياسية العربية تعتمد على طبيعة كياهنا االجتماعي وطبيعة جمتمعاهتا واليت تايت نتيجة تراكم جمموعة من
القيم واالعراف والتقاليد التارخيية والثقافية والنفسية والقبلية واجلغرافية"  " ,فكل اقليم من اقليم الوطن العريب له طبيعته العقائدية والفكرية
وهي مؤثرات اساسية لرسم احلالة السياسية يف اي جمتمع من اجملتمعات وهي تتوزع كااليت" -:
اوالً -الشرعية الوراثية
"وهي عملية نقل السلطة من االب اىل احد افراد عائلته وذلك يف حالة الوفاة او العجز ويكون النقل مدعوماً بالسلطة املادية
واملعنوية" " .والتوريث السياسي شي طبيعي ملستبد يعتقد ان السلطة هي ملك خاص له والفراد عائلته" " .ومن الطبيعي ان يكون هذا
التوريث وخاصة يف نظم احلكم امللكية او الدكتاتورية حيث مييل هذا املستبد لتوريث امارته او مملكته او سلطته اىل احد اقربائه باعتبارهم
السند القوي له يف مقارعة خصومة وادارة شؤون احلكم ويستمر هذا التوريث حىت تستويل عليه اسرة اخرى او نظام سياسي اخر "" .وقد
ساعد على استمرار هذه األنظمة عدة عوامل منها على سبيل املثال احلماية الغربية هلا"" ،ووفرة املوارد النفطيـة وعوائدها املالية" "،والبنية
االجتماعية – االقتصادية التقليدية (اهليكل الَِقيمي ملعظم السكان يف تلـك األقطار هو هيكل متَّسق مع النظام امللكي"" ،والسيما بشكله
األبوي ( )".
2

( )"عادل عامر,االنظمة الحاكمة وبناء الشرعية ,صحيفة المثقف,مؤسسة المثقف العربي  ,العدد ,31 9 ,5 54نقالً عن شبكة المعلومات الدولية (االنترنيت)
"http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view
( )3سعد الدين ابراهيم وآخرون  ,أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ،بيروت :مركز دراسـات الوحدة العربية  , 891 ،ص ".5 9
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"ان شرعية الوراثة ورغم اهنا قد مورست ومتارس يف البلدان العربية كما يف دول جملس التعاون اخلليجي واالردن واملغرب" " ,اال اهنا ما
كانت كافية كمبدأ اساسي للشرعية ولذلك غالياً ما كانت تدعم مبصدر اخر للشرعية كاالساس الديين او القبلي او الدستوري  .ان نظم
احلكم اخلليجية هي اقطاعيات سياسية لتنظيم شؤون السلطة والثروة" " ,وما الدولة اال اطاراً قانونياً مؤسسيا قائمة على مبدأين مها
االحتكار والتبعية حيث يتم احتكار االفكار واملعتقدات والقناعات يف حدود ما تراه السلطات احلاكمة اخلليجية "" .وتصاغ اهلوية الوطنية
اخلليجية يف حدود ما يراه النظام وانه ال وجود للشعب اخلليجي دون االسر احلاكمة"" ,باختصار ان شرعية هذه االنظمة قامت على
مصدرين مها العصبية (النظام القبلي ) والدين والذي يعترب شريكا يف السلطة" " .ان نظام حكم االسر اخلليجية نظام عشائري عاش منذ
ضعف اخلالفة العثمانية وحىت بداية الثمانيات من القرن املاضي وفق هذا الفكر وكانت الدول قادرة نسبياً على القيام بواجباهتا ضمن الدائرة
العشائرية وكانت التغيريات االجتماعية والتطورات العاملية اثرت بشكل سليب يف كفاءة النظام وقدراته االدارية على اداء وظائفه
االساسية ( )".
ثانياً" :االنظمة الجمهورية"
"الكثري من االنظمة اجلمهورية على سبيل املثال لبنان وسوريا وليبيا ال تستمد شرعيتها من مصدر تقليدي او من مصدر عقالين ,
وهي ال تاخذ بالتعددية السياسية وامنا تتم ممارسة السلطة من خالل جهة وطنية او جلان شعبية او حزب واحد وتوجد يف بعضها برملانات
او جمالس تشريعية ولكنها يف الغالب صورية ويف حدود ما تقرره النخب احلاكمة" " .ان مجيع هذه االنظمة استندت يف شرعيتها اىل
ايديولوجيا ثورية متثل عقداً اجتماعياً صرحياً او ضمنياً بينها وبني الشعوب وتنادي ببناء جمتمع عصري تسوده العدالة واملساواة واحلرية
واحلفاظ على االستقالل وضرورة حترير فلسطني واجناز الوحدة العربية"  " ,ويف مرحلة املد القومي اكتسبت هذه االيديولوجيات الثورية

مصداقية عالية لدى اجلماهري العربية وشكلت اساساً متيناً الخفاء الشرعية على االنظمة احلاكمة" " ,حيث التفت اجلماهري العربية حول
هذه االنظمة ومنحتها التاييد والدعم" " ,ولكن التغيريات الدولية واالخفاقات املتتالية وتبدد االحالم بالوحدة العربية وتبعيتها جعل هذه

االنظمة اجلمهورية تفقد كثرياً من شرعيتها وفعاليتها ( ) ".

") ( ثناء فؤاد عبد اهللا  ,آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي ،بيروت :مركز دراسـات الوحدة العربية ، 881 ،ص .93
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المطلب الرابع" :ازمة الشرعية للنظم العربية "
" تشكو غالبية النظم العربية من فجوة متزايدة بني اجملتمع والدولة تكاد تصل اىل حد القطيعة بني الشعب والنخب احلاكمة  ,كما
تعاين انظمة احلكم من ازمة شرعية متفاقمة تعود يف جزء كبري منها اىل اسباب هيكلية اجتماعية مرتبطة ببناء الدولة احلديثة  .وبنية هذه
االزمة تكاد تكون نفسها يف العديد يف البالد العربية وهلا ثالثة ابعاد مرتابطة ومتداخلة وهي"-:
" .الرتاكمات التارخيية املتوازنة اليت تنزع اىل السلطوية الشاملة" .
" .2التصورات املطلقة والبعد االيديولوجي الذي يتخذ قضية الرتاث حموراً رئيسياً لتفاعالته".
 .3البعد املؤسسي الذي يلخص التناقضات التنظيمية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً يف اجملتمعات العربية " ",فقد متركز الرتاث
السياسي االسالمي حول ظاهرة القيادة اليت قامت على تقديس فكرة الزعامة اليت جتب املؤسسات وتتجاوز الرقاية وتعلو على كل
حماسبة ( )".
"باالضافة اىل ذلك"  " ,كان مصدر شرعية احلكم تقليدياً منذ انشاء الدولة العربية االسالمية وكانت الرابطة بني احلكام ورعاياهم
قبلية ودينية ولكن اهلياكل االجتماعية االقتصادية التقليدية هلذه النظم قد تعرضت لتغيريات متواصلة بفعل االخرتاق الغريب واختذت اشكاالً
حمدثة مشوهة مل تشكل استجابة لنمو التكوينات االجتماعية اجلديدة مما ادى اىل تعميق التناقضات والتشوهات اهليكلية"  " ,وهكذا
ظهرت الدولة احلديثة يف البلدان العربية نتيجة تراوج وتفاعل التطور الطبيعي مع االرث السلطاين مع استعادة بعض القواعد والرتتيبات
والرموز الغربية واليت من شأهنا وضع بعض القيود الشكلية على احلرية املطلقة للحكام" " ,ومع ذلك ختلفت هذه النظم عن مسايرة العامل
الدميقراطي وعدم التزامها بأسس الدولة احلديثة ومبدأ الشرعية ( )".
" تتسم االنظمة السياسية العربية وسلطتها السياسية بسمات جعلتها متمايزة متايزاً يستحق االنتباه "" ,وهذا ماميكن ان نفسره لظاهرة
عدم االستقرار السياسي وحاالت الزلزال اليت اصابتها وعانت منها "" ,وميكن امجال هذه السمات بـ "-:

) " )3أحمد ناصوري ,النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية ,المجلد - 35العدد الثاني ,سوريا :مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية– ,3119,ص
ص."211 -213
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 "غياب التداول السلمي للسلطة"",اذ تعاين معظم انظمة احلكم العربية من غياب او تغيب ثقافة التداول السلمي للسلطة " ,والرتبععلى كرسي احلكم ال يقبل بغريه بديالً االمر الذي ولد ازمة شرعية مشلت انظمة احلكم والدولة" .
" -2غياب القوى الوسطية بني احلاكم واحملكوم ,فمعظم االنظمة السياسية العربية جلأت اىل حزب احلكومة او حزب الرئيس وجعلته
صبيالً او احللقة الوسطية الوحيدة يف عالقة احلاكم باحملكوم" .
 " -3التجاء معظم انطمة احلكم العربية اىل الشرعية الثورية ومل تتخذ اية خطوة باجتاه الشرعية الدستورية وهلذا غابت املؤسسات
وتشخيص السلطة ".
" -4غياب املعارضة السياسية او تغييبها "" ,فمعظم االنظمة العربية جلأت اىل استخدام القوة املفرطة يف التعامل مع معارضيها ومل تبحث
عن اية حلول جدية يف التعامل مع املعارضة وجلأت اىل االقصاء واالبعاد سبيالً للتخلص من املعارضة" .
"" -5خسارة النظام امكانية استمراره قاد بالنتيجة اىل خسارة الشعب للدولة,باملقابل غاب االمن وحبثاً عن االمن صار االستعانة بالقوى
الدولية بديالً عن النظام وعن الوطن ( ) ".
2

" ومع كل ما تقدم فان النظم السياسية العربية جلأت اىل طمأنت القوى الدولية اخلارجية او بعبارة ادق" " ,االستجابة للمتغريات
اخلارجية ومطالبها وال سيما فيما يتعلق باالصالحات السياسية واالقتصادية اليت كانت يف غالبيتها استجابة للخارج دون ان تراعي املطالب
الداخلية"  .وعلى الرغم من صياغة مواد يف دساتري الكثري من البلدان العربية تتعلق يالدميقراطية ومحاية حقوق االنسان ولكنها مل يتم
تفعيلها  ,وكل ما ارادته هذه النظم هو تكييف نفسها مع بيئة دولية رغبت باجراء التغيري وليس استجابة جمتمعية" " ,وان ما حصل من
تغيريات طمانت القوى الدولية ولكنها ابقت على غليان الشارع طيلة مدة احلكم والتسلط واالستبداد والتعسف يف استخدام السلطة
وانتشار البطالة وحاالت الفقر والعوز يف جمتمعات انفتح افرادها على اخلارج وشعرت بالفارق" ",وهذا ما افقد هذه النظم شرعيتها املستندة
اىل الشعب حيث استمر احلكام يتغنون بالشرعية الثورية متناسني الشرعية الدستورية اليت طالت معظم النظم السياسية العاملية" " .من ناحية
اخرى جند ان مجيع البلدان العربية تعتمد دميقراطية مشوهة مراوغة ومنقوصة ال متت اىل احلرية بصلة" " ,واكثر اجملتمعات العربية تعاين

) ) "عبد اهللا العروي  ,مفهوم الدولة  ،الدار البيضاء :المركـز الثقـافي العربـي، 89 ،ص ص . " 51- 53
) " )3احمد موسى بدوي  ,الطبقة الوسطى في الوطن العربي  ,مجلة المستقبل العربي ,مركز دراسات الوحدة العربية العدد  , 31 2, 5 3ص. "1
) ) "احمد موسى بدوي" " ,مصدر سبق ذكره"",ص."7
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تفاوتاً حاداً بني الفقراء واالغنياء"  " ,وداخل هذا املشهد توجد الطبقة الوسطى العربية احلديثة بعض فئاهتا تتحالف مع الطبقة احلاكمة
لرتتوي وتستفاد من هذا الوضع بينما تعاين اغلبيتها وباقي الطبقات العوز واحلرمان ( )".
المبحث الثالث " :تاثيرالتدخل الخارجي على شرعية االنظمة العربية"
المطلب االول " :مفهوم التدخل الخارجي
"عرفه الفقيه ) ( Joseph Nayالتدخل اخلارجي مبعناه الواسع بأنه " يشري إىل ممارسات خارجية تؤثر يف الشؤون الداخلية لدولة
أخرى ذات سيادة ،أما التدخل مبعناه الضيق لإلشارة إىل التدخل بالقوة يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى"" ،كما يتدرج التدخل من حيث
ممارسة النفوذ متدرجا من أقل صورة إىل أعالها"" ،وفق الشكل التايل( )".

الشكل رقم ( )" :التدخل بالقوة يف الشؤون الداخلية للدول من حيث ممارسة النفوذ"

غزو

اعمال عسكرية

الزام عال (خيار محلي)

الحصار

دعم

مستشارون

مساعدة

اذاعا

خطب

الزام منخفض (خيار محلي عال)

) ")3أنظر جوزيف س.ناي ،اإلبن ،المنازعات الدولية ،ترجمة أحمد أمين الجمل ،القاهرة :الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ، 881 ،ص ".

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد14آذار /مارس - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

88

أ.د .عمار سعدون
سلمان البدري

التدخل الخارجي واثره في بناء الشرعية للنظم العربية

"اما ) (Vincentفقد عرف التدخل يف كتابه ( عدم التدخل والنظام العاملي)" " ،بكونه إجراء متخذ من قبل دولة أو جمموعة
دول للتدخل عنوة يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى...هو عمل يستهدف بنية السلطة يف الدولة املستهدفة ،ال نقسية ،بالضرورة ،كعمل
قانوين أو غري قانوين ،لكنه بالتأكيد يشكل خرقا للمبادئ املتعارف عليها دوليا "( )".
ويصفه بعض الباحثني بأنه" :إقحام دولة لنفسها إقحاما إستبداديا حبق أو بدون حق يف الشؤون اخلارجية أو الداخلية لدولة أخرى""،
وبغرض تغيري األوضاع القائمة فيها أو احملافظة عليها أو إرغامها على القيام بعمل معني أو اإلمتناع عنه مستعملة يف ذلك نفوذها أو
سلطتها وما لديها من وسائل ضغط" "،وهو هبذا ميس اإلستقالل اخلارجي والسيادة اإلقليمية والشخصية للدولة املعنية"). (2
المطلب الثاني " :اشكال التدخل الخارجي "
" تغريت طبيعة الصراعات يف العامل بعد احلرب الباردة حيث شهدت انتقاالً من الصراعات الدولية اىل زيادة كبرية يف نسبة الصراعات
الداخلية" " .وانسجاماً مع ذلك وظف الغرب اليات جديدة يدار من خالهلا الصراع بعد احلرب الباردة " ",هذه االليات تتكامل مجيعها
باجتاه تفتيت الدولة القومية وتوظيف املشاكل القومية واالثنية اليت ال ختلو اي دولة منها وعلى سبيل املثال ميكن استغالل محاية حقوق
االقليات او محاية حقوق االنسان او االستفادة الدميقراطية كذرائع للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول وجعلها كغطاء لتربير عدواهنا واخفاء
الشرعية الدولية عليه" " ,ومن مث اصبحت هذه املربرات اداة للضغط على احلكومات من اجل حتقيق مكاسب سياسية واقتصادية لصاحلها
"" ,وحتولت من ادوات واليات للتعاون واشاعة مفاهيم السالم اىل ادوات للضغط واالكراه"  " .لقد اصبحت مفاهيم الدميقراطية وحقوق
االنسان وكيفية تطبيقها امراً داخلياً بل شأناً دولياً واصبحث املنظمات الدولية تضفي الغطاء الشرعي الكايف لتربير اي تدخل عسكري
واعطاءه الصفة القانونية والشرعية ( )" ".وميكن ان حتدد ثالث اشكال او مناذج من التدخالت يف الشؤون الداخلية جلأت اليها الدول
2

الغربية لتربير عدواهنا واضفاء الصفة الشرعية عليه" -:
اوالً " -:ظهر توجه لدى االمم املتحدة مدعوم من الواليات املتحدة االمريكية للتدخل يف امور كانت تعترب يف السابق من صميم
االختصاص الداخلي للدول "" ,سواء كان ذلك الستعادة الدميقراطية وفقاً للمنظور الغريب يف دولة ما او الشراف على حتول دميقراطي ",

) ) "أنظر  :ليلى نقوال الرحباني ،التدخل الدولي  :مفهوم في طور التبديل ،ط ، 1لبنان :منشورات الحلبي الحقوقية ،" 31 ،ص . 9
)  ")3أنظر:د /ياسر الحويش ،مبدأ عدم التدخل وإتفاقية تحرير التجارة العالمية،ط ، 1لبنان :منشورات الحلبي الحقوقية ، 3114 ،تهميش
( ) "ذريعة (التدخل االنساني) في العالقات الدولية  ,الجزيرة
"http://www.aljazeera.net/home/print/7dcab3c3-3422-4c8b-b091

نت

,

نقالً

عن

شبكة

,ص ص ."3 2 - 3 3

المعلومات

الدولية

(االنترنيت)
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" او كان ذلك حلسم صراعات داخلية وحتقيق مصاحلة وطنية داخل الدولة او حلل نزاعات ذات ابعاد اقليمية ودولية يف آن واحدة وفيه
ترتدي القوات العاملة حتت امرة املنظمة الدولية القبعات وتستخدم املصفحات البيضاء".
ثانياً " -:تدخل الواليات املتحدة االمريكية املدعوم بشرعية االمم املتحدة للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول حتت غطاء محاية حقوق
االنسان وارساء الدميقراطية او ان الوضع االنساين يف هذه الدولة يهدد السلم واالمن الدوليني ( ويتم ذلك بقوات ترتدي قبعات حرب
ومصفحات خمصصة للقتال ) ".
ثالثاً  -:تدخل الواليات املتحدة ضمن حلف مشال االطلسي بقرار من الواليات املتحدة االمريكية للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول
حبجة محاية حقوق االنسان  .فحسب هذا املفهوم السرتاتيجي اجلديد حللف مشال االطلسي يتم التدخل حسب تقدير دول احللف  ,اي
انه لكل دولة من دول احللف احلق يف تقدير االوضاع اليت تراها تستوجب من الناحية االنسانية التدخل يف الشؤون الداخلية للدول االخرى
دون احلاجة اىل ان يستند هذا التدخل اىل موافقة االمم املتحدة وخاصة جملس االمن الدويل  .وتكمن خطورة ذلك ان جعل حقوق
االنسان ومحاية االقليات مسوغاً للتدخل الدويل هو يف استخدامه منفذ للساس بالسيادة الوطنية  ,االلية املستخدمة هو القيام بالتشهري
ونشر معلومات مركزة عن اوضاع حقوق االنسان لفئات سكانية معنية يف دول ما وحشد الراي العام حول هذه القضية ( )""".مما تقدم
نرى ان الدول الغربية ومنها الواليات املتحدة حتاول خلق املربرات واختاذ االمم املتحدة واجهة لتحرير خمططاهتا للتدخل يف الشؤون الداخلية
للدول"" .
المطلب الثالث "" :موقف القانون الدولي من التدخل الخارجي""
" قبل ان نتطرق اىل موقف القانون الدويل من التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ان نضع تعريف للقانون الدويل  .حيث يعرف
القانون الدويل بانه " جمموعة من القواعد القانونية اليت حتكم العالقات بني اشخاص القانون الدويل وحتدد اختصاصات والتزامات كل منها
" حيث ينصرف هذا التعريف اىل كل من املنظمات الدولية واالفراد" ( )".

) ) فيصل محمد الحمد .الشرعية السياسية في حقبة الثورة العربية  :ازمات وحلول  ,مصدر سبق ذكره ".
)  )3عصام العطية ,القانون الدولي العام  ,طبعة جديدة  ,بغداد :مكتبة السوري  , 3119,ص." 1
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اوالً" -:مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها "
" مبا ان القانون الدويل ينظم العالقات بني اشخاصه فانه اختذ من مبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريها يف العديد من القرارات اليت
اصدرهتا اجلمعية العامة العامة لالمم النتحدة ومبوافقة االغلبية العظمى لدول العامل ويتضمن هذا املبدأ"-:
" .حق الشعوب يف اختيار شكل احلكم الذي تراه مالئماً هلا ".
" .2حق الشعوب غري املتمتعة باحلكم الذايت بان تتحرر وحتكم نفسها بنفسها ".
" .3ان احلاق وضم اي جزء من دولة باقليم اخرى ال جيوز ان يتم اال باستفتاء شعوهبا ".
" .4حق تقرير املصري مبدأ ضروري من أجل إحقاق احلق السياسي للشعوب ،وإنكاره يعىن حرماهنا من ممارسة سيادهتا واستقالهلا ،
وفرض أوضاع عليها مرفوضة دوليا".
" .5يصعب تطبيق حق تقرير املصري على شعب ال يعيش على أرضه".
" .6ال يعترب حق تقرير املصري مبدأ سياسيا فحسب بل يعترب من أهم مبادئ القانون الدويل و من أهم مبادئ حقوق اإلنسان".
" .7حق تقرير املصري الذي يعرتف به فقهاء القانون الدويل"" ،هو احلق يف ممارسة الدميقراطية جبميع أشكاهلا وهو حق قانوين دويل
( )" ".وقد تايد مبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريها يف العديد من القرارات اليت ختذهتا اجلمعية العامة لالمم املتحدة وخاصة القرار
الذي اختذته اجلمعية العامة بشان تصفية االستعمار وكذلك خبصوص سيادة الدول على مصادرها الطبيعية وضرورة االسراع يف منح
االستقالل للشعوب والبالد املستقرة ".
ثانياً" -:مبدأ حظر استخدام القوة او التهديد بها"
" نصت الفقرة الرابعة من املادة الثانية من ميثاق االمم املتحدة على هذا املبدأ بقوهلا " ميتنع اعضاء اهليئة مجيعاً يف عالقاهتم الدولية عن
التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سالمة االراضي او االستقالل السياسي الية دولة او كل وجه اخر ال يتفق ومقاصد االمم
املتحدة "( ) "" .ومن املالحظ ان النص اعاله جاء على حنو من السعة والشمول حبيث يغطي كل اشكال استخدام القوة ومل حيدد اذا ما

) ) عبد الناصر قاسم ,حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في ضوء الشرعية الدولية  ,فلسطين – غزة  :جامعة القدس المفتوحة ,3119, ,ص." 1
) ")3خليل اسماعيل الحديثي ,الوسيط في التنظيم الدولي  ,بغداد ,جامعة بغداد  :مكتبة السنهوري  , 888 , ,ص". 31
) ")2زيد عطا العرجا ,التنظيم الدولي  :دور االمم المتحدة في تنظيم العالقات الدولية مابعد الحرب الباردة وحتى عام  ,31 3االردن :دار امواج للنشر
والتوزيع,31 3,ص."83
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كانت هذه القوة قوات مسلحة او اي شكل من االشكال االنتقامية لكي ال يتم االلتفاف على هذا النص يف حالة حتديده نوع القوة
املستخدمة ".
ثالثاً " -:عدم تدخل االمم المتحدة في الشؤون التي تتعلق بصميم السلطان الداخلي للدول"
" من الطبيعي ان ميثاق االمم املتحدة جاء بصالحيات واختصاصات واسعة حبيث مشلت تنظيم خمتلف جوانب العالقات الدولية  ,غري
ان طبيعة االمم املتحدة القانونية بوصفها منظمة للتعاون االختياري املشرتك واهنا ليست حكومة عالية جعل من اختصاصاهتا مقيدة بتنظيم
الشؤون الدولية ودون التدخل يف حكم املسائل الداخلية للدول" " .غري ان املشكلة اليت تثار هنا هو حتديد اجلهة املختصة بالفصل فيما قد
يثور بني احد اجهزة املنظمة والدولة املعينة من خالف حول مدى دخول املسألة موضوع البحث يف صميم االختصاص الداخلي هلذه
الدولة او انه من اختصاص املنظمة "" .واجلواب على ذلك بان املنظمة جرت على منح نفسها احلق يف الفصل يف مثل هذه املواضيع (")3
رابعاً -:تسوية المنازعات سلمياً
"وهذا ما مت التطرق اليه يف الفصل السادس من ميثاق االمم املتحدة مبواده السته ابتداءاً بكيفية عرض موضوع النزاع وانتهاء
باالجراءات اليت ميكن جمللس االمن اختاذها بشأنه"  " .واول ما يفعله جملس االمن هو ان يتاكد بادئ ذي بدء من ان النزاع املعروض امامه
ذا صفة دولية او انه شأناً داخلياً خيص سلطة الدولة ذاهتا واال امتنع عن النظر فيه" ",اذ ليس يف ميثاق االمم املتحدة ما يسوغ ان تتدخل
يف الشؤون اليت تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ( )".
المطلب الرابع " :مصادر تاثير التدخل الدولي واالقليمي"
" ان ابسط قراءة معاصرة يف املصادر او العوامل اخلارجية تدلنا وبال ادىن شك اىل ان هذا املصدر هو امريكي بالدرجة االوىل واروريب
بالدرجة الثانية "".وهذا ال يعين خلو املنطقة من التاثري االقليمي لدول اجلوار سواء اكان هذا التأثري من تركيا وايران او من اسرائيل ( )".

) ) محمد حسن السالمي  ,العراق بين الفصل السادس والسابع من ميثاق االمم المتحدة ,الحوار المتمدن ,دراسات وابحاث قانونية ,31 2,نقالً عن شبكة المعلومات الدولية
(االنترنيت) "http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=363865
)  )3عبد السالم ابراهيم البغدادي ,النظم السياسية العربية وتحديات التغيير واالصالح السياسي ,الطبعة االولى  ,القاهرة:دار الكتب العلمية للطباعة والتوزيع,

 ,31ص ." 1

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد14آذار /مارس - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

88

التدخل الخارجي واثره في بناء الشرعية للنظم العربية

أ.د .عمار سعدون
سلمان البدري

" .المشروع االمريكي في التأثير"
" بعد انتهاء احلرب الباردة باشرالغرب بقيادة الواليات املتحدة االمريكية باستثمار اهنيار االحتاد السوفيايت وحماولة تكريس وتعميم
وفرض قواعد النموذج الغريب على مستوى العامل بامجعه "",استند املشروع على دعامتني اساسيتني مها الرامسالية متمثلة بأقتصاد السوق احلر
والليربالية املتمثلة بوصفة الدميقراطية الغربية  .لقد حددت الواليات املتحدة االمريكية بكل وضوح املسارات اليت جيب على العامل ان يتبعها
بعد احلرب الباردة "",وميكن االشارة هبذا الصدد اىل اخلطاب السنوي للرئيس المريكي "جورج بوش" الذي القاه عن حالة االحتاد يف كانون
الثاين  991يف مبىن الكونغرس االمريكي حيث قال "ان الواليات املتحدة تقف على ابواب القرن احلادي والعشرين  ,وال بد ان يكون
هذا القرن اجلديد امريكيا بقدر ما كان القرن الذي سبقه قرناً امريكياً" ( )".
" وهذا مامت تطبيقه من خالل استخدام كل الوسائل السياسية واالقتصادية ابتداءاً من القوة العسكرية املباشرة كما حصل يف الصومال
وليبيا والعراق" " ,اىل جانب توظيف منظمات االمم املتحدة كغطاء الضفاء الشرعية" " ,كما حصل يف مصر من خالل تقدمي املعونات
واملساعدات االنسانية وربطها بشروط اقتصاد السوق  ,وكذلك تصميم وصفات جاهزة لالنظمة السياسية يعدها صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية لربط القروض املالية مبدى التناسق واالنسجام مع قواعد القانون الدويل اجلديد الذي بشر به القادة
واملنظرون الغربيون بعد احلرب الباردة شرطاً للقبول بالدول يف عضوية اجملتمع الدويل "" .وتكمن اخلطورة يف هذا االجتاه والتحول ليس يف
رسم مالحمه من قبل الواليات املتحدة االمريكية او تبنية من الدول الغربية ,بل يف تبين املنظمة الدولية ومؤسساهتا هلذا االجتاه وتغليفه
بالشرعية والقوانني الدولية مما يعد حتوالً كبرياً يف مفاهيم سادت املرحلة السابقة للعالقات الدولية قبل احلرب الباردة ختص حتوالً يف مفاهيم
السيادة والتداخل يف الشؤون الداخلية والوحدة الوطنية ( )".
"واجلدير بالذكر ان الواليات املتحدة االمريكية قد جنحت يف اعقاب احداث احلادي عشر من ايلول  211باصدار قرارات عن
جملس االمن بشأن مكافحة االرهاب" " ,وخباصة القرار رقم ( ) 373الذي يفرض على دول العامل اختاذ العديد من االجراءات بشان

) ) "بهاء الدين الخاتاني  ,الفوضى الخالقة  ,الطبعة االولى  ,بيروت  :دار المحجة البيضاء  , 31 3 ,ص. " 53
) " )3عبد القادر محمد فهمي  ,المدخل الى دراسة االستراتيجية  ,الطبعة االولى  ,األردن  :دار مجدالوي للنشر والتوزيع ,3115 ،ص. "33
) " )2حسنين توفيق ابراهيم  ,النظم السياسية العربية واالتجاهات الحديثة في دراستها  ,الطبعة االولى  ,بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية  , 3114 ,ص4

".
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مكافحة االرهاب يف الوقت الذي ال يتضمن فيه اي حتديد ملعىن االرهاب" " ,وهذا القرار وغريه يوفر للواليات املتحدة االمريكية سنداً من
الشرعية الدولية لغرض حتقيق مطالبها وتصعيد الضغوط على العديد من الدول العربية بدعوى دعم االرهاب او ايواء منظمات ارهابية او
السعي المتالك اسلحة الدمار الشامل" " ,ومن االمثلة على ذلك قيام الواليات املتحدة بتصعيد محالهتا العسكرية ضد العراق وليبيا وسوريا
واسقاط انظمتها السياسية باستثناء سوريا حتت ذريعة مكافحة االرهاب يف العامل العريب (.")3
" كانت الواليات املتحدة االمريكية تعتمد للحفاظ على مصاحلها الكربى يف الشرق االوسط على اسرتاتيجية تقليدية مل تتغري منذ
احلرب العاملية الثانية كثرياً بالرغم من التعديالت العميقة اليت طرأت عليها بسبب ما اصاهبا من نكسات" " ,وكان هدف هذه االسرتاتيجية
الرئيس هو احلفاظ على الوضع القائم مبا يعنيه ذلك من احليلولة ما امكن دون تغيريات ذات مغزى داخل كل قطر عريب وعلى املستوى
االقليمي" " ,وكان ذلك يعين احليلولة دون حدوث تغيري سياسي داخل البلدان العربية ومنطقة الشرق اوسطية" " ,ومن مث تبين موقف او
مبدأ الدعم الكامل وغري املشروط جلميع النظم العربية القائمة مهما كانت طبيعتها واساليب احلكم اليت تتبعها واساليب معاملتها ملواطنيها
طاملا مل تتعرض مصاحل الواليات املتحدة االمريكية الي خطر او خشية ان يؤدي الضغط املباشر عليها اىل وقوعها يف حضن االحتاد
السوفيايت حبثا عن الدعم اخلارجي الذي تطمئن اليه" " ,بل ان الغرب بقيادة الواليات املتحدة االمريكية قد جنح اىل حد بعيد يف استثمار
واجهات عربية واسالمية كبرية يف املنطقة خلدمة متطلبات صراعه مع خصمة السوفييت اللدود ( )" .
"يبقى املشروع االمريكي هو االقوى للتاثري" " ,واحلقيقة ان املشروع االمريكي طرح قبل احداث احلادي عشر من ايلول "," 211
لكنه مل يتخذ ابعاده الكاملة واجلادة اال بعد تلك االحداث اليت تعترب مفصالً حيوياً يف اعادة رسم مالمح السياسة اخلارجية االمريكية حتت
يافطة جديدة هي واجهة فرض التغيري على الغري وال سيما النظم العربية او االسالمية حتت شعار حماربة االرهاب ومواجهة الكراهية ظناً من
واشنطن يف عهد بوش االبن (  )2119-211ان الكراهية للواليات املتحدة واالرهاب املوجهان ضدمها امنا ينطلقان من وجود عقائد
دينية متطرفة وناجتة عن الغرية من جناحات الواليات املتحدة االمريكية السياسي وتقدمها العلمي وازدهارها االقتصادي "" ,يف حني تتناسى
الواليات املتحدة ان سبب هذه الكراهية امنا يعود لطبيعة هنجها السياسي املتطرف والتعاطف مع اسرائيل على حساب املصاحل العربية واحلق

) ) سرمد العبيدي  ,ماذا يجري في المنطقة العربية  :قراءة في سيناريو التغيير  ,حلقة نقاشية بعنوان مؤشرات التغيير السياسي في الوطن العربي  ,الملف السياسي ,
جامعة بغداد ,مركز الدراسات الدولية  ,العدد  , 31 , 49ص. "2
"
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الشرعي العريب يف فلسطني ولعل ابرز مثال على هذا التدخل االمريكي هو املشروع الذي قدمته الواليات املتحدة االمريكية اىل قمة الثماين
الكبار والذي عقد يف الوالية االمريكية "سي ايالنوت" "" ,وتضمن نص املشروع ديباجة مكتنزة باالرقام واليت تظهر حالة التخلف املخيم
على الوطن العريب وهي ارقام تستند اىل تقريري التنمية البشرية الصادران عن االمم املتخذة لعامي  2113 – 2112وباقالم كتاب عرب
وذلك لتربير مشروعها وتسويغ تدخلها يف الشأن الداخلي العريب ( )".
"وال يقتصر هذا التدخل يف الشان السياسي وامور السلطة والنظام السياسي "" ,وامنا يف كل ما يتعلق بتفاصيل احلياة املدنية
واالقتصادية والتنوع االجتماعي وشؤون املرأة ووضعها داخل اجملتمع والتعليم وبكل ما يتعلق باحلياة وتصاريفها يف عاملنا العريب ".
" .المشروع االسرائيلي في التأثير"
"جاء مشروع اسرائيل جتاه املنطقة العربية الذي افصح عنه رئيس الوزراء االسرائيلي (مشعون برييس) يف كتابة (الشرق االوسط
اجلديد) الذي صدر يف عقد التسعينات وتضمن برناجماً للتطبيع الكامل مع العرب حتت ادارة اسرائيلية واشراف امريكي وجاءت رؤيته على
النحو االيت "ان املعادلة اليت سوف حتكم الشرق اوسط اجلديد سوف تكون عناصرها كما يلي ( النفط السعودي  ,االيدي العاملة املصرية
 ,املياه الرتكية  ,والعقول االسرائيلية)" ( )".
"وما ميكن مالحظته ان برييس ركز يف خطابه الذي القاه يف املؤمتر السنوي حلزب العمل يف ايلول  99وحتدث عن التكامل بني
ثالثة عناصر متوفرة يف الشرق االوسط وهي وفرة موارد املياه الرتكية  ,سعة السوق االستهالكية املصرية  ,وممولة بالنفط اخلليجي وكلها
مستمرة خلدمة اسرائيل ومصاحلها" " ,من دون ان ختسر اسرائيل شيئاً "" ,عندها يتحقق السرائيل ما تريد وجيعلها جزءاً من املشروع
االقتصادي الشرق اوسطي اجلديد "" ,فيتعزز عندئذ امنها ويتحقق رخاؤها" " ,وقد بدأت بعض تفاصيل هذا املشروع تظهر لالفق عندما
اطلق الرئيس االمريكي (جورج بوش) يف خطابه امام االمم املتحدة يف /2ايلول  2114تعبري الشرق االوسط الكبري (".")3وسواء اكانت
الفكرة هي الشرق االوسط اجلديد كما جاءت على لسان رئيس الوزراء االسرائيلي (مشعون برييس) او الشرق االوسط الكبري كما وردت يف

) ) "عبد السالم ابراهيم بغدادي  ,مصدر سبق ذكره  ,ص".13
) " )3رواء زكي يونس الطويل  ,مخاطر االمن المائي العربي وخيارات التنمية المائيــــــــة للقرن الحادي والعشرين  ,الطبعة االولى ,االردن  :دار زهران للنشر والتوزيع,
 , 31 1ص." 19
) " )2ميشيل شحاد  ,الشرق االوسط الكبير  :هزيمة للحضارة العربية االسالمية الجزيرة  ,نقالً عن شبكة المعلومات الدولية (االنترنيت) " w.w.w.aljazecra.net
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خطاب الرئيس االمريكي (جورج بوش) فان احلصيلة النهائية وفقاً لرؤيتهم هي هزمية احلضارة العربية االسالمية وجعلها تابعة للغرب بشكل
ال يسمح بقيامها مرة اخرى  ,متاماًكما حصل يف اعتقادهم لالحتاد السوفيايت وهزمية االيديولوجية".
 .3المشروع االيراني  -التركي في التاثير
كل من تركيا وإيران دولتان إقليميتان حظيتا على مدار تارخيهما احلديث بأدوار حمورية يف صياغة النظام األمين والسياسي
" تُعترب ٌ
ملنطقة الشرق األوسط .وتتبىن كل من تركيا وإيران خطاباً سياسياً خاصاً متمايزاً تسعى من خالله لتعزيز مساحة نفوذها اإلقليمية"" .فعلى
الصعيد األيديولوجي ،تتبىن تركيا منوذج دميقراطي غريب تسعى للتبشري به يف املنطقة العربية"" ،وتتبىن إيران منوذج ثيوقراطي حتاول تصديره إىل
جرياهنا من دول اخلليج ولبنان وسوريا والبمن ،وتتنافس كلتا الدولتني يف تغليب عقيدهتا السياسية اخلاصة لصياغة هوية ( )".
"سعي تركيا للعب دور الوسيط الالئق حلل اخلالفات العربية إميانًا منها بأهنا قد متتد إىل خارج حدود الدولة سواء مما قد يهدد األمن
أو االستقرار" "،وقد يتسبب ذلك يف وجود تدخالت من قوى دولية وتقوم بذلك بوسائط سياسية" "،كالضغط على احلكومات أو
باستقطاب قوى املعارضة ودعوهتا للحوار أو استضافة مؤمتراهتم كما حد ث مع املعارضة السورية ،واقرتاح مبادرات للتوصل حللول توافقية
لتحقيق االستقرار واألمن مع توافر احلرية" "،ويتضح ذلك على سبيل املثال يف خريطة الطريق اليت أعرب عنها أردوغان يف أبريل

21

للتوصل إىل حل بالنسبة للقضية الليبية عرب حماور ثالثة تتلخص يف( وقف إطالق النار ،السعي إىل وصول املساعدات اإلنسانية للجميع،
إطالق فوري لعملية شاملة للتحول الدميقراطي تشمل مجيع القوى السياسية) ( )".
" اما بالنسبة اليران فاهنا عملت على حتقيق مشروعها يف منطقة الشرق األوسط ،الذي ظهر يف أعقاب املبادرات األمريكية يف
املنطقة يف  2113كمشروع الشرق األوسط الكبري والشرق األوسط املوسع" "،الذي عاد يف الظهور مرة أخرى بعد ثورات الربيع العريب ملا
أنتجته من سقوط بعض احلكام العرب وما ترتب عليه من تواجد أنظمة حكم جديدة ،مما جعل إيران تعيد احلديث عن أن املنطقة تشهد
بزوغ شرق أوسط جديد" "،الذي عرفته بالشرق األوسط اإلسالمي ،وهو يعتمد على ركيزتني أساسيتني ومها :ركيزة أيديولوجية تتمثل يف

) )"نبيل عودة  ,الصراع من أجل النفوذ تركيا وإيران في الشرق األوسط  ,سوريا  :المجموعة اإلعالمية المستقلة )" .71 7, (IMG
) ")3علي جالل معوض ،االرتبـــاك :تحليل أولي للدور التركي في ظل الثورات العربية ،دورية السياسة الدولية ،نقالً عن شبكة المعلومات الدولية (االنترنيت)
"http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=643498
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اعتقاد النظام اإليراين بضرورة قيام احلكومة العاملية اإلسالمية"" ،وركيزة إسرتاتيجية بعمل حزام أمين يكون أداة ردع حملاوالت االخرتاق
للداخل من جانب أعدائها أو حماصرهتا باستخدام دول املنطقة ( )".
"فالنفوذ اإليراىن ىف املنطقة العربية بات واضحا بصوره كبريه "",حيث سعت إيران للعب دور إقليمى من خالل التدخل يف الشؤون
الداخلية للعديد من دول اخلليج وسوريا واليمن ولبنان بطرق مباشرة وغري مباشرة وبوسائل خمتلفة" " ،ففى حالة سوريا تتدخل ايران بصورة
مباشرة وواضحة لدعم نظام الرئيس (بشار األسد) "" ,ويف حالة اليمن فإن التدخل االيراىن فيها يأخذ شكل ضمىن غري واضح وغري معلن
فهو يتمثل فقط ىف دعم مجاعة احلوثيني" " .ان سياسات التدخل اليت اتبعتها ايران يف الشؤون الداخلية للدول العربية هتدف إىل تقوية
وضعها على طاولة املفاوضات حول ملفها النووي واستخدامها كورقة ضغط تسعى من خالهلا على حتقيق اهدافها العقائدية وهتديد
إسرائيل"" ،واالسرتاتيجية املتمثلة يف امتالكها قوة نووية رادعة أمام تكتل عريب حمتمل( )".
الخاتمة
" سعت هذه الدراسة اىل حتديد مفهوم الشرعية واالسس اليت تقوم عليها واثر العامل اخلارجي يف بناء الشرعية والوقوف على اسباب ازمة
الشرعية لنظم احلكم يف البلدان العربية وتوصلت هذه الدراسة اىل النتائج التالية" -:
 " ان مصطلح الشرعية يعين قبول احلكام من قبل اجملموعة ومبوجب معايري وقيم تستمد جذورها من احلالة التأسيسية للعالقاتاالجتماعية "" .والشرعية هي قيمة سياسية بذاهتا ثقافية جبوهرها كما اهنا مفهوم غري موضوعي النه يولد احساس وقناعات لدى
املواطنني بان السلطة السياسية متارس من قبل اشخاص اكفاء مبا خيدم املصلحة العامة" " .اهنا قدره النظام السياسي على تكريس
القناعة لدى غالبية احملكومني بان املؤسسات السياسية القائمة هي االكثر مالئمة للمجتمع وافضل من اية مؤسسة اخرى ميكن
اقامتها مما مينحها من حيث النتيجة احلق يف طلب الطاعة واخلضوع ".

) )" لمزيد من التفاصيل ،انظر :محمد السعيد عبد المؤمن ،هل تورطت إيران في األزمة اللبنانية? مختارات إيرانية ،العدد  ،12أغسطس ,3113ص. "4
")  ")3دينا محسن محمود عبده  ,التجاهات العامة للمصالح اإلقليمية إليران فى المنطقة العربية دراسة مقارنة:سوريا واليمن” , ″31 3-31المانيا :المركز
الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةوالسياسية واالقتصادية ,31 1,ص ."8
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سلمان البدري

 " -2ان الشرعية ليست مفهوماً حدياً بل عملية صريورة تطورية متدرجة ميكن ان توجد بدرجات متفاوتة قابلة للنمو او االضحالل ".
" فبعض النخب احلاكمة تستويل على السلطة دون اي سند من مصادر الشرعية ولكنها مبرور الوقت تكتسب شرعيتها وقبول
املواطنني هلا" " .كما ان بعض النظم السياسية العربية قد تكون مستندة اىل شرعية واضحة ولكنها تفتقد الشرعية السباب
عديدة".
" -3اختذ التدخل اخلارجي سواء اكان اقليمياً او دولياً صوراً واشكاالً متعددة مثل ضغوط خارجية ,اعمال عسكرية  ,تضليل اعالمي
,دعم مايل ,حصار اقتصادي"  " .وهنا جتدر االشارة اىل الدور احلاسم للمال السياسي واالعالم يف التأثري على النظم السياسية
ذات البنيان اهلش" " ,وابرز هذه التاثريات اخلارجية هو التاثري االمريكي بالدرجة االوىل واالسرائيلي ثانياً اضافة اىل التاثري االقليمي
لدول اجلوار متمثالً برتكيا وايران ".
 " -4أن الدول الغربية وال سيما الواليات املتحدة األمريكية حتاول استخدام آلية حقوق اإلنسان ومحاية األقليات حتت واجهة التدخل
اإلنساين من حيث كوهنا آلية لسحب خيوط النسيج الوطين لكل دولة ال تنتهج طريقها ومشروعها"" ،وذلك تكامال وانسجاما مع
اآلليات األخرى السياسية واالقتصادية والعسكرية واختاذ األمم املتحدة وأجهزهتا الفرعية من أجل إجياد التربيرات املقنعة واملقننة
داخليا وخارجيا لتمرير حق التدخل اإلنساين ".
 " -5بعد اهنيار املنظومة االشرتاكية وبروز نظام القطبية الواحدة حيث كان للتاشري السليب للواليات املتحدة االمريكية على مسار
الدميقراطية وهبذا يقول احد الكتاب " فحيثما كان تاثري الواليات املتحدة اقل كان التقدم على صعيد الدميقراطية اكرب"".
المصادر باللغة العربية
اوال :الكتب
 " .أبو عيطة ,السيد  ،اجلزاءات الدولية بني النظرية والتطبيق  ،اإلسكندرية  :مؤسسة الثقافة اجلامعية."21 3,
 " .2البغدادي ,عبد السالم ابراهيم  ,النظم السياسية العربية وحتديات التغيري واالصالح السياسي  ,الطبعة االوىل ,القاهرة :دار
الكتب العلمية للطباعة والتوزيع." 21 ,
 " .3احلديثي ,خليل امساعيل ,الوسيط يف التنظيم الدويل  ,جامعة بغداد :مكتبة السنهوري." 999 ,
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أ.د .عمار سعدون
سلمان البدري

 " .4احلويش ،ياسر ,مبدأ عدم التدخل وإتفاقية حترير التجارة العاملية ،الطبعة االوىل  ،لبنان :منشورات احلليب احلقوقية2115،
".
 " .5اخلاتاين  ,هباء الدين ,الفوضى اخلالقة  ,الطبعة االوىل ,بريوت :دار احملجة البيضاء ." 21 2 ,
 " .6الرحباين ،ليلى نقوال ,التدخل الدويل  :مفهوم يف طور التبديل ،الطبعة االوىل ،لبنان :منشورات احلليب احلقوقية." 21 ،
 " .7الصاحلي ،عاطف علي علي  ,مشروعية التدخل الدويل وفقا لقواعد القانون الدويل العام ،الطبعة االوىل ,القاهرة  :دار
النهضة العربية" .21 ،
 " .8العطية  ,عصام ,القانون الدويل العام  ,طبعة جديدة  ,بغداد  :مكتبة السوري ." 2118,
 " .9املفرجي  ,احسان محيد  ,كطران زغري نعمة  ,رعد ناجي اجلدة  ,النظرية يف القانون الدستوري والنظام الدستوري يف
العراق,بغداد  :دار احلكمة." 991,
 " . 1عودة  ,نبيل ,الصراع من أجل النفوذ تركيا وإيران يف الشرق األوسط  ,سوريا  :اجملموعة اإلعالمية املستقلة
)."21 7, (IMG
 " .فهمي ,عبد القادر حممد  ,املدخل اىل دراسة االسرتاتيجية  ,الطبعة االوىل , 2114,األردن  :دار جمدالوي للنشر
والتوزيع ".
 " . 2قاسم ,عبد الناصر ,حق تقرير املصري للشعب الفلسطيين يف ضوء الشرعية الدولية  ,فلسطني– غزة:جامعة القدس
املفتوحة." 2118, ,
 . 3اخلزرجي ,ثامر كامل حممد  ،النظم السياسية احلديثة والسياسات العامة  ،االردن  :دار اجملدالوي للنشر والتوزيع."2114,
" . 4الشعري  ,سعيد بو ,القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة  :النظرية العامة للدولة والدستور ،الطبعة اخلامسة ،اجلزء
األول ،اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية ."2115،
" . 5الطويل  ,رواء زكي يونس ,خماطر االمن املائي العريب وخيارات التنمية املائيـ ـ ـ ــة للقرن احلادي والعشرين  ,الطبعة االوىل
,االردن  :دار زهران للنشر والتوزيع .21 1 ,
 . 6العرجا  ,زيد عطا  ,التنظيم الدويل :دور االمم املتحدة يف تنظيم العالقات الدولية مابعد احلرب الباردة وحىت عام ,21 2
االردن :دار امواج للنشر والتوزيع.21 2,
 . 7العروي  ,عبد ااهلل  ,مفهوم الدولة  ،الدار البيضاء :املركـز الثقـايف العربـي." 98 ،
ثانيا :المقاالت
 " .ابراهيم ,حسنني توفيق  ,النظم السياسية العربية واالجتاهات احلديثة يف دراستها ,الطبعة االوىل  ,بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية , 2115 ,ص." 5
 " .2العبيدي  ,سرمد ,ماذا جيري يف املنطقة العربية  :قراءة يف سيناريو التغيري  ,حلقة نقاشية بعنوان مؤشرات التغيري
السياسي يف الوطن العريب  ,امللف السياسي  ,جامعة بغداد :مركز الدراسات الدولية  ,العدد  , 21 , 58ص."3
 " .3بدوي  ,امحد موسى ,الطبقة الوسطى يف الوطن العريب  ,جملة املستقبل العريب ,بريوت:مركز دراسات الوحدة العربية
العدد  , 21 3, 4 2ص""."7
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 .4اخرون ,سعد الدين ابراهيم  ,أزمة الدميقراطية يف الوطن العريب ،بريوت :مركز دراسـات الوحدة العربية  , 987 ،ص
."4 8
 .5املؤمن ،حممد السعيد عبد ,هل تورطت إيران يف األزمة اللبنانية? خمتارات إيرانية ،العدد  ،73أغسطس ,2112ص."4
 " .6سالمة  ,غسان ,حنو عقد اجتماعي عريب جديد  :حبث يف الشرعية الدستورية  ,الطبعة االوىل,بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية , 987, ,ص." 4
 " .7عبده  ,دينا حمسن حممود ,الجتاهات العامة للمصاحل اإلقليمية إليران ىف املنطقة العربية دراسة مقارنة:سوريا
واليمن" , ″21 6-21املانيا:املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجيةوالسياسية واالقتصادية,21 7,
ص".9
 " .8فؤاد عبد ااهلل  ,ثناء ,آليات التغيري الدميقراطي يف الوطن العريب ،بريوت  :مركز دراسـات الوحدة العربية 997 ،
،ص."82
 .9ناصوري ,أمحد  ,النظام السياسي وجدلية الشرعية واملشروعية ,جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية– اجمللد
- 24العدد الثاين ,2118,ص ص.377-376
 . 1وايل  .مخيس حزام ,اشكالية الشرعية لالنظمة السياسية العربية  ,الطبعة االوىل ,بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ,
سلسلة اطروحات الدكتوراه.2113, ,
ثالثا  :المواقع االلكترونية
.

.2
.3

.4
.5
.6

" السالمي  ,حممد حسن  ,العراق بني الفصل السادس والسابع من ميثاق االمم املتحدة ,احلوار املتمدن ,دراسات واحباث
(االنرتنيت)
الدولية
املعلومات
شبكة
عن
قانونية,21 3,
نقالً
" .http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=363865
" الشكراوي ,علي هادي محيدي ,الشعب صاحب السيادة نظرية سيادة الشعب,جامعة بابل,كلية القانون ,21 ,نقالً
عن شبكة املعلومات الدولية (االنرتنيت) http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.
" املغرييب ،حممد زاهي بشري ,الدميوقراطية واإلصالح السياسي  :مراجعة عامة لألدبيات  ,جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد
والعلوم السياسية ،ندوة الدميوقراطية واإلصالح السياسي يف الوطن العريب,2115/ 1/9 ،نقالً عن شبكة املعلومات الدولية
(االنرتنيت)." www.arabenewal.com
" شحاد  ,ميشيل  ,الشرق االوسط الكبري  :هزمية للحضارة العربية االسالمية اجلزيرة  ,نقالً عن شبكة املعلومات الدولية
(االنرتنيت). " w.w.w.aljazecra.net
"ذريعة (التدخل االنساين) يف العالقات الدولية  ,اجلزيرة نت  ,نقالً عن شبكة املعلومات الدولية (االنرتنيت)
" http://www.aljazeera.net/home/print/7dcab3c3-3422-4c8b-b091
احلمد  ,فيصل حممد  ,الشرعية السياسية يف حقبة الثورة العربية  :ازمات وحلول  .نقالً عن شبكة املعلومات الدولية
(االنرتنيت)." www.ommanparty.com
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أ.د .عمار سعدون
سلمان البدري

 .7عامر ,عادل ,االنظمة احلاكمة وبناء الشرعية ,صحيفة املثقف,مؤسسة املثقف العريب  ,العدد ,21 8 ,4 45نقالً عن
(االنرتنيت)
الدولية
املعلومات
شبكة
"http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view
 .8معوض ،علي جالل ,االرتب ــاك :حتليل أويل للدور الرتكي يف ظل الثورات العربية ،دورية السياسة الدولية ،نقالً عن شبكة
املعلومات الدولية (االنرتنيت) " http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=643498
 .9ناي ،جوزيف س ,اإلبن ،املنازعات الدولية ،ترمجة  :أمحد أمني اجلمل ،القاهرة :اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية،
 ، 997ص ".
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مساهمة المحاكم الدولية في تجريم أفعال العنف الجنسي في
النزاعات المسلحة غير الدولية

د .سالم حوة

مساهمة المحاكم الجنائية الدولية في تجريم أفعال العنف الجنسي في النزاعات المسلحة غير الدولية
The contribution of international criminal tribunals to sexual
violence in non-international armed conflicts
سالم حوة  /استاذ محاضر -كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،جامعة غرداية  ،الجزائر.
الملخص:
لقد قدمت احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة أمنوذجا ليس األحسن ولكنه أألرقي إذا ما قورن مبحاكم احلرب العاملية الثانية ،لقد
مكنت جتربة احملاكم اجلنائية الدولية من إعطاء دفع قوي للقانون الدويل اجلنائي عرب حتددد مهوو جرةمة العن

اجلنسي ما أرر

جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية.
متثل جتربة احملاكم اجلنائية الدولية هي قردنة قاطعة علي إمكانية قيا حمكمة جنائية دولية تتوفر علي كل املواصهات الشكلية و
املوضوعية لقردناهتا يف األنظمة اجلنائية الوطنية وهي لذالك مودت لوالدة احملكمة اجلنائية الدولية  ،وأكثر من ذالك برهان ساطع
علي الدور الهعال للعدالة اجلنائية الدولية يف حتقيق احرتا حلقوق اإلنسان.
الكلمات المفتاحية :احملاكم اجلنائية الدولية  ،العن اجلنسي  ،االغتصاب  ،جرائم حرب  ،جرائم ضد اإلنسانية.

Abstract :
International criminal tribunals have presented a golden opportunity for the evolution of
international criminal law. The progressive jurisprudence of the ICTY has made a significant
contribution to sexual violence by clarifying the definition of rape.
These advances are proof of the slow but sure march of international criminal justice towards
the construction of an effective and equitable international legal order. Respect for human
rights, at all times, is its first concern.

Keywords : International criminal tribunals, rape, sexual violence, war crimes.
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د .سالم حوة

مقدمة:
لطاملا أعترب البعض أن العن اجلنسي ونقصد هنا االغتصاب الذي تقع ضحيته النساء هو أمر طبيعي بل و حتمي حيث ال دكاد
خيلو جمتمع منه يف وقت السلم كما يف وقت احلرب  ،جند أن الكثري من التقنينات اجلزائية يف أكرب الدةمقراطيات مل تتشدد يف
جترمي االغتصاب مثال دكي

القانون اجلزائي الهرنسي االغتصاب بوصهة جنحة وليس جنادة  ،دزعم البعض أن اخللهية

اإلدددولوجية ا لغربية اليت تعتنق احلردة اجلنسية هي مربر ذالك وحنن نعتقد أن ظاهرة تقزمي العن

اجلنسي عموما وضد النساء

خصوصا متجذرة يف كل اجملتمعات لكن حدهتا تكون أخ يف اجملتمعات الغربية وأشد يف اجملتمعات املتخلهة  ،لقد انربت احلركة
النسودة تناضل من أجل تغيري هذا الواقع املخزي وتكللت جوودها باعرتاف األمم املتحدة جبسامة العن
جعلت  52من نوفمرب كل سنة دو ملناهضة العن
واألمن الدوليني ،5لقد تطلب جترمي العن

ضد النساء ولذالك

ضد املرأة  ،حيث ذهب األمني العا لألمم املتحدة العتباره هتدددا للسلم

اجلنسي مسارا طودال استلز وقتا وجودا جباردن  ،بناءا على ما تقد ورغبة يف إضافة

لبنة أخر يف القانون الدويل اجلنائي وإرراء املكتبة القانونية العربية سوف تكون إشكالية ورقتنا البحثية تبيان مسامهة احملاكم اجلنائية
الدولية يف جترمي أفعال العن

اجلنسي يف النزاعات املسلحة غري الدولية  ،سوف حناول اإلجابة على اإلشكالية السابقة باعتماد

املنوج القانوين التحليلي عند دراسة األحكا الواردة يف األنظمة األساسية وقواعد اإلجراءات وقواعد اإلربات ملختل

احملاكم

اجلنائية الدولية والقرارات القضائية الصادرة عن احملاكم اجلنائية الدولية وكذالك عند الرجوع اىل النصوص القانونية لبعض
االتهاقيات واملواريق الدولية اإلقليمية وآراء الهقه  ،كما سنستعني مبنوج املقارنة عند مطابقة ما تضمنته األنظمة األساسية للمحاكم
والقرارات القضائية الصادرة عن تلك احملاكم اجلنائية الدولية .
 -1الحماية الدولية للنساء
كانت النساء يف كل اجملتمعات وعرب كل احلقب التارخيية الضحية األوىل للحروب وذالك االعتبارات التالية ؛
 املكانة احلساسة للمرأة وذالك نتيجة للمكانة السوسيو -رقافية اليت حتتلوا حيث جند أن عدة رقافات تعترب املرأة هيأساس اجلماعة أوال من الناحية البيولوجية تضمن املرأة بقاء واستمرار اجلماعة عرب التوالد وتربية األوالد وفق قيم اجلماعة رانيا متثل
املرأة حارسة التقاليد واألعراف حيث ةمثل جسدها شرف اجلماعة لذالك تشرتط عذردتوا قبل الزواج ووفائوا بعد الزواج  .جيعل
هذا املركز املرأة نقطة ضع اجلماعة لذالك دعمد املنتصر إىل إذالل واملساس بشرف املنوز عرب التنكيل باملرأة .

- Depuis 1999 le 25 novembre a été décrété journée internationale pour la lutte contre les violences à l’égard des femmes.

1
2

- Extrait du message du Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon à l’occasion de la journée internationale de la
lutte contre les violences contre les femmes le 25 novembre 2008 faisant référence à la résolution du Conseil de sécurité 1820 de
juin 2008 allant dans le même sens
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 - 5متثل املرأة باعتبارها وسيلة للمتعة اجلنسية أمثن غنيمة ةمكن للمقاتلني احلصول عليوا لذالك ال دكتهي املقاتلون بالتمتع
اجلنسي الهردي باملرأة بل دعمد هؤالء إىل حتقيق ربح مايل عرب استغالل املرأة جنسيا قدةما كانت تباع وحددثا أصبحت تستخد
يف البغاء والدعارة .
حددثا تبلورت قناعة دولية بأن احلرب شر جيب العمل على حترةموا وجترةموا  ،دتطلب ذالك بدادة تقييد احلرب ما أمكن عرب وضع
قواعد قانونية تنظموا وتضمن احلمادة للهئات الضعيهة ومنوا النساء  ،5حر تقنني " ليرب " الصادر يف  681االغتصاب وجر
مرتكبه بالقتل عرب تنهيذ العقوبة القصو فوردا بدون احلاجة إىل حماكمة ،1كما أكد على حتمل احلكومة األمردكية يف األراضي
املعاددة أو احملتلة بالتزا احملافظة على الددن واألخالق وضمان محادة األفراد خاصة النساء وقداسة الروابط الزوجية واألسردة  ،أرناء
مؤمتر السال املنعقد يف " كوبنواغن "  091مت اعتماد تقنني ليرب وتضمينه يف اتهاقية الهاي الرابعة  600املتعلقة بقواعد
وأعراف احلرب الربدة  ،أكدت اتهاقية  600و 091

على أن محادة شرف العائلة دستلز حترمي اغتصاب النساء ،2أصبح من

الثابت يف القانون الدويل حترمي االغتصاب يف أرناء احلروب هذا التحرمي جيد أساسه يف قواعد الددن واألخالق اليت تقدس الروابط
الزوجية واألسردة وألن النساء هن ملكية الرجال وليس يف أن االغتصاب فيه مساس بالنساء وانتواك لسالمتون اجلسددة .
أقدمت الدول املنتصرة مباشرة بعد انتواء احلرب إىل جتسيد مبدأ حماكمة كبار جمرمي احلرب العاملية الثانية من األملان اليت مت
تأكيدها يف إعالن موسكو / 9

 0 1 /بإنشاء احملكمة العسكردة لنورمربغ  ،مت إنشاء احملكمة العسكردة لنورمربغ IMT

عقب انتواء احلرب العاملية الثانية وهزةمة أملانيا ودوغسالفيا مبوجب اتهاقية لندن املوقعة يف  96مادو  0 2وعود إليوا مبومة
حماكمة كبار جمرمي احلرب العاملية الثانية من األملان على أساس اجلرائم التالية ؛ جرائم احلرب  ،اجلرائم ضد اإلنسانية واجلرائم ضد
السلم  ،شكلت اجلرائم ضد اإلنسانية اليت مشلت أفعال القتل  ،االسرتقاق  ،اإلبادة واالضطواد بدادة تبلور فعل االغتصاب ،
هذا األمر مت يف القانون رقم  9الذي إعتمده احللهاء حملاكمة جمرمي الص
أحد أفعال اجلرائم ضد االنسانية.1

الثاين أما احملاكم االملانية حيث إعترب االغتصاب

- Par exemple, le Tribunal Militaire de Tokyo a sanctionné quelques commanditaires des violences faites à 20000 femmes

1

coréennes qui ont été forcées de se prostituer pour le plaisir des officiers militaires japonais.
 - 5يف القرن اخلامس عشر حيث متت إقامة أول حماكمة جنائية دولية يف 1

 ،قامت املانيا النمسا وسودسرا بإنشاء حمكمة خاصة تتكون من  56قاض عود إليوا حماكمة الدوق " بيرت دو هاغنباخ

" الهتامه باقرتاف جرائم القتل واالغتصاب واحلل زورا وجرائم ضد حقوق اهلل واألفراد بعد احتالله ملددنة "بردزاك "  ،أدانت احملكمة الدوق وحكمت عليه باإلعدا جبانب حرمانه من لقبه .

 - 1أنظر املادة من تقنني ليرب .
 -أنظر املادة  11من تقنني ليرب .

 - 2أنظر املادة  1من إتهاقية الهاي الرابعة  600املتعلقة بقواعد وأعراف احلرب الربدة.
 - 8مت إنشاء احملكمة العسكردة لنورمربغ عقب انتواء احلرب العاملية الثانية وهزةمة أملانيا و دوغسالفيا مبوجب اتهاقية لندن املوقعة يف  96مادو  0 2وذلك حملاكمة كبار جمرمني احلرب العاملية الثانية من
األملان على أساس اجلرائم التالية  :جرائم احلرب  ،اجلرائم ضد اإلنسانية واجلرائم ضد السلم .
7
- Control Council Law No. 10, Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against Peace and Against Humanity,
art. II(1)(c), Dec. 20, 1945.
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مت إنشاء احملكمة العسكردة الدولية للشرق األقصى  IMTFEبقرار صادر عن القائد األعلى للسلطات املتحالهة يف اليابان
اجلنرال األمردكي " ماك آررر  " McArthurيف  ، 0 8/ / 0عود اليوا مبومة حماكمة كبار جمرمي احلرب العاملية الثانية
من األملان على أساس اجلرائم التالية ؛ اجلرائم املرتكبة انتواكا لقوانني احلرب وأعرافوا وذالك بإتيان األفعال الواردة يف إتهاقية
الهاي املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربدة  ، 091اجلرائم ضد اإلنسانية واجلرائم ضد السلم  ،فشلت احملكمة يف حتقيق متابعة
ألفعال االغتصاب رغم شيوع إتياهنا من القادة اليابانيني بل إن هناك سياسة رمسية تقو على اختطاف النساء ووضعون يف أماكن
اعتقال خاصة تعرف "معتقالت االغتصاب " إلشباع الرغبات اجلنسية للجنود اليابانيني .
أدت النتائج الكاررية للحرب العاملية الثانية من حيث عشرات مالدني القتلى واجلرحى واملشرددن والتدمري الكلي للبين التحتية
 68و 098و 050اليت تشكل القانون الدويل اإلنساين

واملصانع إىل ترسخ القناعة بضرورة تعددل اتهاقيات جيني

ملالئمتوا مع الواقع اجلددد وذالك بتوفري أقصى درجات احلمادة للمدنيني واألعيان املدنية واجلرحى واألسر

 ،قامت اتهاقيات

جيني األربعة بتغري هذا الواقع عرب التأسيس حلمادة النساء من العن اجلنسي حيث تؤكد على حق األشخاص احملميني يف مجيع
األحوال حق االحرتا ألشخاصوم وشرفوم وحقوقوم العائلية وعقائدهم الددنية وعاداهتم وتقاليدهم وجيب معاملتوم يف كل
األوقات معاملة إنسانية ومحادتوم بشكل خاص ضد مجيع أنواع العن وضد السباب وفضول اجلماهري  ،وجيب محادة النساء ضد
أي اعتداء على شرفون والسيما ضد االغتصاب واإلكراه على الدعارة وأي هتك حلرمتون ،5سعيا من االتهاقيات لتهعيل هذه
احلمادة مت حتددد جمموعة من األفعال اجملرمة عرفت " املخالهات اجلسيمة " حتمل الدول األطراف بالتزا معاقبة اجلاين بغض النظر
عن جنسية اجلاين ومكان ارتكاب الهعل وجنسية الضحية  ،تتمثل هذه األفعال يف اآليت :
 القتل العمد. التعذدب أو املعاملة الالانسانية  ،مبا يف ذالك إجراء جتارب بيولوجية . تعمد إحلاق معاناة شدددة أو إحلاق أذ خطري باجلسم أو بالصحة . إحلاق تدمري واسع النطاق باملمتلكات واالستيالء عليوا دون أن تكون هناك ضرورة عسكردة تربر ذالك وباملخالهة للقانونوبطردقة عابثة
 إرغا أي أسري حرب أي شخص آخر مشمول باحلمادة علي اخلدمة يف صهوف قوات دولة معاددة . تعمد حرمان أي أسري حرب أو أي شخص آخر مشمول باحلمادة من حقه يف أن حياكم حماكمة عادلة ونظامية . اإلبعاد أو النقل غري املشروعني أو احلبس غري املشروع . -اخذ الرهائن. 1

 متت املراجعة على النحو التايل  :إتهاقية جينيالقوات البحردة  ، 0 0إتهاقية جيني

 Iاخلاصة بتحسني أحوال اجلرحى واملرضى من القوات املسلحة يف امليدان  ، 0 0إتهاقية جيني  IIاخلاصة بتحسني أحوال اجلرحى واملرضى من

 IIIاخلاصة مبعاملة اسر احلرب . 0 0إتهاقية جيني

 IVاخلاصة حبمادة املدنيني أرناءاحلروب  ، 0 0الربوتوكول األول خاص حبمادة ضحادا النزاعات

املسلحة الدولية  011الربوتوكول الثاين خاص حبمادة ضحادا النزاعات املسلحة غري الدولية . 011
 - 5أنظر املادة  1و املادة  51مشرتكة من اتهاقيات جيني االربعة .

 - 1أنظر املواد ؛  0من ااتهاقية جيني  29 ،Iمن اتهاقية جيني  50 ، IIمن اتهاقية جيني  ،IIIو

من اتهاقية جيني . IV
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دذهب بعض الهقه إىل اعتبار أن عد إشارة نظا املخالهات اجلسيمة للعن اجلنسي واالغتصاب صراحة ال دعين استثنائوا ذالك
أنه بالرجوع إىل األعمال التحضريدة جند أن السيد " كلود بيلو " بناء على طلب International Council of
 " Womenو "  " The International Federation of Abolitionistsتقد مبقرتح تضمني املادة 1
أفعال العن

اجلنسي واالغتصاب ومل تكن هناك معارضة ظاهرة من وفود املؤمتر كما أن نظا املخالهات اجلسيمة دستغرق كل

األفعال اليت متس بالكرامة اإلنسانية والعن اجلنسي هو أحدها إن مل نقل أشدها  ،ودذهب بعض الهقه إىل إسباغ صهة القاعد
اآلمرة على حترمي العن اجلنسي. 5
تطور النظا القانوين جليني
امللحقني باتهاقيات جيني

حنو أكثر محادة للنساء من أفعال العن

اجلنسي مع دخول الربتوكولني االختياردني األول والثاين

األربعة حيز النهاذ يف  ، 011أكد الربوتوكول األول الذي دنطبق على النزاعات املسلحة الدولية

والربوتوكول الثاين الذي دنطبق على النزاعات املسلحة غري الدولية على حترمي وجترمي االعتداء على حياة األشخاص وصحتوم
وسالمتوم البدنية والعقلية والسيما القتل والتعذدب وكذالك انتواك الكرامة الشخصية املساس وبشكل خاص املعاملة املوينة
واحلاطة من قدر اإلنسان واالغتصاب واإلكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش احلياء ،1دشكل نظا املخالهات اجلسيمة آلية
لتحقيق القمع اجلنائي عند إتيان هذه األفعال كونه حيمل الدول األطراف يف اتهاقيات جيني

بالتزا حماكمة املتوم أو تسليمه

لدولة أخر طرف لتحاكمه .
لقد اعتقد البعض أن انتواء احلرب الباردة تعين هنادة التنافر اإلدددولوجي حيث سيؤدي اهنيار األمنوذج االشرتاكي إىل زوال
الهكر الشيوعي وهتــاو األنظمة الشمولية وهو ما سيؤسس ملرحلة دسودها السال  ،كان هذا االعتقاد جمرد وهم سرعان ما بدده
الواقع الدويل للمرحلة اليت أعقبت مرحلة احلرب الباردة  ،وصهت هذه املرحلة بأهنا مرحلة عصور وسطى جدددة ألهنا متيزت
بانهجار نزاعات مسلحة غري دولية دنبع معظموا من الداخل وتؤدي إىل تهكك الدول وتستودف السكان املدنيني بشكل منتظم
حيث دطاردون بسبب انتماءاهتم العرقية كما دصبح املدنيون أنهسوم هدفا هلذه النزاعات ألهنم ةمثلون خطرا سياسيا من حيث أن
السكان دشكلون عنصرا هاما يف تشكيل الدولة ولذلك جيب السيطرة عليه  ،أفرز هذا الوضع أمردن ىف غادة اخلطورة :

- Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 643. The travaux préparatoires of the

1

convention show no resistance to Pilloud’s proposal.
- Viseur . Sellers . Patricia, “Sexual Violence and Peremptory Norms: The Legal Value of Rape,” Case Western Reserve

2

Journal of International Law 34 , 2002 , p 298. Mitchell . David S , The Prohibition of Rape in International Humanitarian
Law as a Norm of jus cogens : Clarifying the Doctrine », 15 Duke Journal of Comparative and International Law , 2005 , pp
219 – 258 .
 - 1أنظر املادة  12و 18من الربوتوكول االختياري االول و املادة من الربوتوكول االختياري الثاين .
 أنظر ألكثر تهصيل  :شيندلر ددرتدش  ،أمهية اتهاقيات جني بالنسبة للعامل املعاصر  ،جني  ،اجمللة الدولية للصليب األمحر  ،خمتارات  ، 000ص ص  ، 5 - 1ماري جوزي دوميستيسيمت  ،مئة عا بعد الهاي ومخسون عا بعد جني  ،جني  ،اجمللة الدولية للصليب األمحر  ،خمتارات  ، 000ص ص .16 - 20
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 أوال انعكست النزاعات املسلحة غري الدولية على املدنيني حيث كانوا أكثر املتضرردن حيث تعرضوا لشىت أنواع األذ من قتلوتعذدب واعتقال كانت نتائجه أوال عدد ضحادا كبري غالبيته من املدنيني  ،رانيا اضطرار املدنيني إىل الهرار على غري هد فأصبح
املالدني من البشر نازحني يف أوطاهنم ومواجردن ال تتوفر فيوم املعادري القانونية حىت ةمكن اعتبارهم الجئني تسبغ عليوم احلمادة
القانونية الالزمة  ،أد هذا الواقع إىل عجز املنظمات الدولية املتخصصة واملنظمات الغري حكومية عن تقدمي االغارة والعون
الالزمني .
 رانيا لطاملا مثلت فرتة النزاعات املسلحة البيئة اخلصبة الزدهار أعمال العن ضد النساء وذالك بسبب الرتاخي األمين لكنوا يفالغالب أ عمال فرددة دقو هبا بعض أفراد القوات املسلحة بدافع إشباع رغباهتم اجلنسية طبعا من دون علم قياداهتم  ،متيزت
النزاعات املسلحة غري دولية باستخدا العن اجلنسي كأهم األسلحة املستخدمة كونه فتاكا وغري مكل من أطراف النزاع وذالك
لالعتبارات التالية :
 -دشكل االغتصاب والعن

اجلنسي سالحا فتاكا ورخيصا دطال النساء والرجال يف كل الهئات العمردة ودلحق

بالشخص الذي دتعرض له أضرارا ال تنحصر يف اجلانب اجلسمي بل تتعداه إىل اجلانب النهسي  ،تتمثل هذه األضرار يف صدمة
نهسية "  " Rape trauma syndromeتؤدي إىل ؛ كوابيس تعيد عن

حادرة االغتصاب  ،فقدان الثقة بالنهس

وسيطرة أفكار خوف  ،انطواء وانعزال الضحية وفقدان االصدقاء واألصحاب ما دؤدي إىل عد تالؤ مع البيئة االجتماعية .1
 - 5استخد متطرفو اهلوتو يف رواندا بشكل مكث

لسالح االغتصاب خاصة ضد نساء التوتسي وذالك يف إطار خمطط

منظم كان لوسائل اإلعال خاصة املسموعة واملرئية الدور الكبري يف صوغ إدددولوجيته اليت متجد بل وتقدس اغتصاب نساء
التوتسي  ، UmuTutsikasiدودف هذا املخطط إىل إبادة التوتسي عرب حتطيم اجلماعة وذالك بتحطيم معنوداهتا ورغبة
أعضائوا يف العيش وحىت الرغبة يف احلياة  ،تؤكد إحصائيات املنظمات الدولية أن عدد النساء اللوايت تعرضن لالغتصاب درتاوح

-« Durant la première guerre, 5% des victimes étaient des civils. Ce chiffre a été multiplié par 10 lors de la deuxième guerre et

1

» )récemment, dans certains conflits comme la guerre du Liban, il attint les 90 % (avec une majorité de femmes et d’enfants
Karima Guenivet, Violence Sexuelles La nouvelle arme de guerre Editions Michalon, Paris, 2001 p. 33. Sur les agressions
sexuelles perpétrées contre les hommes voir notamment : Gillian C. Mezey and Michael B. King (Editors), Male Victims of

Sexual Assault , Oxford University Press, New York, second edition, 2000.
 - 5شيندلر ددرتدش  ،مرجع سابق  ،ص . 1
- Bassiouni. Cherif, McCormick. Marcia , Sexual Violence: An Invisible Weapon of War in the Former Yugoslavia ,

3

Occasional Paper number 1 International Human Rights Law Institute DePaul University College of Law 1996, p 65 .
- Le Magazine Kangura dans son numéro 6 publié en 1990 publiait les fameux dix commandements des Bahutu. On pouvait y

4

lire à propos de la femme Tutsi « Tout Muhutu doit savoir que UmuTutsikasi où qu’elle soit travaille à la solde de son ethnie
Tutsi. Par conséquent est traître tout Muhutu qui épouse une UmuTutsikasi, qui fait d’une UmuTutsikasi sa concubine, qui fait
» d’une UmuTutsikasi sa protégée ou sa secrétaire
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اجلنسي كأحد أسلحة " سياسة

التطوري العرقي " حيث أنشئت "معتقالت االغتصاب " أدن دتم اغتصاب منظم للمعتقلني من لنساء والرجال وذالك بغرض
إرهاب املدنيني البوسنيني وكسر روح املقاومة والصمود لددوم يف املناطق ذات األغلبية الصربية لدفعوم إىل النزوح عنوا ما ةمكن

من حتقيق مناطق متجانسة عرقيا.5

تعرضت النسوة لكل أنواع العن ؛
 االغتصاب الهردي واجلماعي الذي دكون يف الغالب علنيا أما أعني اجلموور خاصة األهل واألقرباء إمعانا يف إذالل وامتوانكرامة الضحية وعائلتوا .
 االستعباد اجلنسي خبط الهتيات ووضعون قيد االعتقال وإرغامون على إشباع الرغبات اجلنسية لقادة وأعضاء امليليشيات .– التعذدب اجلنسي عرب قيا املغتصب بالقيا باألعمال التالية ؛ إدخال أجسا ماددة يف األعضاء اجلنسية مثال إدخال أسلحة
بيضاء يف موبل املرأة ما دؤدي إىل إدال الضحية حاضرا ومستقبال الن ذالك دؤدي إىل هتتك املوبل وهو ما سيقضي على احلياة
اجلنسية للضحية وةمنعوا من اإلجناب  ،استعمال أعضاء من جسم اإلنسان ال تعترب جنسية بطبيعتوا كهتحة الشرج والهم  ،تشوده
جسم املرأة عرب برت األعضاء اجلنسية كالثدي وإحداث تشوده يف الوجه عرب اجلروح والندوب.
– تعمد إصابة الضحادا بأمراض جنسية قاتلة كمرض فقدان املناعة الذي دنتقل ودؤدي إىل املوت احملتو للمرأة وزوجوا وأوالدها .
لقد أد اغتيال الرئيس الرواندي " ناهريةمانا " بعد إسقاط طائرته يف مطار العاصمة "كيغايل" إىل اندالع أعمال عن

بني

اهلوتو والتوتسي  .تطورت أعمال العن إىل أعمال إبادة منظمة تستودف أقلية التوتسي حيث قتل يف أقل من  1أشور أكثر من
 299999من التوتسى ونزوح املدنيني املكث للدول اجملاورة يف ظروف معيشية وطبية صعبة رغم ذالك عجز اجملتمع الدويل سواء
عرب األمم املتحدة أو حىت منظمة الوحدة اإلفردقية يف وق

ذالك  .كانت مواكبة جملس األمن لإلبادة يف رواندا حمتشمة حيث

اعترب أن أعمال العن تعد هتدددا للسلم واألمن الدوليني مث قرر إنشاء جلنة حتقيق لتوريق الوقائع ومجع األدلة . 1أكد املقرر اخلاص

- Catherine Bonnet « Le viol des femmes survivantes du génocide du Rwanda » in Rwanda un génocide du XXème siècle

1

Raymond Verdier, Emmanuel Decaux, Jean Pierre Chrétien , Paris, Editions l’Harmattan , 1995 p.18. « Si l’âge des femmes et
des jeunes filles violées s’étend d’aussi jeune que deux ans à plus de cinquante ans, la plupart des viols furent perpétrés contre des
femmes de 18 à 26 ans. Le compte rendu des témoignages de 304 survivantes du viol conduit par le Ministère de la Famille et de
la promotion des femmes en collaboration avec l’UNICEF, a permis de découvrir que l’âge moyen des femmes violées était de
24 ans. Parmi elles 28% avaient moins de 18 ans ; 43,75% avaient entre 19 et 26 ans ; 17,1% avaient entre 27 et 35 ans ; 8,55%
avaient entre 36 et 45 ans, et 1,6% avaient plus de 45 ans ; 0,7% n’ont pas répondu. Parmi ce groupe 63,8% étaient de jeunes
» femmes célibataires
- Bassiouni. Cherif , McCormick. Marcia , op.cit , p 1 – 2 .
- Security Council Resolution 918,17 May 1994 . Security Council Resolution 929, 22 June 1994 . Security Council

2
3

Resolution 935, 1 July 1994 .
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للجنة على وقوع انتواكات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين وإبادة حوايل مليون من التوتسي وحىت اهلوتو املعتدلني مع استخدا
العن اجلنسي كوسيلة إبادة عرب االغتصاب اجلماعي املنظم واحلمل القسري وألوصى بإنشاء حمكمة جنائية دولية ملتابعة املسئولني
عن تلك اجلرائم  .قا جملس األمن بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا International Criminal
)  Tribunal for Rwanda ( ICTRووضع نظاموا األساسي مبوجب الهصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ما
دهرض على كل الدول االعرتاف هبا والتعاون معوا ويف املقدمة حكومة رواندا اليت صوتت ضد قرار إنشائوا . 5دشمل اختصاص
حمكمة رواندا املتابعة اجلنائية لألشخاص املسئولني عن أفعال اإلبادة واالنتواكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين اليت حدرت يف
رواندا والدول اجملاورة يف الهرتة املمتدة من  00 / 9 / 9حىت  ، 00 / 5 / 1دشمل اختصاصوا املادي جرةمة
اإلبادة وجرائم احلرب املرتبطة بنزاع مسلح غري دويل  ،جير النظا األساسي للمحكمة االغتصاب بوصهه جرةمة ضد اإلنسانية،1
كما جير االغتصاب واإلكراه على البغاء والدعارة واملساس بكرامة اإلنسان .
لقد أد الهشل السياسي لألنظمة الشيوعية واالشرتاكية وإفالسوا االقتصادي إىل اهنيار وتهكك هذه الدول  ،إذا كان
اإلحتاد السوفيييت تهكك بسالسة فإن األمر خيتل

بالنسبة لإلحتاد اليوغساليف  ،أد تصاعد املد القومي إىل رغبة كل قومية

باالنهصال عن الكيان الهيدرايل وتأسيس كيان سياسي مستقل  ،مت انهصال سلوفينيا ومقدونيا وحىت كرواتيا بسالسة حيث
اعرتفت مجووردة صربيا واجلبل األسود هبذه الدول  ،لكن إعالن البوسنة واهلرسك انهصاهلا كان سببا يف اندالع نزاع مسلح دامي
بني سنيت  002 – 005بسبب رفض مجووردة صربيا لذالك مث تدخل قواهتا العسكردة املباشر يف النزاع على اعتبار أوال أن
أرض البوسنة هي تارخييا أرض صربية رانيا أن سكان البوسنة الصرب درفضون االنهصال عن اإلحتاد اليوغساليف ممثال يف مجووردة
الصرب واجلبل األسود ولعل السبب األهم هو رفض قيا مجووردة إسالمية على أرض املسيحية ألن البوسنيني رغم أصوهلم الصربية
فإهنم دددنون باإلسال  ،اتسم النزاع مبستو عن كبري جدا كان املدنيون هم أكثر املتضرردن لسياسة التطوري العرقي اليت
اعتمدت ؛ القتل اجلماعي  ،االعتقال  ،التعذدب وكل أنواع املعاملة احلاطة والالإنسانية عرب استخدا العن اجلنسي واالغتصاب
املنظم واجلماعي  ،احلصار  ،حتطيم املمتلكات العامة واخلاصة والتوجري .
لقد عجز اإلحتاد األورويب وحىت جملس األمن عن بلورة حل سياسي لألزمة وذالك بسبب انعدا التوافق السياسي بني أعضاء
جملس األمن  .متكن اإل عال الدويل من جتنيد رأي عا دويل بسبب حجم انتواكات القانون الدويل اإلنساين ما أضطر جملس
األمن للتحرك  ،قا جملس األمن مبواكبة النزاع يف البوسنة واهلرسك منذ  005حيث عرب عن انشغاله بأعمال العن

الدائرة

هناك مث أكد على أن النزاع دشكل هتدددا للسلم واألمن الدوليني كما أكد على املسئولية اجلنائية الهرددة لألشخاص املهرتضة

- Report on the Situation of Human Rights in Rwanda submitted by René Degni-Ségui, Special Rapporteur of the

1

Commission on Human Rights, under Paragraph 20 of the Commission Resolution S-3/1 of 25 May 1994.
 - 1أنظر املادة  1فقرة ي من النظا االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا .

- Security Council Resolution 955 , 8 November 1994.

5

 -أنظر املادة فقرة ه من النظا االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا .

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد14آذار /مارس - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

991

مساهمة المحاكم الدولية في تجريم أفعال العنف الجنسي في
النزاعات المسلحة غير الدولية

د .سالم حوة

مسئوليتوم عن تلك انتواكات القانون الدويل اإلنساين  ،بإنشاء جلنة من اخلرباء مبوجب القرار  005 / 169قامت بتحقيق
ميداين معمق من خالل القيا بزدارات ميدانية تضمنت استخراج اجلثث من املقابر اجلماعية واالستماع إىل شوادة الضحادا
والشوود  .قدمت اللجنة يف  00تقردرا حو على  82999وريقة من املستندات  199 ،ساعة من الشرائط فضال عن
 1199صهحة من التحليالت . 5شكل هذا التقردر قردنة قاطعة على حجم االنتواكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين اليت
حدرت يف دوغسالفيا السابقة واحلاجة إىل إنشاء حمكمة جنائية تقو مبعاقبة اجلناة  ،قا األمني العا لألمم املتحدة باستشارة
الدول حول إنشاء حمكمة جنائية دولية من طرف جملس األمن  ، 001 / 696كان رأي األمني العا إنشاء احملكمة بقرار صادر
عن جملس األمن وقا بتحضري مسودة نظا أساسي أحلقوا بتقردره  ،قرر بعدها اجمللس يف سابقة فرددة إنشاء احملكمة اجلنائية
الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة ، ICTYدشمل اختصاص احملكمة املادي جرةمة اإلبادة وجرائم احلرب املرتبطة بنزاع مسلح
غري دويل  ،جير النظا األساسي للمحكمة االغتصاب بوصهه جرةمة ضد االنسانية ،
مكن عمل احملاكم اجلنائية الدولية من تهعيل املتابعة اجلنائية الدولية لالغتصاب بوصهه إحد اجلرائم الدولية حيث وفر ذالك
فرصة ذهبية لتحقيق مالئمة للقانون الدويل اجلنائي مع العن

اجلنسي الذي تشوده النزاعات املسلحة غري الدولية  .سنحاول يف

هذا املقال إبراز أهم مسامهات هذه احملاكم من رالث جوانب :
– الجانب االجرائي
حيسب للمحاكم اجلنائية الدولية اخلاصة سبق صوغ قواعد اجراءات وقواعد اربات جنائية دولية ذالك أن جملس االمن اكتهى
بوضع نظا أساسي مقتضب لكل حمكمة ومنح قضاة هذه احملاكم اختصاص صوغ قواعد االجراءات وقواعد اإلربات وتعددلوا
وهو إجراء دتسق مع احرتا مبدأ الشرعية ،2مكن ذالك من حسم عدة مواضيع إشكالية كانت ستعرقل عمل احملاكم وتؤخر بدادة
املتابعة اجلنائية أمهوا النظا القضائي اجلنائي كوهنا تستلز توافقا سياسيا وهو أمر مستحيل حيث ستسعى كل دولة لهرض نظاموا
القانوين  ،دعترب النظا القضائي املتبع أهم هذه املسائل حيث اعتنق قضاة احملاكم النظا األجنلو – سكسوين املعروف بالنظا
االهتامي مع عد جتاهل النظا الالتينو – جرماين املعروف بالنظا التحقيقي  ،اعتمد القضاة مقاربة تقو على األخذ من كل
نظا مبا دتالء مع خصوصية العدالة اجلنائية الدولية وضمان حماكمة منصهة وسردعة للمتومني  ،ةمكن أن حنصر مسامهة احملاكم
اجلنائية يف امليدان اإلجرائي يف ؛ إجراءات التحقيق  ،محادة الشوود وتقدمي أدلة اإلربات .

- Security Council Resolution 764, 13 July 1992 ; Security Council Resolution 771 , 13 Aug 1992 .
- Security Council Resolution 780 , 6 October 1992.
1
- Report of the Secretary General pursuant to Security Council Resolution 808 / 1993 , para 20.
 أنظر املادة  2من النظا االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة.5

 - 2أنظر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مادة

فقرة  5العود الدويل للحقوق املدنية والسياسية املادة  2فقرة  ،االتهاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،املادة  ، 1االتهاقية األمردكية حلقوق اإلنسان

املادة  ، 0امليثاق اإلفردقي حلقوق اإلنسان والشعوب املادة .1
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 أوال  :إجراءات التحقيقدؤكد واقع التحقيق يف احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة أن مباشرة التحقيق هو أمر صعب إن مل نقل مستحيال وسبب ذالك
أن هناك مجلة مشاكل وعراقيل تواجه السري احلسن للتحقيقات  ،تتمثل تلك العراقيل يف اآليت :
 صعوبة احلصول على شوادة ضحادا االغتصاب نظرا حلالة الصدمة اليت تعاين منوا واليت ستزداد شدة مع إعادة تذكرالضحية لوقائعوا  ،كما أن هناك فئة ترفض االدالء بشوادهتا رغبة منوا يف نسيان الواقعة أو عد كشهوا للعلن الن ذالك ةمس
بكرامة ومسعة املرأة وعائلتوا .
 انعدا األمن وذالك ألن مناطق التحقيق تكون يف دول شودت نزاعات مسلحة طودلة األمد حيث تسيطر اجلماعاتاملسلحة على مناطق وتكون السلطة املركزدة ضعيهة هذا ما دصعب من التنقل وجيعل احملققني يف حاجة إىل حراسة ومرافقة أمنية.
 عائق اللغة حيث أن احملققني يف الغالب ال جييدون اللغة اليت دتكلم هبا السكان املدنيني وال هؤالء دتقنون اللغات احلية اليتدتكلم هبا احملققون وهو ما جيعل احلاجة إىل مرتمجني ومرتمجات أكهاء.
 الظروف املعيشية الصعبة وا نعدا أبسط شروط العيش يف املناطق اليت سيتم فيوا التحقيق وذلك نتاج لسنوات من احلربوغياب الدولة هذا دستلز من احملققني التأقلم مع ظروف العمل وهو ما سيكسبوم رقة السكان وحيهزهم على التعاون معوم
بتقدمي شواداهتم .
 -رالثا البحث عن اجلناة ،تتص

احملاكمة اجلنائية باحلضوردة ما دستلز حضور املتوم  ،دكون هذا األخري يف الغالب قد فر إىل

جوة غري معلومة لذلك وجب على اإلدعاء وضع فرق حبث و مطاردة هؤالء  ،دستلز حتقيق نتائج ملموسة توفري إمكانيات
ماددة وبشردة ومثابرة و األهم تعاون دويل منتج ةمكن من تنهيذ اعتقال املشتبه هبم وحتودلوم اىل مقر االعتقال التابع للمحكمة
اجلنائية الدولية .
 ثانيا  :حماية الشهودتؤكد جتربة احملاكم اجلنائية الدولية على املكانة احملوردة للشوادة بل تكاد تكون شوادة الشوود من الضحادا واملدنيني ه دليل
االربات الوحيد  ،درتتب على هذا االمر النتائج التالية ؛
 أوال عد تعود الشاهد على اإلدالء بشوادته أما حمكمة جنائية دولية تقع يف دولة غري دولته ، رانيا الشاهد هو غالبا ضحية تعاين من صدمات وصعوبات نهسية نتيجة هول ما عادشه وشاهده .كي ةمكن تقدةمه للشوادةوإخضاعه لالستجواب مبا دشكل من ضغط نهسي عليه ،1سوف تكون شوادته حمل تشكيك من الطرف اآلخر .

- Prosecutor v. Furundžija, ICTY,IT-95-17/1-T, Judgment ,10 December 1998, paras 108 – 109 .
- Prosecutor v. Furundžija, ICTY, IT-95-17/1-T, Judgment, 10 December 1998, para103 .
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 رالثا دتمحور موضوع الشوادة ىف وقائع قدةمة أي حدرت منذ سنني وهو ما دستلز أن تكون ذاكرة الشاهد جيدة  ،تؤكد جتربةاحملاكم اجلنائية الدولية افتقاد معظم شوادة املدنيني للدقة واملوضوعية مبا جيعلوا غري ذات فائدة.
عمدت احملاكم اجلنائية الدولية إىل اختاذ اإلجراءات اآلتية لتجاوز النقائص السابقة :
– إنشاء وحدة محادة الشوود تتكون هذه الوحدة من خمتصني يف علم النهس والقانون  ،دقو أفرادها بالسور على راحة وأمن
الشاهد عرب ؛
 توفري العنادة واملساعدة الطبية وتقدمي الدعم النهسي لتجاوز اآل العن اجلنسي . توفري امللجأ اآلمن إذا كانت هناك خطورة على حياة الشاهد . توفري املساعدة املاددة كالغذاء واللباس . - 5تقدمي الشاهد لشوادته بواسطة تكنولوجية اإلعال إذا استحال حضور الشاهد شخصيا ألي سبب من األسباب ،1اشرتطت
غرف احملاكم اجلنائية الدولية لصحة هذه الشوادة توافر الشروط التالية :
 دتحمل الطرف الذي دطلب هذه الشوادة بالتزا توفري مكان مناسب لإلدالء بالشوادة كمقر سهارة أو قنصلية أو مقر حمكمةدولية أو وطنية وجيب عليه أدضا إبالغ الطرف اآلخر ومسجل احملكمة  ،تقو غرفة احملاكمة للمحكمة اجلنائية الدولية بإصدار
قرار حيدد مكان اإلدالء بالشوادة إذا ما توافق أطراف الدعو .
 تقو غرفة احملاكمة للمحكمة اجلنائية الدولية بانتداب عون دعود إليه باإلشراف على سري عملية اإلدالء بالشوادة. حيضر عملية اإلدالء بالشوادة العون املنتدب ومسجل احملكمة أو موظ دنوب عنه . جيب أن ةمكن الشاهد من الرؤدة الواضحة بالصوت والصورة للقضاة واملتوم ودفاعه واإلدعاء . جيب أن ةمكن الطرف اآلخر من االستجواب املضاد للشاهد . ةمكن للقضاة مسائلة الشاهد واستيضاح ما تقدر أنه غامض أو حيتاج للتوضيح . -تعترب الشوادة اليت تتم بواسطة تكنولوجية اإلعال وكأهنا متت أما هيئة احملكمة .

 انظر املادة  bis 1من قواعد اإلجراءات وقواعد اإلربات للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا ورواندا- Larosa. A, Anne - Marrie , Les juridictions internationaux pénaux : la procédure et la preuve , Paris , Press Universitaire de

2

France ,2003 , pp 283 -284.
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عن هودة الشاهد حيث تلجأ غرف احملاكمة إىل هذا اإلجراء إذا

قدرت أن الشاهد أو عائلته قد دكون معرضا للخطر بسبب شوادته  ،دكون على غرفة احملاكمة التزا اختاذ إجراءات حلمادة
الشوود سواء كانوا شوود إربات أو نهي ،1تتمثل إجراءات احلمادة يف اآليت :
 - 1عد الكش

عن هودة الشاهد حيث دقو الشاهد باإلدالء بشوادته حضوردا من دون أن دعرف املتوم أو دفاعه هودة

ال شاهد  ،دتم حتقيق ذالك أوال عرب تقدمي الشاهد لشوادته من خل

ستار مع إمكانية استعمال تكنولوجية االتصال اليت متكن

من تغيري صوته حىت دستحيل على املتوم معرفة هودة الشاهد  ،رانيا دتم حذف هودة الشاهد من حماضر جلسات احملاكمة  ،أكد
االجتواد القضائي لغرف احملاكم اجل نائية الدولية اخلاصة أن إجراءات احلمادة جتد أساسوا القانوين يف حق الضحادا يف احلمادة مث
إن ذالك ال ةمس حبقوق املتوم إذ ةمكن لألخري استجواب الشاهد  ،أكدت الغرف بأهنا إجراءات استثنائية ال جيب اللجوء إليوا
اىل يف احلاالت القصو  .دتحمل اإلدعاء عبء إربات و جود ظروف استثنائية تستوجب ذلك .
 عقد جلسة مغلقة يف غياب اجلموور ووسائل اإلعال حيث تعمد غرفة احملاكمة إىل اعتماد صيغة اجللسة املغلقة اليت تستبعدحضور اجلموور ووسائل اإلعال إذا قدرت أن محادة الشوود ومصلحته تستلز ذلك  ،أو قدرت أن محادة األمن الوطين ألحد
الدول قد دكون معرضا للخطر نظرا للمكانة السياسية أو الوظيهية للشاهد  ،تؤكد جتربة احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة اعتمادا
كبريا لغرف احملاكم على هذا اإلجراء  ،ةمكن أن نربر ذلك بأن إجراء اجللسة املغلقة ال ةمس بعدالة احملاكمة .
 - 2منح الشوود حصانة  sauf conduitتقو غرف احملاكمة مبنح الشاهد ضمانات إذا أشرتط ذلك حىت حيضر ودديل
بشوادته ،مل تبتدع غرف احملاكمة اجلنائية الدولية اخلاصة هذه احلصانة ولكنه إجراء جند أن خمتل

اتهاقيات التعاون القضائي

تتضمن هذا الشرط  ،دتضمن أمر االستدعاء الصادر عن غرفة احملاكمة هذه الضمانات املمنوحة للشاهد و جيب أن دكون
مؤقتا  .دتمثل مضمون هذه احلصانة يف عد إمكانية اعتقال أو حماكمة الشاهد وال حىت تقييد حردته يف التنقل إال مما تهرضه
متطلبات احلمادة  ،ةمكن للشاهد االنصراف بعد االنتواء من اإلدالء بالشوادة .

 انظر املادة  80من قواعد اإلجراءات وقواعد اإلربات للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا ورواندا.- Procureur C Tadic,TPIY, IT 94 -1 T, chambre de première instance, décision relative à l’exception préjudicielle soulevée
par le procureur aux fins d’obtenir des mesures de protection pour les victimes et les témoins, 10 / 08 / 1995, para 55.
 - 1انظر املادة  12و  10من قواعد اإلجراءات وقواعد اإلربات للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا ورواندا واملادة  86من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واملادة  6من قواعد
اإلجراءات وقواعد اإلربات للمحكمة اجلنائية الدولية .
4
- Procureur C Blaskic, TPIY, IT 95 –14, décision sur les requêtes du procureur aux fins des mesures de protections, 16 / 07 /
1998.
5
- Cour Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H), Le compte, Van Leuven C De Meyers C Belgique, arrêt du 25 06 /
1981. Cour Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H), Albert et Le Compte C Belgique, 10 / 02 / 1983.
6
- Article 12 paragraphe 1 de la convention européenne d’entraide judicaire en matière pénale .
2

- Larosa. A , op.cit, pp 279 - 280.
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 ثالثا  :أدلة اإلثباتتؤكد ما درج عليه العمل يف احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة تساهل الغرف يف اإلربات عندما دتعلق األمر بالعن

اجلنسي إدراكا

منوا خلصوصية هذه األفعال وتغليبا ملصلحة الضحادا على متطلبات احملاكمة املنصهة والسردعة لألرر املدمر ألفعال العن اجلنسي
على الضحية وعائلته  ،لذالك وضع قضاة احملكمة تبعا للسلطة التقددردة الواسعة املمنوحة هلم شروطا بسيطة إلربات االغتصاب :
 مطابقة شوادة الضحية مع شوادات أخر غري مطلوبة . - 5الرتاضي ال ةمكن أن دعترب وسيلة دفاع إذا كانت الضحية :
 تعرض ألفعال عن أو إذا أرغمت أو خضعت لضغوط نهسية أو كانت ختاف أن تتعرض هلا أو عددت بأن تتعرض هلا إذا اعتقدت منطقيا أن اخلضوع لذلك سيؤدي إىل خضوع أخر لتلك األفعال أو أن دودد أو درغم عليوا - 1قبل أن دقبل دثبت الضحية رضاها جيب أن دثبت املتوم لغرفة احملاكمة األوىل يف جلسة مغلقة أن أدلته واضحة ومعقولة .
ال ةمكن أن دعتمد التصرف أو السلوك اجلنسي السابق الضحية كوسيلة دفاع .– الجانب المادي (الموضوعي )
أد إمجال املعاهدات الدولية واألنظمة األساسية أي خلوها من حتددد دقيق ملهاهيم االغتصاب والعن اجلنسي لذالك كان على
قضاة غرف هذه احملاكم ابتداع تعارد تتسق مع واقع النزاعات املسلحة غري الدولية ،5كان للجنة اخلرباء اليت أنشأها جملس األمن
مبوجب القرار  169للتأكد من انتواكات القانون الدويل يف مجووردة دوغسالفيا السابقة سبق إرارة هذا املوضوع حيث ميزت بني
رالث مصطلحات " االغتصاب " " العن

اجلنسي " " اهلجو اجلنسي " األول دعين عملية ولوج شرجية أو فرجية أو جوفية

حتت سلطة اإلكراه بدون رضا الضحية  ،الثاين تستغرق أي عن

دكون اجلنس وسيلته يف حني دعين املصطلح الثالث استخدا

االغتصاب وتشوده األعضاء اجلنسية واحلمل القسري كأسلحة حرب ضد املدنيني ،1مجعت من الوقائع واألدلة ما دنهي أن األمر
دتعلق بأعمال منهردة مع تقاعس السلطات املدنية والعسكردة وامتناعوا عن قمع هذه االفعال بل على النقيض من ذالك دؤكد
استخدا الصرب للعن

اجلنسي كسالح للتطوري العرقي لتحقيق مناطق متجانسة عرقيا  ،قامت إحد غرف احملكمة اجلنائية

 انظر املادة  09من قواعد اإلجراءات وقواعد اإلربات للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة . - 5جيب على قضاة غرفة احملاكمة القيا بعملية تهسري اليت دعىن بصهة عامة تلك العملية الهكردة اليت هتدف إىل حتددد معىن الهعل القانوين وتوضيح النقاط الغامضة فيه على اعتبار أن النص القانوين
قد دعطى عدة معان  ،در البعض أن الغرض من التهسري الصحيح لي س الكش عن املعىن احلقيقي للنص القانوين الذي دتم تهسريه ولكن إضهاء صهة اإللزا ألحد املعاين الىت ةمكن أن دهوم هبا هذا
النص  ،دذهب البعض اآلخر إىل اعتبار التهسري عملية فكردة هتدف إىل حتددد معىن النص وتوضيح معناه وجوانبه الغامضة واملبومة قصد تطبيق النصوص على الوقائع  .أنظر  :حممد بوسلطان  ،مبادئ

القانون الدويل العا  ،اجلزائر  ،ددوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزء الثاين  ، 599 ،ص  . 158مجال عبد الناصر مانع  ،القانون الدويل العا  ،عنابة  ،دار العلو اجلزء األول  ، 599 ،ص . 28
- Stern . Brigitte , Fouchard . Elisabeth , Sexual violence as Génocide : The important role played by the Bassiouni
commission in the development of international criminal law , in the theory and practice of international criminal law , edited
by Leila . Sadat and Scharf . Michel , Netherlands , Martinus Nighoff Publishers , 2008 , p298 .
3

- Stern . B , Fouchard . E, ibid , p 199 .
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الدولية اخلاصة برواندا  TPIRبإعادة تعرد االغتصاب فاعتربت أنه إذا كان هذا املهوو دعين يف التشردعات الداخلية العالقات
اجلنسية من دون عنصر الرتاضي فإنه يف القانون الدويل خيتل عن ذلك حيث دعترب اغتصابا أي فعل ذا طبيعة جنسية حتت وطأة
اإلكراه الذي ال دظور فقط عرب استعمال القوة اجلسددة بل إن التوددد والتخود

وغريها من أشكال العن

اليت تستغل اخلوف

والهزع السائد أرناء النزاع املسلح حيث دساهم سياق اخلوف يف شل إرادة السكان املدنيني لذالك ليس من الصعوبة إربات أن
النساء كن فردسة سولة وأن رضا الضحية يف العن اجلنسي ليست وسيلة دفاع مهيدة للمتوم  ،قامت الغرفة بعدها الهعل اجلنسي
فاعتربت أنه دعترب اغتصابا كل فعل ولوج جسدي ذا طبيعة جنسية درتكب على الغري حتت سلطة اإلكراه  ،ودنطبق األمر نهسه
على أفعال كإدخال أجسا ماددة واستعمال أعضاء من جسم اإلنسان ال تعترب جنسية بطبيعتوا ، 5ذهبت الغرفة أبعد من ذالك
فاعتربت أن العن

اجلنسي ال دنحصر يف الولوج للجسم البشري بل ةمكن أن دتجسد يف أفعال ال تستلز أي احتكاك

فيزدولوجي ،1اعتنقت غرف احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا املقاربة ذاهتا  ،اعترب بعض الهقه أن هذا التوسع هو مساس
مببدأ شرعية اجلرائم والعقوبات لكن نعتقد أن األمر ليس كذلك ألن غرف احملاكمة مل تقم بتجرمي أفعال كانت مشروعة عندما مت
اقرتافوا من طرف الهاعلني .
لقد اعتربت غرف احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة  TPIYيف قضية  celebiciأن االغتصاب هو نوع
من التعذد ب ألن التعذدب كما االغتصاب دستخد نهس الطرق ؛ إخافة واهانة ومعاقبة وحتطيم شخص ما وممارسة التمييز ضده
أو إخضاعه ومراقبته ودؤد التعذدب كما االغتصاب إىل املساس بالكرامة اإلنسانية كما دشكل جرةمة تعذدب إذا قا به موظ

عمومي أو أي شخص دتصرف بصهته الرمسية. 2

لقد أكدت غرف احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا  TPIRأن االغتصاب والعن
ألن أعمال العن

اجلنسي دشكل نوعا من اإلبادة

اجلنسي املوجوة خصوصا ضد النساء التوتسي كانت مرحلة يف خمطط دودف إىل إهالك اجلماعة بتحطيم

معنوداهتا ورغبة أعضائوا يف العيش وحىت الرغبة ىف احلياة ، 8اعتنقت غرف احملاكمة حملكمة دوغسالفيا مقاربة نهسوا عندما إعتربت
إعتربت التطوري العرقي االذي دعتمد العن
الدولية اخلاصة سبق صوغ تعرد

اجلنسي وسيلته املهضلة درقى إىل أفعال اإلبادة،1كما حيسب لغرف احملاكم اجلنائية

معاصر للجرائم ضد اإلنسانية حيث إعتربت إحد غرف احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة

- Procureur C Akayesu, TPIR 94 - 4, jugement, chambre de première instance I, 12/9/1998., para 596.

1
2

- Procureur C Akayesu, ibid., para 686 – 688.
- Procureur C Akayesu, ibid., para 688.
4
- Procureur C Furundzija, ICTY, Trial chamber II , 10 / 12 / 1998 , para 185 .
5
- Procureur C Akayesu, ibid., para 687 .
6
- Procureur C Akayesu, ibid , para 597 .
3

- Prosecutor v. Karadzic and Mladic, ICTY , IT-95-5-R61 and IT-95-18-R61, Trial Chamber, Review of the Indictment

7

pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, at 53, July 11, 1996 , para 94 .
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برواندا  TPIRأن املادة  1من النظا األساسي تعطي للمحكمة اختصاص متابعة األشخاص عن أفعال العن

اجلنسي

بوصهوا جرائم ضد اإلنسانية  ،تشمل هذه الهئة من اجلرائم أربع عناصر أساسية وهي :
 جيب أن ترتتب على الهعل الالإنساين آال جسددة أو دلحق أذ ومساسا بالسالمة اجلسددة والصحة الذهنية. جيب أن دتم الهعل يف إطار هجو معمم ومنظم . جيب أن دوجه الهعل ضد سكان مدنيني . جيب أن دتم ارتكاب الهعل بدافع أو عدة دوافع أساسوا متييزي كاملربرات القومية أو السياسية أو اإلرنية أو الددنية .الخاتمة
مكن عمل احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة من تطودر مهوو جرائم العن اجلنسي مبا دتسق مع واقع النزاعات املسلحة غري الدولية
 ،أد هذا التطور إىل النتائج التالية؛
 أد اجتواد غرف احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة إىل توسيع األفعال املكونة للجرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب حيثأصبحت تشمل ؛االعتداء على الكرامة الشخصية  ،التعذدب  ،العن

اجلنسي  ،االغتصاب  ،االستعباد اجلنسي  ،التعقيم

القسري  ،اإلكراه على البغاء .
 حث اجتواد احملاكم اجلنائية الدولية الدول احلاضرة يف املؤمتر الدبلوماسي بروما على اعتناق اجتواد احملاكم اجلنائية الدوليةحيث أصبحت افعال العن

اجلنسي تشكل يف النزاعات املسلحة جرائم حرب  ،أما يف اوقات السلم تشكل جرائم ضد

االنسانية .
 -سيمكن هذا التوسع من حتقيق إدانة ملقرتيف االغتصاب والعن

اجلنسي ما سيوسع من دائرة املتابعة اجلنائية  ،ةمكن للمدعي

العا للمحكمة اجلنائية الدولية أن دبادر اىل حتردك الدعو اجلنائية عرب القيا بإجراءات التحقيق بناء على شكاو من دول ،
أفراد  ،منظمات غري حكومية أو تقاردر اعالمية  ،دؤد ذالك إىل حتهيز الدول خاصة األطراف يف نظا روما على ممارسة
اختصاص قمع افعال العن

اجلنسي على اعتبار أهنا االصيل الذي ةملك هذا اختصاص القمع اجلنائي الذي حترص الدول على

استئثار ممارسته  ،اما اذا رفضت القيا باملتابعة دنعقد االختصاص للمحكمة اجلنائية الدولية .
 دوفر نظا روما اطارا فعاال للتعاون القضائي واملساعدة القضائية حيث افرد بابا كامال لذالك هو الباب التاسع  ،حيمل النظاالدول األطراف بالتزا التعاون القضائي وكذالك على االمتثال للطلبات املوجوة إليوا من اإلدعاء فيما دتصل بالتحقيق أو املقاضاة
 ،تتحمل الدول األطراف يف نظا روما كما الدول اليت أبرمت اتهاقا خاصا مع احملكمة بالتزا التعاون مع احملكمة.
 ةمكن نظا روما من حتقيق تعاون ومساعدة املنظمات الدولية احلكومية لتحقيق أعماهلا بعدما أصبحت املنظمات الدوليةاحلكومية تلعب دورا موما يف احلياة الدولية حىت بات دورها دهوق دور الدول  ،محلت ا املادة  15من قواعد اإلجراءات و قواعد
اإلربات للمحاكم اجلنائية الدولية اخلاصة واملادة  61فقرة  8من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية هذه املنظمات بالتزا
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التعاون مع هذه احملاكم إذا طلبت منوا تقدمي معلومات أو مستندات أو أي شكل من أشكال التعاون واملساعدة بعد توقيع اتهاق
مع املنظمة فقط جيب أن دتوافق هذا التعاون مع اختصاص هذه املنظمة.
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Rights of Older Persons and legal protection due to them
حقوق المسنين والحماية القانونية لهم
 جامعة بنى سويف-  أستاذ ورئيس قسم القانون المدنيكلية الحقوق/ محمد عبد الظاهر حسين.د
محامي بالنقض واإلدارية العليا

Abstract:
The remarkable progress in the medical field has led to the provision of health care for people
and the elimination of many diseases. As a result, the lives of the people and the arrival of
many of them to an advanced age have led to an increase in the number of elderly people in
the world, which imposes a particular need to search for the protection of consistent with E
status and age, the protection of which must exceed a n protect ordinary people and meet their
wishes and ensure their safety and life reassuring under the guise of legislation and
regulations. It may be best to put TSH t special law to these elderly people determines their
rights and regulates the frame protection them; and to be achieved should apply this
protection according to the general rules contained in any existing civil law, the law; as well
as legislation that organized communities.

Key words: elders, elders care, international law, protection, legal and laws.
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:الملخص
 وقد ترتب على ذلك احلفاظ على.أدى التقدم امللحوظ ىف اجملال الطىب إىل توفري رعاية صحية لألفراد والقضاء على كثري من األمراض
حياة الناس ووصول عدد كبريه منهم إىل سن متقدمة مما أدى إىل زيادة أعداد املسنني ىف العامل عموماً وىف الدول العربية على وجه
 هذه احلاية الىت جيب أن تفوق محاية األشخاص العاديني،اخلصوص مما يفرض ضرورة البحث عن محاية هلؤالء تتفق مع وضعهم وسنهم
 وقد يكون من األفضل وضع تشيع خاص هلؤالء.ولتلىب رغباهتم وتكفل هلم حياة آمنة مطمئنة وكرمية حتت ستار من التشريعات واللوائح
املسنني حيدد حقوقهم وينظم اإلطار احلمائى هلم؛ وإىل أن يتحقق ذلك ينبغى تلمس هذه احلماية وفقاً للقواعد العامة الىت ترد ىف أى
.فضًل عن التشريعات اليت نظمت طوائف حلماية املسنني
ً ،قانون قائم من ذلك القانون املدىن
. التشريعات واللوائح، حماية، القانون الدولي، رعاية المسنين، حقوق المسنين:الكلمات المفتاحية

Introduction

The remarkable progress in the medical field has led to the provision of health care for people
and the elimination of many diseases. As a result, the lives of the people and the arrival of
many of them to an advanced age have led to an increase in the number of elderly people in
the world, which imposes a particular need to search for the protection of consistent with E
status and age, the protection of which must exceed a n protect ordinary people and meet their
wishes and ensure their safety and life reassuring under the guise of legislation and
regulations. It may be best to put TSH t special law to these elderly people determines their
rights and regulates the frame protection them; and to be achieved should apply this
protection according to the general rules contained in any existing civil law , the law; as well
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as legislation that organized communities especially common with the elderly In the need to
establish special protection from those with special needs.

And sort out the practical reality increasing needs of the elderly and the diversity of their
problems and the emergence of their need to provide an adequate amount of rights and
benefits in the field of health, housing , social and family care and suitable for them and
organize their work environment and education.

It may therefore be appropriate to address these lessons as follows:

First topic: Definition of the elderly in accordance with international law.

Second topic: Rights relating to the elderly and how to provide them.

Third topic: Towards the enactment of a special law for care and protection of the elderly.

The first topic

Definition of the elderly in accordance with international law

It is noted that the definition of the so-called " age " is linked to a certain age reached by the
person called retirement age or retirement age; countries vary among themselves in
determining this age, as it may be sixty or sixty-five or more or less, 102 of 1952 is the age of
retirement at 65 years, which is the age at which different countries are guided to determine
the age of referral to the pension for their citizens; there are States that reduce this age,
including more than that, according to the conditions of each State, social, health and
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economic; Access to this age is a presumption of physical weakness and health It is not a
condition that everyone who reaches retirement age becomes unable to practice his daily life
normally.

There are people who reach this age, enjoying full physical and mental strength, and they
remain so until the stages And others who show signs of weakness and symptoms of aging at
an advanced age before the sixties. Therefore, there is a clear difference between the
symptoms and the state of aging and the attainment of a certain age (1); and this; the
protection required for the elderly are related to retirement enacted as this has a negative
impact on retiree health and life is to marginalize the role of low income and isolation in
which affects their health and enjoyment of life; and these negative effects that must Focusing
on the aspects of protection required for the elderly by restoring their role in life and creating
a class of strength and their joy to life through the constructive and effective role that they can
play in society after being returned to them through their interests.

The number of terms that can be applied to older persons, such as the elderly, older, age group
III or age group 4, is noted for persons over the age of 80. The Committee on Economic,

(1)IS not true that aging as a case of biological occur in the body members are linked to retirement as
a social treatment and the organization of the final stages of human life within the community;
Valahalh to retire at age determined by the law , which does not necessarily mean that the body
has become obsolete and that members take the decline and atrophy; as determining the age of Tha d
is subject to several considerations and is based on the assumption that the weakness of the body and
Ohnh and his old age, a simple assumption may prove to be reversed in many cases.
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Social and Cultural Rights has indicated to the United Nations Commission on Human Rights
that seniors are aged 65 years of age or more and is the most common retiree age , indicators
point to the need to delay the retirement age as the world progresses in age because of the
progress in the aspects of health and social care for individuals , as expected , by 2050 there
will be one of the cup T age of every five people on the face of the earth.

Some countries may decide to reduce the retirement age for certain categories, especially
those who work in occupations or hazardous work has been an arduous reduction of up to five
years , as is the case for workers in mines and of the State (1) .

Should not be associated with determining the age of retirement factors secondary or futile as
increasing numbers of young people or decrease their number; it is not true that the more
young people , the more that led to the need to reduce the retirement age so as to provide the
greatest possible job opportunities for them and vice versa.

The society should not be deprived of the expertise and efficiency of the people by taking
them to the pension early on the pretext of providing employment opportunities for other

( 1) These factors gradual decay in efficiency, any shortfall in the productive capacity of
the individual, and is linked to the physiological changes that occur to the human body, and
to emphasize the duty that this factor is not necessarily an element in all cases, as there are people
reach retirement age without signs of aging show it clearly.
These factors also; changes in the population in terms of the disparity between the relative numbers of
young people and adults.
This factor in terms of type , as could push countries to determine the age of early retirement
is different for females age for males , and it also affects (ie , males and females) because of
the physical configuration for each category.
One of the factors affecting also the nature of the work performed>
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categories such as youth . The solution is to increase these opportunities by achieving an
economic renaissance leading to increased production, which is reflected in employment
opportunities for all social and age groups .

It should be noted that the international community has for some time begun to focus on the
situation of the elderly and how to protect them. However, an important observation can be
made in this regard that most human rights treaties - as will be mentioned later - the absence
of specific provisions individually focused on them only recently compared to a concentration
of such agreements on other categories of persons such as women and people with
disabilities, has the attention of the international community is clear for the elderly in a
number of conventions and treaties wa international charters appeared, was the beginning
with the launch of the Universal Declaration The Rights 1948 issued by the United Nations
and which rights identified a set of basic rights and needs of citizens in economic, political,
social and cultural fields, and then released after the two International Covenants on Civil and
Political Rights and social and economic rights in 1966 , who dealt with the detail right of
human rights in various fields.

The international community is keen to monitor violations and breaches of such international
conventions in the field of the protection of women and children and people with special then
began attention of older protection where the ILO has developed vol set of principles for the

833

 –المركز الديمقراطي10المجلد- 9112 مارس/ آذار14العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون
برلين-ألمانيا-العربي

 محمد عبد الظاهر.د
حسين

Rights of Older persons and Legal protection due to them

protection of the elderly, the principles of which highlighted the importance of addressing
aging issues And discussed at international conferences.

The International Population Conference held in Egypt in 1994 devoted considerable attention
to strengthening public policy for older persons. Among its recommendations, the
International Conference on Population in Egypt stated that Governments must ensure that the
conditions necessary for the elderly to lead a healthy and productive life are determined by
themselves and that their skills eliminate all forms of violence and discrimination against
them . (1 ) .

The World Social Summit in Copenhagen in 1995 - attended by 183 countries, 2,400 nongovernmental organizations and about 10,000 people - highlighted in its Declaration, known
as the Copenhagen Declaration, states' commitment to their efforts to protect the elderly,
especially the disabled, by improving their social status and ensuring Economic protection
through savings funds and old-age insurance. Which shows the different aspects through
which it can provide protection for the elderly; the first aspect appears to be only old and
other aspects come, as other characteristics have been achieved beside the age as if disabled
or incapacitated; and in general - that the issue of the elderly and focus on their protection and
highlighting their rights Has not yet received sufficient and appropriate attention from the
international community, as has the protection of those with special interests and the

(1) See poverty skills conference in document 199-13 / 171.

831

 –المركز الديمقراطي10المجلد- 9112 مارس/ آذار14العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون
برلين-ألمانيا-العربي

 محمد عبد الظاهر.د
حسين

Rights of Older persons and Legal protection due to them

protection of women from discrimination based on sex. And the protection of the child, which
calls for the jurisprudence to the need to focus on this age group and to show the different
aspects of their protection.

One of the international efforts to protect and care for the rights of older persons was the Plan
of Action of the Madrid meeting in 2002.

In addition, there are national legislations that deal with the elderly in terms of their rights, as
well as the aspects of care and protection that must be provided to them by the Algerian
legislator who has enacted legislation for the elderly in 2010 and showed the different aspects
of their protection and the concerned groups such as the family, civil society and the state,
Who stressed at one of his sessions that the protection of the elderly is not limited to just
providing food and clothing and the management of necessities, but the purpose of protection
is to improve the quality of life of the elderly and make them more beautiful and beautiful and
enjoyable beyond the care of elderly treatment trends of Sick of them to include the wellbeing of older adults ... ".

The following articles of the Act then clarified the categories concerned with the protection of
the elderly, starting with the Minister of Social Affairs The law stipulates that: "The
application of the provisions of this law shall not prejudice the rights and privileges of the
elderly in the Public Assistance Law or the Law of Disabled Persons. Or the Personal Status
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Law or any other law, and this shall be taken into consideration when assessing the
remuneration provided for in Article 4 of this Law.

Based on the previous presentation on international and national efforts towards adequate
legal protection and rights for older persons, the international legal and institutional
framework for the protection of older persons can be defined as follows :

First: International conventions on human rights in general, which include one or more
rights of the elderly.

Many international conventions and agreements dealt with the status and rights of the elderly
either independently or in their interest in other broader issues. The first of these instruments
is as follows:

1- The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,

2- The United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women was adopted by the United Nations General Assembly resolution 34/180 of 18
December 1979 and entered into force on 3 September 1981

3-The International Convention on the Rights of Migrant Workers and Members of Their
Families, adopted by United Nations General Assembly Resolution 45/158 of 18 December
1990,
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4-The International Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional
Protocol.

5-The Convention entered into force on 18 July 1937 and was revised in 1967 by Convention
No. 128, and Convention No. 35 is a multilateral international convention ratified by member
States on ensuring compulsory old age, (1).

Second: International conferences on the issues of the elderly and the resulting
declarations and recommendations:

1-First World Assembly on Aging in 1982, which is also known as the Vienna Conference,
was held from July 26 to August 6, 1982, The United Nations chose the Indian fig tree the
slogan of the conference , which symbolizes and continue to grow, 2- The United Nations
Principles of Older Persons, adopted by the United Nations General Assembly in 1991, which
included 18 entitlements for older persons on independence, participation, care, selfrealization and dignity.

3- International Conference on Aging, in accordance with the 1992 United Nations Plan of
Action and the United Nations Principles for Older Persons.

4- International Conference on Population and Development in Cairo in September 1994.

1

Convention on the General Conference of the International Labor Organization No. 35 issued in 1933
on compulsory insurance for aging workers and users.
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5- Fourth World Conference of Women on Action for Equality, Development and Peace, held
in Beijing in September 1995

6- The Copenhagen Conference or the 1995 World Summit for Social Development, which
resulted in the Copenhagen Declaration on Social Development. The Declaration included ten
commitments to eradicate poverty,

7- The United Nations Declaration of Aging 1999 and the proclamation of this year as the
International Year of Older Persons, which is celebrated on 1 October of every year. This
Declaration is a tribute to the United Nations efforts following the 1992 Conference.

Third: International institutions concerned with the rights of older persons, whether
individually or in relation to their rights, among others:

1- United Nations Economic and Social Council: The first global body on the rights of older
persons as an integral part of its broad work functions relating to all social and economic
aspects of the individual is the United Nations Economic and Social Council, representing the
heart of the United Nations system to achieve the three dimensions of sustainable economic,
social and environmental development. It is the main forum for encouraging debate and
innovative ideas, forging consensus for progress and coordinating efforts to achieve the
internationally agreed goals. It is also responsible for the follow-up to major United Nations
conferences and summits.
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The Charter of the United Nations was established by the United Nations Charter in
1946 as one of the six branches of the United Nations.

1- World Health Organization: one of the associated agreement linked to the United Nations
body agencies, established in 1945, and where the work of that organization to follow up on
international plans of action on aging, Kanakad Fifty - eighth World Health Assembly to
discuss the report on the implementation of the International Plan of Action on Aging 14 a
Brill 2005, which is contained in document No. 19/58 (1).

And in the light of the previous presentation can be drawn several key points are as follows:

2- That international agreements and national laws agreed on the term "elderly" as a more
precise description of the human to the situation which reflects the increase in life without
focusing on Albauojah, psychological or social factors, and therefore some researchers
distinguish between the concept of aging and the concept of the elderly to adopt the concept I.
Heikokhh- for those special factors of biological basically.

3- It had agreed that legal and institutional international efforts mentioned above the
definition of the elderly as "every person who reached the age specified for referral to
retirement in the local civil service laws in force in the State of residence, and regardless of

1

is forced light, "legal protection for the elderly in the context of the social protection of the family
program, unpublished Master Thesis, (Algeria: Oran University, Faculty of Law and Political Science,
2014), p . 16.
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his state of health or financial whether male or female, and without minimum discrimination
between them on any grounds. "

4- The World Health Organization is also known as "aging" as is the process make the most
of the opportunities to health, participation, and safe to Gah enhance the quality of life with
human aging.

5- The United Nations has adopted the term "elderly" in the General Assembly resolutions
47/5 and 48/98, which both reached the age of 65 years or more, as the most common
retirement age.

6- The last known to elderly that is every individual became unable to take care of himself
and serve as he advanced in age and not because of disability.

7- In conjunction with international efforts and institutional and legal aforementioned on the
legal protection of the elderly, there were parallel efforts at the regional level of the Arab as
the Arab League 's efforts which included a number of charters and strategies issued by the
Arab League and the relevant social aspects of Arab citizens interested in the elderly, and the
Charter of the work Arab social , who stressed the need to care for the elderly in the family,
which is their natural environment, and to provide support to families in need to continue to
take care of them, as the Arab League contributed to the international efforts of the UN to the
attention of the elderly as a plan of action Target for the elderly until 2012 provided in the
framework of the Arab Preparatory Meeting for the United Nations Conference for the
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elderly, known as the Second World Assembly on Aging, this meeting was held in Beirut in
February 2002.

8- The Arab League has developed the Arab Plan of Action on Aging, which are based on the
outline developed by the International Labor plan for the elderly.

9- In view of the Arab national comparative legislation is clear that there are not many Arab
countries concerned with reserving separate legislation includes legal protection for the
elderly, with the exception of countries previously mentioned already cottons under Law 114
of 1994, Kuwait under Law 11 of 2007, and Algeria under Law No. 10-12 .

Section the second

The different rights that should be enjoyed by the elderly

There is no doubt that the elderly have a set of rights related to the person and related to the
situation and status; that is to enjoy the rights enjoyed by each human being as a human being,
which we have referred to previously under the name of public rights aimed at protecting the
human body and honor and the reputation of those rights launched The rights and freedoms of
the people, which are regulated by the Egyptian Constitution 2014 in Chapter III under
"Public Rights and Freedoms" and referred to dignity as a right to every human being and
personal liberty as a natural right and human right in his private life and his right to ensure the
confidentiality of his postal, Wonsan in the use of public communication in all its forms; and
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the right to the inviolability of his home so that may not be entered or inspected or monitored
or intercepted only by court order.

As well as freedom of movement, residence, immigration, safety of the body, belief, practice
of religious rites, freedom of thought and expression of opinion; the state also guarantees
citizens the right to adequate housing and health security; every citizen has the right to health
and adequate food and clean water.

It is the first time almost in which the Egyptian Constitution cares about the legal, social and
health status for people with special needs as well as the elderly by referring to their status
and their need to take care of certain special protection, since their special rights next to the
rights and welfare enjoyed by any ordinary citizen; if the elderly with special needs , it enjoys
double protection, one hand to prove to him all these rights, as well as the protections and
special care Balmsen; as well as - as we said - to the rights of its public freedoms as a human
being.

The most important notes on Article 83 of the Constitution , it referred the details on how the
rights and aspects of care that should be enjoyed by the elderly L. the special law issued in
this regard , dealing with the elderly in all the details of the situation of and until now has not
issued this law.

And access to comparative studies and jurisprudence legislation that addressed this topic in
the rights of the elderly and aspects of the parish they are distributed among multiple
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destinations , including the family and the state and society in general and before the review
of the rights and aspects of care that must be provided to the elderly through the role of the
groups concerned; we recognize the principles governing such protection and set by the
United Nations through its resolution 51/37 , Dec. 3 1982 which are guidance or directives of
the various governments which is in the process of enactment of legislation relating to the
rights and protection of the elderly and these principles are:

First, Independence:

1 -Should be made available to older people have access to enough food, water, shelter,
clothing and health care, to provide them with a source of income, family and community
support and self-help.

2 - The opportunity to work or other income-generating opportunities.

3 - Participate in the time of their withdrawal from the labor force and coordinated report.

4 - People access to appropriate education programs and training.

5 - Should enable older people to live in safe and adaptable environments to suit the personal
preferences and abilities changing.

6 - Should enable older people to continue to stay in their homes for a longer period of
possible.
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Second, Post:

1 - Should remain the elderly integrated in society, and participate actively in the trustee g of
the implementation of policies that directly affect the well - being At them, and provide
younger generations their knowledge and skills.

2 - Should enable older people to seek and create opportunities to serve the local community,
and to work as volunteers in the business suit their interests and abilities.

3 - Should enable older people to form movements or Waller and Armpit their own.

Third, Care:

1 - Should take care of the elderly and the protection of the family and the local community
will benefit, according to the system of cultural values in each community.

2 - Have access to health care to help them maintain or restore the optimal level of physical,
mental and emotional safety, and to protect them from disease or injury delay it.

3 - Have access to social and legal services to enhance their autonomy, protection and care.

4 - Benefit from the appropriate levels of institutional care which provides them with
protection, rehabilitation and social and mental stimulation in a safe human environment.

5 - Enjoy human rights and fundamental freedoms when residing in any shelter or facility for
the care or treatment, including full respect for their dignity, beliefs, needs and privacy and
their right to make decisions related to their care and quality of life.
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Fourth, self - realization :

1. Seek full development opportunities for their potential.

2 - Access to the educational, cultural, spiritual and recreational resources of society.

3 - Live in dignity and security and be free of exploitation or abuse, physically or mentally.

4 - Fair treatment, regardless of age, gender or ethnic background or being of people with
disabilities or other type, and be respected regardless of their economic contribution.

Economic, side:

about the need to provide a decent life for the elderly , a life which deserves after the trouble
of years and hard work on the old round; it must not be humiliated or insulted at the end of
age or needs to be one or begging from one , even if the people closest to him, Aging - as we
said - It does not necessarily mean disability and disease, as no longer the retirement age
presumption of inability to work; and this; should not deprive the elderly of work once
reaching retirement age and this has been confirmed by the United Nations in its principles
when it indicated that its "should be made available to the elderly employment or other
income-generating opportunities, "may be done through mass promising elderly in the
establishment Parw Through a small grant a soft loan to finance this project and exploit it to
generate a profit on it is always my g Nie about the consequences of the question, in addition
to spreading the culture of the use of older the age of investors and businessmen and prevent
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judging the elderly to death societal once reaching retirement age, especially when those who
have a distinct experience he has accumulated over time in the fields of his career or in others.

Second, protection through insurance old - age pension:

The insurance old - age pension from the first and most important pension which focus on
most of the images that each special social security legislation was not as it is the product of
worker effort and the fruit of his work throughout his youth and the prime of his old age; what
is presented at the beginning of age must benefit from it at the end and when it is unable to
regularly or work in the form that it was before because of his age and weak strength and lack
of resourceful There is no doubt that the worker is the most the most needy groups to the old age pension due to the reordering of the work and concern because of the formation of wealth
or engage in other investment projects.

The different legislation took the principle of compulsory insurance so that does not leave the
order is not the will of the worker nor the employer nor the State , but it should not limit this
insurance to a range of workers , but must be a period to include other categories of non workers; and This insurance partnership between the state and the employer on the one hand
and employees or insured on the other; by the employer to pay a portion of the premiums and
bears the worker or employee (insured) the other part; supervisory body and is based on this
insurance (insurance Authority and pensions) invested money earned from insurance
premiums and hurt the return investment in the outcome of the heal Yen.
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In cases where the not subject age insurance system does not receive a pension should
determine the monthly financial disciplines committed by the State , represented by the
Ministry so concerned (Ministry of Solidarity); so worth the elderly This provision throughout
his life and ends with his death; that is not transmitted to the heirs; the emergence of personal
account of the elderly in this provision, which disappears as soon as death (1) .

Section of the third

Model for the elderly legislature

First, Definitions:

Article I:

1 - The m age: each person reached the specified age for referral to retirement in force civil
service law in the state, regardless of his state of health or financial whether male or female,
without any discrimination between them on any basis, and not by the condition that it
becomes incapable of secure for himself the necessities of normal life.

2 - Family: A group of parents and children and grandchildren and siblings.

3 - State: the relevant ministries and government agencies and institutions.

4 - The Authority: Public Authority for the care of the elderly.

1

The pension extends in some exceptional cases defined by the law to the heirs in certain cases.
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5 - Departments: the Public Authority for elderly care departments.

6 - Civil society: non - governmental bodies of parties, trade unions, associations and clubs.

7 - Take care of the elderly: do the necessary to satisfy the physical and moral needs of the
elderly services.

8 - Take care of the old house: every public or private facility licensed by the competent
authorities of harboring or elderly care , or provide the necessary services to him.

Article II:

1- The Minister of supervisors solidarity with social or psychological competence to supervise
the care of the elderly have their authority of control and supervision of all actors pain reaches
of b elderly and are entitled to obtain the necessary information and adjust the facts in
violation of the law and the liberalization necessary on them and refer them to the competent
authorities lecturer also grew up a public body called General Authority for the supervision of
the elderly is concerned with the following:

a. Policies needed to care for the elderly and plans in the light of the provisions of the
law.
b. Respect for and implementation of the planned law for the elderly in the care of
rights.
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c. Work on the implementation of the State 's obligations towards the elderly prescribed
in the law.
d. Follow - up to families in carrying out their duties towards the elderly.
e. The establishment of the role of the elderly, and the promotion of the role of caring
for the elderly and special control.
i. Do the necessary work to encourage workers in the field of care for the elderly,
education and training.

2 - General Authority establish its departments in the regions, cities and villages have the
terms of reference of the body in these places .

3 - Administrations to limit cases of elderly in all geographical scope, and follow up the
implementation of the provisions of this law concerning them.

4- Appointed by the Authority and the departments of social workers and psychologists, and
have them in accordance with the Commission investigating authority in cases where a
violation of the rights of the elderly occur .

Article III :

1 - The elderly right food, drink, clothing , health and adequate housing for the age and state
of health.
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2 - Is not permissible to force the elderly to food or drink or clothing or housing without
satisfaction.

Article IV :

1 - The elderly right preventive and curative health care, according to the system established
by the state.

2 - is not permissible to force the elderly to undergo any preventive measure or faith without
his consent and the elderly must be informed of the fact of his health and the reality of what is
planned to take action towards it.

3 - have an elderly right to the free document in advance which determines what acceptable
and what is not accepted by the medical procedures in case of loss of perception or the ability
to express himself or appoint a person in particular in order to be a district administrator in
health affairs in this case.

4 - Shall not conduct any medical experiment on elderly drug without written consent

5 - Is not permissible to take any member of the body of the elderly after his death only on the
commandment written edited by the elderly before his death or before the loss of perception
or expression ability.

Article V :
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1 - The elderly right to spend his own money on himself or reliable for the purposes of good
entertainment.

2 - The elderly right to issue a power of attorney to any person he deems worthy to dispose of
his assets in the event of loss of consciousness or perception, and this power of attorney ends
with the death of the elderly.

3 - In the case of injury to the old scourge of mental or loss or lack of eligibility or lost
cognition or the ability to express without issuance of power of attorney aforementioned in
the item (2).

4 - The elderly Perceived able to express that free document accurately identifies which T for
real estate and movable, and accounts and Odaiah in banks, and its stocks, bonds, insurance
documents and otherwise making a financial value.

5 - For the elderly to maintain the confidentiality of the contents of the document in question,
and thus required the holder until his death.

Article VI :

The elderly right to obtain legal advice and assistance from specialists so to know their rights
and obligations and the various legal conditions and take the necessary action and legal
actions.

Article VII :
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1 - the elderly are entitled to a pension for what was paid by or paid by the employer of
premiums during the period of his work, and obtain financial aid from the social ensure
adequate spending on him and dependents in the event of failure to obtain a pension or
insufficient pension to cover the elderly expenses and the expenses of dependents.

2 - May be required to the elderly, who gets aid from the social security work to do in the
organs of the State or the work of social services or counseling, or other business provided
that it is able to work.

3 - In case of application of the second item must take into account the expenses incurred by
the elderly in order to do the work assigned to him.

Article VIII:

1. Must allow the state to the elderly to work after reaching retirement age , as long as able to
identify him and his m rewarded obtained peer work.

2 - the elderly right to free business and professions such as law , medical and business
expertise and real estate brokerage when the legal conditions are necessary so or licenses
required for this work.

Article IX:

The elderly right to participate in political and social work and charity.

Article X:
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Elderly right in the composition of the representative organizations of their rights and
interests and working in particular in the field of care for the elderly and bring them out of
isolation and social marginalization and provide entertainment for them.

Article XI:

For the elderly right appropriate participation in national and local parliamentary bodies

Article XII:

1 - For the elderly right to participate in continuing education and adult education programs
and the opportunity to train and qualify them for doing business to suit their circumstances.

2 - For the elderly who are able to do the right job education and training in the programs
mentioned.

Article XIII:

For the elderly right to use various means of transportation, and frequenting theaters, cinemas,
music concerts, clubs and participate in domestic and foreign trips, and so free of charge or at
discounted prices and enjoy the same facilities feature the elderly . The elderly enjoy this right
under a special card Balmsen issued by the Authority.

Article XIV:
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It has already encroached or say in any way on the elderly as an aggravating circumstance for
criminal punishment prescribed for it, and the penalty is doubled in the event of it by a family
member.

Article XV:

The elderly right to recommend the way in which the burial place and his funeral and the
announcement of his death, taking into account the teachings of religion and considerations of
public order ceremony.

Article XVI:

It is committed to the d ululation within the limits of financial and human potential , including
the following:

1. A system of pensions for retirees work to ensure their pension covers basic need.

2. A social security system to provide financial aid to non - eligible pensioners and
beneficiaries of pensions, which do not cover their basic needs are and their dependents.

3- Establishing a system of free health care for the elderly who are unable to afford such care
expenses or to participate in the health insurance system.

Article Seventeenth:

Family join hands in the care Msenaha and provide the necessary needs and is committed to
that spouse or a relative order in the responsibility of care of the elderly and supervise the
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affairs of his life; and in the case of failure to agree on who would assume this responsibility
raises the matter to the competent court to determine the charge of it from relatives at the
request of the Ministry of Solidarity .

Article of the eighth ten :

The old family is committed to the following:

1 - Take care of the elderly disabled person himself the care for solidarity among all members
of the family.

2 - Only to take care of the elderly of his own money if that is enough.

3 - If not for the elderly money or special pension or did not have a pension sufficient basic
needs did not receive adequate benefit from the social security holds the court to determine
responsible for this spending among his relatives according to the degree of this kinship or
others to build on the report of the Ministry of Solidarity and can Court compel this ministry,
regardless of the elderly monthly allowance is estimated according to the circumstances.

5- If not for the elderly dwelling resides, be jointly responsible for his family to find his
abode.

6- State is obliged to provide adequate housing and a deposit may be e in some cases , the role
of caring for the elderly without charge or paid is a simple batch of m the elderly or private
money one of his relatives determined by the competent court.
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11- The foregoing provisions shall apply the rights and privileges prescribed shall be without
prejudice to the elderly in the social insurance law or private law with special needs or
personal status law or any other law.

Article of the ninth ten :

1. State establish a role for the care of the elderly (public role), and allow the private sector
and civil society organizations to establish and manage the role of this special (special role).

2 - Divides the elderly beneficiaries of the role of the elderly care services to the following
sections:

A - Department assesses the House Elderly Care Full board continues.

B - Department joins House elderly throughout the day with overnight at his home.

C - Section does not reside in care for the elderly and receiving home care from doctors,
nurses and staff of service personnel of the House.

3- The elderly or assigned to it is committed to spending m pay for their stay and care for Boa
middle homes for the elderly established by the state , according to all the possibilities
available to him or available for those in charge of spending it. The elderly are exempted from
the payment mentioned in exchange for their stay and care in case of proven inability and the
inability of the charge of spending it on the performance of this contrast.
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4- State determines accommodation and care provided by nursing homes own prices, and are
subject to the role of the state control.

5- Be a priority in the accommodation and care by the role of the elderly for the elderly but
lacks the family, who are unable and their families are unable to manage housing for them,
and who are unable to care for themselves and their families are unable to care for them.

Article One Twentieth:

Without prejudice to any more severe penalty stipulated by another law; every taxpayer is
punishable care law declined to carry out its obligations as stipulated in this Law or signed
him to negligence or negligence in it shall be punished by imprisonment for a term not
exceeding one year and a fine not less than fifty thousand pounds or one of these penalties
and penalty shall be doubled if covered by the care of a parent.

References:

1. Convention on the General Conference of the International Labor Organization No. 35
issuedn 1933 on compulsory insurance for aging workers and users.
2. "legal protection for the elderly in the context of the social protection of the family
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3. The pension extends in some exceptional cases defined by the law to the heirs in
certain cases.
4. See poverty skills conference in document 199-13 / 171.
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قيد "اإلنساني" على العقوبات االقتصادية كانتهاك لحقوق اإلنسان
"Humanitarian" restriction of Economic sanctions as a
violation of human rights
أ /حبيبة رحايبي ـ قسم الشريعة والقانون -جامعة األمير عبد القادر ـ قسنطينة  /الجزائر

الملخص:
تتناول الورقة البحثية العقوبات االقتصادية وأثرها على حقوق اإلنسان ،حماولة بيان أن قيد "اإلنساين" يرد كضابط حيد
من أثار اللجوء إىل العقوبات االقتصادية وما تسببه من انتهاكات واقعة على هذه احلقوق ،حىت وإن مت اللجوء إليها يف إطار
الشرعية الدولية ،إذ ال جيب أن يرتتب على توقيع العقوبات االقتصادية على الدول مساس بتلك احلقوق اللصيقة بشخص
اإلنسان ،أو انتهاك كرامته يف احلياة الكرمية ،أو تعريضه إىل اخلطر بالتجويع أو انتهاك حقه يف احلياة وكرامته وأمنه على نفسه .
الكلمات المفتاحية :العقوبات االقتصادية ،حقوق اإلنسان ،التدابري القسرية ،انتهاكات حقوق اإلنسان ،الكرامة
اإلنسانية.
Abstract
The paper examines economic sanctions and their impact on human rights, trying to show that
the "humanitarian" constraint is contained as an officer limiting the effects of the use of
economic sanctions and the violations they cause, even if they are used within the framework
of international law. To the imposition of economic sanctions on States to prejudice those
rights inherent in the human person, to violate his dignity in a decent life, or to endanger him
by starving or violating his right to life, dignity and security.

Keywords: economic sanctions, human rights, coercive measures, Human rights violations,
human dignity
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مقدمة:
أهمية موضوع البحث:
ـ أدى تزايد اللجوء إىل العقوبات االقتصادية أو ما يسمى بالتدابري القسرية ـ سواء يف صيغتها اجلماعية أو
االنفرادية ـ خاصة مع مطلع القرن العشرين ،وهو ما سبب تعديا واعتداء على حقوق اإلنسان احملمية مبوجب
قواعد القانون الدويل اإلنساين وقواعد قانون حقوق اإلنسان ،سواء يف حاليت السلم أو احلرب ،وهو ما جيعل
تناول أثر العقوبات االقتصادية على حقوق اإلنسان ،بالدراسة والبحث يكتسي أمهية بالغة ،خاصة مع بروز
املعطى الديين يف دراسة العالقات الدولية ،الذي أصبح له دور من شأنه أن حيد من أثر انتهاكات العقوبات
االقتصادية حلقوق اإلنسان.
ومن ناحية أخرى ،يتأسس جلوء الدول إىل ممارسة العقوبات االقتصادية كبديل منها عن استخدام القوة
العسكرية ،تفاديا لآلثار املدمرة للحروب ،واليت تطال حقوق اإلنسان وتعمل على تقويضها ،فكان التفكري يف
العقوبات االقتصادية كبديل عن احلرب ،وختفيفا من آثارها على اإلنسانية.
إشكالية البحث:
يف ظل تزايد اللجوء إىل العقوبات االقتصادية زيادة هائلة منذ تسعينيات القرن املنصرم ،وهو ما شكل
انتهاكا صارخا وتأثريا واضحا على حقوق اإلنسان ،السيما حني تفرضها دولة قوية أو جمموعة من الدول القوية
على دول ضعيفة ،وهو ما جيعل مسألة محاية الفئات املستضعفة والفقرية ـ خاصة ـ على احملك ،وحيدث مفارقة
صارخة تواجه اجملتمع الدويل الذي تبين العديد من اتفاقيات محاية حقوق اإلنسان سواء زمن السلم أو زمن
احلرب ،وبني تبين وسيلة العقوبات اليت أصبحت تأثرياهتا على حقوق اإلنسان واضحة اسرتعت انتباه املنظمات
اإلنسانية الدولية غري احلكومية خاصة.
وعليه؛ تطرح الورقة البحثية سؤاال رئيسيا مفاده :إىل أي مدى ميكن اعتبار قيد "اإلنساين" مبعىن االعتبارات
اإلنسانية كقيد يرد على العقوبات االقتصادية كانتهاك حلقوق اإلنسان يف ظل القانون الدويل حلقوق اإلنسان
والقانون الدويل اإلنساين؟
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فرضيات البحث:
ـ االعتبارات اإلنسانية هي قيد يرد على اللجوء إىل استخدام العقوبات االقتصادية محاية وصونا حلقوق
اإلنسان.
منهج البحث :
اعتمد البحث املنهج ،الوصف ي والتحليلي ،حيث عمد إىل تناول النصوص القانونية من خالل املواثيق
الدولية  ،الضابطة حلاالت اللجوء إىل العقوبات االقتصادية  ،واستخالص ما عرب عنه البحث ب "قيد اإلنساين"
وحاالت إعماله ،سواء كان القانون الواجب التطبيق هو قانون حقوق اإلنسان ،أو القانون الدويل اإلنساين.
المبحث األول :تعريف العقوبات االقتصادية ،وخلفيتها التاريخية
يتناول هذا املبحث ضبط مفهوم :العقوبات االقتصادية ،وخلفيتها التارخيية.
المطلب األول :تعريف العقوبات االقتصادية .
تستعمل عدة تعابري خمتلفة للداللة على العقوبات االقتصادية ،وذلك كالتدابري القسرية ،وسواء للداللة على
مفهومها الواسع أو املضيق ،أو من خالل التعبري عنها يف أحد صورها وأشكاهلا ،ومن هذه التعريفات:
أ ـ تعين العقوبات االقتصادية ـ كما يقول "نايلور  «:"Naylorجمموعة من اإلجراءات العقابية ذات
الطابع االقتصادي ،يتخذها طرف دويل ما (منظمة دولية أو دولة) ،يف مواجهة طرف دويل آخر ،وتتمثل أهم
هذه اإلجراءات باحلصار ( )Blockadeواحلظر (. »)Embargo
ب ـ عرف عمر سعد اهلل العقوبات االقتصادية  « :نوع من أنواع اجلزاءات الدولية ومبقتضاها ليس يف وسع
احلكومة أن تتصرف حبرية يف عالقتها االقتصادية واملالية مع دول العامل بفعل العقوبات اليت نص عليها جملس
األمن» .



ـ أمحد حممد وهبان ،تحليل الصراعات الدولية ،مجلة عالم الفكر( ،الكويت ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون ،واآلداب ،
العدد  ،4اجمللد  63أبريل ـ يونيو  ،) 002ص36
ـ عمر سعد اهلل  ،مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان( ،اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية)
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ميكن للعقوبات أن تأخذ صيغا عديدة ،تشمل حظر االسترياد أو التصدير أو كالمها ،تقييد املبادالت
املالية ،وقف املساعدات العسكرية أو االقتصادية ،تقييد السوق املالية ،وهي تطبق من جانب دولة واحدة أو عدة
دول عرب هيئة إقليمية أو دولية (كاألمم املتحدة ،االحتاد األورويب ،جامعة الدول العربية )..
المطلب الثاني ـ الخلفية التاريخية للعقوبات االقتصادية,
العقوبات االقتصادية أو التدابري القسرية ،وما يف حكمها من حصار اقتصادي ،ومقاطعة اقتصادية ..
مسألة عرفتها البشرية على مر العصور ،فقد كانت إحدى آليات إدارة احلروب والصراعات بينها ،فقد عرفت
اليونان القدمية ،كما عرفت يف العصور الوسطى؛ يف حروب املسلمني مع املسيحيني (احلروب الصليبية) ،وغريها
من حمطات التاريخ ويف كل احلضارات البشرية تقريبا.
إال أنه مع ظهور فكرة التنظيم الدويل ،اكتسبت العقوبات االقتصادية أمهية خاصة ،يف حماولة من اجملتمع
الدويل جتنب استخدام القوة ،للتقليل من اخلسائر البشرية اليت تتسبب فيها احلروب والنزاعات املسلحة.
ميكن أن منيز بني ثالثة مراحل أساسية يف تبلور "نظام العقوبات االقتصادية" ابتداء من ظهور عصبة األمم
إىل يومنا هذا.
استعملت عصبة األمم ـ استنادا للمادة  3من ميثاقها ـ سالح العقوبات االقتصادية حبق ايطاليا لغزوها
أثيوبيا عام  ، 361وهو املثل األهم يف جتربة العصبة مع العقوبات

.

و يف فرتة احلرب الباردة؛ استخدمت الواليات املتحدة األمريكية بالدرجة األوىل ،ومن مث االحتاد السوفيييت
األدوات االقتصادية  ،ومن األمثلة على العقوبات االقتصادية خالل هذه الفرتة تلك اليت طبقت على االحتاد
السوفيييت عام  ، 343والصني عام . 31
كما فرض جملس األمن خالل هذه الفرتة ،عقوبات جتري يف سياق العقوبات اجلماعية ،ومثاهلا العقوبات
اليت مت فرضها عام  333على روديسيا اجلنوبية ،مث على جنوب إفريقيا بعد ذلك بعشر سنوات.




ـ عبد اخلالق عبد اهلل ،العامل املعاصر والصراعات الدولية ،العالم المعاصر والصراعات الدولية( ،الكويت :اجمللس الوطين

للثقافة والفنون واآلداب ) 323 ،ص66
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وباستثناء حاليت روديسيا اجلنوبية وجنوب إفريقيا يف ظل حكم الفصل العنصري ،نفذت التدابري القسرية
االنفرادية األحدث املتخذة قبل عام  361يف سياق التنافس األيديولوجي بني الشرق والغرب ،مث صدرت
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا اليت عربت يف مبدئها السادس عن عزم املوقعني على وضع حد
للسياسات الذاتية لفرض التدابري القسرية .
أما يف فرتة ما بعد احلرب الباردة ،فنالحظ تعاظم دور العامل االقتصادي كأحد أهم املتغريات األساسية
احملركة للتفاعالت الدولية ،وكيفية توزيع القوة على الصعيد العاملي ،بل أصبح االقتصاد أحد أهم قضايا الصراع يف
عامل ما بعد احلرب الباردة  ، .فخالل التسعينيات فرض جملس األمن عقوبات من أنواع خمتلفة ،وملدد خمتلفة فيما
يتعلق جبنوب إفريقيا ،والعراق ،وأجزاء من يوغوسالفيا السابقة ،والصومال ،واجلماهريية العربية الليبية ،وليبرييا،
وهاييت وأنغوال ،ورواند ا والسودان ،مما كان له أثر على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ـ خاصة ـ

يف عدد من احلاالت .6

المبحث الثاني :مدلول انتهاكات حقوق اإلنسان  ،وعالقتها بالعقوبات االقتصادية.
المطلب األول :تعريف حقوق اإلنسان.
ميكن تعريف حقوق اإلنسان تعريفا عاما ،بأهنا« :تلك احلقوق املتأصلة يف طبيعتنا واليت ال ميكن بدوهنا أن
نعيش كبشر ،فحقوق اإلنسان واحلريات األساسية تتيح لنا أن نطور بشكل كامل وأن نستخدم صفاتنا البشرية
وذكاءنا ومواهبنا ووعينا ،وأن نليب احتياجاتنا الروحية وغريها من االحتياجات ،وتستند هذه احلقوق إىل الطلب
املتزايد من جانب البشرية على حياة يُكفل فيها االحرتام واحلماية للكرامة املتأصلة والقيمة الذاتية لكل إنسان،
وإنكار حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ليس فقط مأساة فردية وشخصية بل إنه خيلق أيضا األوضاع املسببة

للقالقل االجتماعية والسياسية ويبذر بظهور العنف والنزاع داخل اجملتمعات واألمم وفيما بينها».4



ـ إدريس اجلزائري) ،مرجع سابق) ،ص3

ـ يوسف حممد صادق  ،اإلرهاب والصراع الدولي ،دون (ط) ،دون تاريخ ومكان النشر) ،ص 4
 6ـ ينظر :تقرير اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدورة السابعة عشر)3396 ،) 6( ،
 4ـ حقوق اإلنسان ،عقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ( 331ـ  ) 004رقم  ،4مبادئ تدريس حقوق
اإلنسان ،HR/PUB/DECADE/2003/1 ،ص6
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أ .حبيبة رحايبي

وعرفها خريي أمحد الكباش « :هي تلك احلقوق املقدسة اليت يتعني محايتها لصاحل اإلنسان احملكوم من
عدوان السلطة العامة داخل الدولة اليت خياطب هذا اإلنسان بأحكامها واليت وردت يف القواعد الدولية املكونة
لقانون حقوق اإلنسان باعتبارها القاسم املشرتك بني بين البشر دون متييز بينهم ألي سبب من األسباب وباعتبار
محايتها امللزمة للدول كافة متثل احلد األدىن الذي ال جيوز النزول عنه مطلقا للحفاظ على إنسانية اإلنسان ،وكرامته
املتأصلة يف شخصه » .
أما مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،فقد عرفتها «:هي ضمانات قانونية عاملية حلماية األفراد
واجلماعات من أي أعمال تتدخل يف حريتهم األساسية وكرامتهم اإلنسانية .ويفرض قانون حقوق اإلنسان على
احلكومات القيام ببعض اإلجراءات ومينعها من اختاذ بعضها اآلخر» .
ومن أهم مسات حقوق اإلنسان ما يأيت:
ـ أهنا مضمونة دوليا؛
ـ أهنا تتمتع باحلماية القانونية على الصعيد الدويل أو احمللي؛
ـ أهنا تركز على كرامة الكائن اإلنساين،
ـ أهنا حتمي األفراد واجلماعات؛
ـ أهنا تلزم الدول والعاملني بامسها؛
ـ أنه ال ميكن التنازل عنها أو احلرمان منها؛
أهنا متساوية ومرتابطة؛
أهنا عاملية.6



ـ أمحد خريي الكباش  ،الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية والمبادئ

الدستورية والمواثيق الدولية ( ،دار اجلامعيني 4 4 ،ه 00 /م ) ص  3ـ 6

ـ مكتب األمم املتحدة ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،حقوق اإلنسان والسجون ،سلسلة التدريب المهني (العدد

رقم اإلضافة  ( ،األمم املتحدة ،جنيف  ،) 004ص 3
 6ـ املرجع نفسه ،ص  3ـ 60
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أ .حبيبة رحايبي

المطلب الثاني :تعريف انتهاكات حقوق اإلنسان
يفرق الباحثون يف جمال حقوق اإلنسان بني نوعني من انتهاكات حقوق اإلنسان ،وذلك بتقسيمها إىل
انتهاكات بسيطة وانتهاكات جسيمة .
أوال ـ االنتهاكات البسيطة:
واملقصود هبذه االنتهاكات هو األوضاع اليت تعكس بنية اجتماعية على مستوى الدولة أو أمناط العالقات
الدولية اليت من شأهنا عدم هتيئة الظروف املناسبة لألفراد ملمارسة حقوقهم اإلنسانية ،أو االنتصار هلذه احلقوق يف
حال االعتداء عليها ،وهذا النوع من االنتهاكات هو أساس انتهاكات حقوق يتعني اختاذ إجراءات إجيابية لتهيئة
الظروف املوضوعية ملمارسة هذه احلقوق .
ثانيا ـ االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان :
رغم أن عبارة "االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان" تستخدم على نطاق واسع يف قوانني حقوق
اإلنسان ،فإهنا ال حتظى بتعريف متفق عليه رمسيا ،بيد أن من املفرتض بصفة عامة أن تندرج يف هذه الفئة :اإلبادة
اجلماعية ،والرق وجتارة الرقيق ،أو القتل ،أو حاالت االختفاء القسري ،أو التعذيب ،أو غري ذلك من المعاملة
أو العقوبة القاسية أو غير اإلنسانية أو المهينة ،واالحتجاز التعسفي الطويل األمد أو الرتحيل أو النقل
القسري للسكان والتمييز العنصري املنهجي ،كما أن الحرمان المتعمد والمنهجي من المواد الغذائية
األساسية ،أو من الرعاية الصحية األولية األساسية  ،أو من خدمات املأوى واإلسكان األساسية قد يبلغ كذلك
حد االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان .
المطلب الثالث ـ عالقة انتهاكات حقوق اإلنسان بالعقوبات االقتصادية.
إن حقوق اإلنسان غالبا ما تكون عرضة لالنتهاك أثناء فرض العقوبات االقتصادية ،السيما يف بعض صور
هذه العقوبات؛ كاحلصار االقتصادي ،واملقاطعة االقتصادية وغريمها من صور وأشكال هذه العقوبات.



ـ هاجر ختال ،تدخل األمم المتحدة لوقف انتهاكات حقوق اإلنسان في كردستان العراق عام  99م ،رسالة ماجستري
يف القانون العام (اجلزائر ، :جامعة باجي خمتار بعنابة ،كلية احلقوق 0 / 0 0 ،م) ،ص2

ـ مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع :تدابير العفو (،األمم املتحدة :نيويورك

وجنيف ،) 003 ،ص
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أ .حبيبة رحايبي

وبالرجوع إىل القانون الدويل اإلنساين جنده يتضمن فئتني من القواعد القانونية ،أحدمها ذات طابع جنائي
يؤدي خرقها إىل وقوع تصرف جرمي يعرض مقرتفه للعقاب اجلزائي ،وهذه هي االنتهاكات اجلسيمة ،والفئة
األخرى للقواعد يؤدي إىل وقوع عمل غري مشروع يستوجب التعويض دون أن يتعرض الفاعل للعقاب اجلزائي يف
غالب األحيان وهذه هي االنتهاكات البسيطة  ،وهناك عدد من االنتهاكات الناجمة عن العقوبات
االقتصادية تندرج ضمن مسمى "االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان" مثل :احلرمان املتعمد واملنهجي من
املواد الغذائية األساسية ،أو من الرعاية الصحية األولية األساسية ،أو من خدمات املأوى واإلسكان األساسية.
من ناحية أخرى ،وبغض النظر عن معيار التفرقة بني نوعي االنتهاكات املاسة حبقوق اإلنسان ،واليت هي
جمال اهتمام القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،فإن الذي يعنينا ما يتصل هبذه االنتهاكات
حسب نوعيه بالعقوبات االقتصادية (وهو ما سيأيت توضيحه)
والسؤال املهم الذي يواجه به اجملتمع الدويل :يف حالة بلوغ آثار العقوبات االقتصادية مدلول "االنتهاك
اجلسيم حلقوق اإلنسان" فكيف يتعامل مع هذه االنتهاكات ،وهو يستند إىل شرعية العقوبات يف ظل ميثاق هيئة
األمم ،أو حق الدول يف القيام مبا يناسبها ويتعلق مبصلحتها يف إطار العقوبات األحادية اجلانب.
يضاف إىل ما سبق ،أن من شأن العقوبات االقتصادية ،أن تشكل انتهاكا ملبدأ عاملية مجيع حقوق
اإلنسان وترابطها وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة ،ومعىن ذلك :ضرورة أن تبقى حقوق اإلنسان مبختلف
تصنيفاهتا من حقوق مدنية وسياسية ،إىل حقوق اقتصادية واجتماعية ،وحىت حقوق اجليل الثالث (مثل احلق يف
بيئة نظيفة ،واحلق يف التنمية ،وغريها من احلقوق) حمل محاية حىت ظل توقيع العقوبات االقتصادية.
فلقد أكد املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان لفيينا ( ) 336االعرتاف مببدأ تكامل حقوق اإلنسان وعدم
جتزئتها  ،كما أن اعتماد العهدين يف نفس اليوم ويف قرار واحد بذاته (00

أألف د/

) إمنا املقصود منه

التأكيد رمسيا على الصلة اليت ال تنفصم بينهما إىل األبد ،ولزيادة توطيد هذه الصلة شبه الطبيعية تكاد الديباجة
واملواد (  )1 ،6 ، ،متماثلة يف العهدين.



ـ مرمي ناصري ،فعالية العقاب على االنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني( ،االسكندرية :دار الفكر
اجلامعي 0 ،م) ،ص36
ـ املرجع نفسه ،ص1

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد14آذار /مارس - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

966

قيد "اإلنسان" على العقوبات االقتصادية كانتهاك لحقوق اإلنسان

أ .حبيبة رحايبي

وتشري الديباجتان على وجه اخلصوص إىل أنه  «:وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة ،فإن اإلقرار
مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة ،يشكل أساس احلرية والعدل
والسالم يف العامل» ،وأنه وفقا لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،فإن السبيل الوحيد لتحقيق املثل األعلى املتمثل يف
أن يكون البشر أحرارا ،ومتمتعني باحلرية املدنية والسياسية ومتحررين من اخلوف والفاقة هو سبيل هتيئة الظروف
لتمكني كل إنسان من التمتع حبقوقه املدنية والسياسية وكذلك حبقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وتنص املادة األوىل يف العهدين على أن :جلميع الشعوب حق تقرير مصريها بنفسها ،وهي مبقتضى هذا
احلق حرة يف تقرير مركزها السياسي وحرة يف السعي لتحقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف.
وحتتوي املادة

يف العهدين فقرة تقضي بأن تتعهد الدول األطراف أن تكفل ممارسة احلقوق املعلنة دون

أي متييز السيما بسبب ا لعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين ،أو الرأي سياسيا كان أو غري سياسي ،أو
األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غري ذلك من األسباب.
أما املادة الثالثة من العهدين ،فتنص على أن تتعهد الدول بكفالة تساوي الرجال والنساء يف حق التمتع
جبميع احلقوق املعلنة يف أي من العهدين ،وتنص املادة  1يف العهدين على ضمانات تكفل عدم إهدار أي حق
من حقوق اإلنسان أو احلريات األساسية أو فرض قيود عليها على حنو غري مناسب أو عدم التأويل اخلاطئ
ألحكام العهدين لتربير انتهاك حق من احلقوق أو احلد من احلرية أو فرض قيود على هذا احلق أو هذه احلرية
أوسع من تلك املنصوص عليها يف العهدين .وحتظر هذه املادة أيضا على الدول فرض قيد على احلقوق النافذة
بالفعل يف أراضيها حبجة أن العهدين ال يعرتفان هبا أو أن اعرتافهما هبا أضيق مدى .
المبحث الثالث :القيد اإلنساني على العقوبات االقتصادية
حياول هذا املبحث أن يقف على مدى اعتبار البعد اإلنساين الذي من خالله نوجه فكرة مراعاة احرتام
ومحاية وتعزيز محاية حقوق اإلنسان عند توقيع العقوبات االقتصادية (مجاعية كانت أم انفرادية) ،وضرورة مراجعة
اإلطار القانوين الذي تفرض من خالله العقوبات االقتصادية ،مربزا دور الديانات السماوية يف تكريسها ملبدأ
"احرتام كرامة اإلنسان وإنسانية اإلنسان"  ،الذي عملت منظومة حقوق اإلنسان على بلورهتا من خالل نصوصها



ـ حامت قطران ،دليل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية :العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية

والثقافية( ،تونس :املعهد العريب حلقوق اإلنسان ،) 004 ،ص 4ـ 1
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أ .حبيبة رحايبي

واتفاقياهتا ،اليت تعترب الديانات السماوية أحد مصادرها ومرتكزاهتا اليت انطلقت منها للتأسيس لفكرة احرتام ومحاية
حقوق اإلنسان ،والوصول هبا إىل فكرة العاملية .
المطلب األول :اإلطار القانوني للجوء إلى العقوبات .
تستخدم العقوبات االقتصادية عادة؛ بغية حتقيق أهداف سياسية للطرف املستخدم هلا ،تنصب يف معظم
األحيان على تغيري التوجهات السياسية للطرف اخلاضع للعقوبات ،مبا يتماشى مع رغبة أو مصلحة الطرف
املستخدم هلا»  ،ف هي قطع أو التهديد بقطع العالقات االقتصادية بني الدول هبدف التوصل إىل تغيري يف تركيب
أو مواقف أو سياسات البلد أو اجملموعة املستهدفة ،وقد تشمل التدابري القسرية االنفرادية ،على سبيل املثال ال
احلصر :التدابري االقتصادية والسياسية اليت تفرضها دول أو جمموعات دول إلكراه دولة أخرى على التبعية هلا يف
ممارسة حقوقها السيادية هبدف محلها على إجراء تغيري حمدد يف سياستها العامة .
إن توجيه مقاصد العقوبات االقتصادية على هذا النحو ،جيعل مسألة حقوق مبنأى ومعزل عن أية رعاية
أو مالحظة ،اللهم إال يف سياق كون هذه العقوبات قد أقرها جملس األمن الذي يعطي هلا سند الشرعية يف
توقيعها ،بغض النظر عن مدى االنتهاكات اليت قد تسببها.
تشري املادة  63من ميثاق هيئة األمم املتحدة إىل حاالت جلوء جملس األمن إىل العقوبات االقتصادية،
واملتمثلة يف هتديد السالم ،أو خرق السالم ،أو القيام بعمل من أعمال العدوان ،ففي حالة ما إذا قرر جملس
األمن وجود هتديد للسالم أو انتهاك له ،أو عمل من أعمال العدوان ،فسوف يصدر توصيات أو يقرر اختاذ
التدابري للحفاظ على السالم واألمن الدوليني أو إعادهتما ،وقد تكون هذه التدابري هي املنصوص عليها يف املادة




ـ أمحد حممد وهبان ،تحليل الصراعات الدولية( ،مرجع سابق) ،ص36

ـ إدريس اجلزائري ،تقرير المقرر الخاص المعني باآلثار السلبية للتدابير القسرية االنفرادية في التمتع بحقوق اإلنسان،
جملس حقوق اإلنسان ،الدورة الثالثون 0 ،أوت  ، 0 1ص  ،1الوثيقة ،)A/HRC/30/45( :على رالرابط:
https://www.ohchr.org/ar/Issues/UCM/Pages/SRCoerciveMeasures.aspx
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 ، 4واليت ال تتضمن استخدام القوة املسلحة ،مثل العقوبات االقتصادية أو التدابري الواردة يف املادة  4واليت
تتضمن األعمال العسكرية اليت متليها الضرورة للحفاظ على السالم واألمن الدوليني وأعادهتما.
وعند توفر إحدى احلاالت اليت تشري إليها املادة  63واليت تنص على « :يقرر جملس األمن ما إذا كان قد
وقع هتديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع عمالً ًً من أعمال العدوان ،ويقدم يف ذلك توصياته أو يقرر ما

جيب اختاذه من التدابري طبقاً ألحكام املادتني  4و  4حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه»،

ويفرتض يف اجلهات اليت تفرض عقوبات اقتصادية (سواء كانت جهة أممية ،أو كانت منظمات
أو تكتالت سياسية أو اقتصادية أو حىت جمرد دول عادية) أهنا ال تلجأ إىل هذا اإلجراء إال بعد استنفاذ اخليارات
السياسية املتاحة يف إدارة الصراعات السياسية بني الدول قبل اللجوء إىل اخليارات العسكرية املباشرة ،وإن كان
البعض يعتربها نوعا "مطلقا" من أنواع التدخالت العسكرية" غري املباشرة ،فهي يف هناية املطاف ليست إال نوعا
من الفرض والقسر واإلكراه .
المطلب الثاني :القيد اإلنساني على العقوبات الجماعية:
العقوبات االقتصادية اجلماعية هي تلك التدابري القسرية املفروضة يف إطار هيئة األمم املتحدة ،واملخولة
أصالة إىل جملس األمن ،وهو ما عربت عليه املادة  4من ميثاق هيئة األمم املتحدة ،حيث نصت على أنه« :
جمل لس األمن أن يقرر ما جيب اختاذه من التدابري اليت ال تتطلب استخدام القوات املسلحة لتنفيذ قراراته ،وله أن
يطلب إىل أعضاء "األمم املتحدة " تطبيق هذه التدابري ،وجيوز أن يكون من بينها وقف الصالت االقتصادية



ـ حيث نصت املادة  4من ميثاق هيئة األمم املتحدة «جمللس األمن أن يقرر ما جيب اختاذه من التدابري اليت ال تتطلب
استخدام القوة لتنفيذ قراراته وله أن يطلب من أعضاء األمم املتحدة تطبيق هذه التدابري وجيوز أن يكون من بينها وقف الصالت
االقتصادية واملواصالت احلديدية والربية واجلوية والربقية والالسلكية وغريها من وسائل املواصالت»
ـ العقوبات االقتصادية :حروب من غير نار ،على الرابط:

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2017/3/14/%D8%
A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D
9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد14آذار /مارس - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

961

قيد "اإلنسان" على العقوبات االقتصادية كانتهاك لحقوق اإلنسان

أ .حبيبة رحايبي

واملواصالت احلديدية والبحرية واجلوية والربيدية والربقية والالسلكية وغريها من وسائل املواصالت وقفا جزئياً أو

كليا وقطع العالقات الدبلوماسية».

مثة افرتاض مؤداه أنه مبجرد فرض جملس األمن عقوبات ودون اإلخالل مبمارسة احلق يف الدفاع عن النفس
املشار إليه يف املادة  1من امليثاق ،يتعني على الدول األعضاء االمتثال ملقرراته ،دون أن تضيف إىل حمتواه أو
تنقص منه شيئا ،عمال بأحكام املواد  1و ، /42و 0 6من امليثاق.
ولعل هذا االفرتاض هو مستند قول اجتاه فقهي بأن جملس األمن ملزم بتنفيذ القانون الدويل حلقوق اإلنسان
أو القانون الدويل اإلنساين عندما يفرض عقوبات اقتصادية مبقتضى املادة  4من ميثاق األمم املتحدة ،والسند
يف ذلك نص املادة  4اليت تعطي جملس األمن سلطة غري مقيدة فيما يتعلق بفرض عقوبات اقتصادية مجاعية مىت
توفرت الشروط الداعية هلذه العقوبات ،واليت جاء النص عليها يف املادة  63السابق اإلشارة إليها( ،وكذلك
نصوص املواد  ، /واملادة  1واملادة  06من امليثاق( ،واليت يستخلص منها أن التدابري القسرية اجلماعية اليت
يتخذها جملس األمن ميكن أن حتدد االلتزامات التعاقدية للدول األعضاء املنصوص عليها يف قانوين حقوق
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،ويستخلص منها أيضا؛ أن جملس األمن ليس مقيدا مببادئ العدالة والقانون
الدويل يف تطبيقه للعقوبات االقتصادية اجلماعية مبقتضى املادة  4من امليثاق) .
إنه وعند احلديث عن التقييم القانوين؛ الذي يتعلق بالتدابري االقتصادية القسرية اليت يفرضها جملس األمن،
فإن نصوص القانون الدويل اإلنساين املقبولة بشكل عام ميكن أن تكون على درجة كبرية من األمهية يف هذا
اجملال ،وذلك ألن تدابري من مثل هذا النوع ال ميكن أن تكون بالنسبة إىل أحكام القانون الدويل مبثابة حرب رغم
أهنا من حيث الواقع تعترب كذلك ،فقوانني احلرب مبعناها الضيق وهي على أية حال توصف بأهنا صحيحة ال
تنطبق ونصوص اتفاقية جنيف املربمة يف

آب  343اخلاصة حبماية املدنيني يف زمن احلرب وبذلك ميكن

ت طبيقها على النزاعات اليت توصف بأهنا ال تصل إىل درجة حرب معلنة ،وهكذا فإن القيد اإلنساين موجود أيضا
على التدابري القسرية وفقا لألحكام الواردة يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،كما تعترب الفقرة األوىل من
املادة  14من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف على درجة كبرية من األمهية بالنسبة إىل تقييم التدابري
االقتصادية القسرية الشاملة« :يعترب جتويع املدنيني من الوسائل احملرمة لشن احلرب» ،هذا النص له عالقة أيضا



ـ هالة شعت ،أثار العقوبات االقتصادية في حقوق اإلنسان ،على املوقع :

 .. https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/300838.htmlبتاريخ 0 2/ /4
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فيما يتعلق باستمرارية فرض العقوبات الشاملة ضد العراق الذي دمرت العمليات العسكرية جزءا كبريا من بنيته
التحتية االقتصادية ،فقد استند قرار فرض هذه العقوبات إىل أحكام الفصل السابع من امليثاق ،وهو ما كان
متناقضا بشكل واضح مع أحكام الفقرة الثانية من املادة  14من الربوتوكول اإلضايف األول .
وعالوة على هذا؛ فإن نصوص املادتني ( 42و )43من الربوتوكول اإلضايف األول متطابقة بشكل واضح
مع العقوبات االقتصادية واليت غالبا ما تعد مبثابة اخلطوط األوىل للتدابري القسرية أو أن تكون متوافقة معها ،وطبقا
هلذه النصوص ،فإنه يتوجب على األطراف التجارية األخذ بعني االعتبار مسألة محاية السكان املدنيني ويف مجيع
الظروف ،وأن ما يطبق على الوضع العسكري جيب أن يطبق على كثري من األوضاع اليت ختص تنفيذ التدابري
االقتصادية القسرية ،ذلك ألن شن احلرب قد يكون عمال مقبوال عند تطبيق التدابري العليا للعدالة أو حقوق
اإلنسان مقارنة بالتدابري القسرية غري العسكرية .
المطلب الثالث ـ القيد اإلنساني على العقوبات االقتصادية االنفرادية.
تستخدم طائفة متنوعة من العبارات لإلشارة إىل "التدابري القسرية" اإلنفرادية ،فالبعض يطلق عليها
"عقوبات" ،والبعض اآلخر يسميها ت"دابري تقييدية" ،وآخرون ال يزالون يستخدمون التعبريين للداللة على املعىن
ذاته أو يستخدموهنما سويا ،كأن يقال "التدابري التقييدية (العقوبات)" ،ومصطلح "التدبري التقييدي" غري حممل
بنفس املعىن األخالقي املتمثل يف العقاب الذي يدل عليه مصطلح "العقوبات" ،بيد أنه يتحاشى ذكر كلمة
"االنفرادية" اليت تثري يف حد ذاهتا مسألة شرعية تلك التدابري ،ألن ما كان انفراديا ميكن أن يكون ـ يف بعض
الظروف ـ مفتقرا للشرعية.6

وتعرف تعرف التدابري القسرية االنفرادية بأهنا« :التدابري اليت تتخذها إحدى الدول حلمل دولة أخرى أو
تغيري سياستها»  ،وأكثرية أشكال الضغط االقتصادي الواسعة االنتشار هي اجلزاءات التجارية اليت تفرض يف شكل




ـ هانز كوشلر ،سياسة فرض العقوبات والقانون الدولي اإلنساني ،ترمجة :إياد يونس الصقلي ،الرافدين للحقوق ،جملد (،)3
السنة الثانية عشرة ،عدد  ،64كانون األول ، 006 ،ص 6
ـ املرجع نفسه ،ص6 6
 6ـ إدريس اجلزائري( ،مرجع سابق)،ص6
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حظر أو مقاطعة ووفق التدفقات املالية واالستثمارية بني البلدان املرسلة واملستهدفة»  ،وبينما تفهم حاالت احلظر
يف كثري من األحيان بصفتها جزاءات جتارية ،هدفها منع وصول الصادرات إىل بلد مستهدف ،فإن حاالت
املقاطعة تدابري ترمي إىل رفض الواردات من بلد مستهدف  ،ومع ذلك فكثريا ما يشار أيضا إىل اجلمع بني القيود

املفروضة على الواردات والصادرات كحظر جتاري.6

وعليه ،فإن التدابري القسرية االنفرادية هي أية تدابري أخرى غري التدابري اليت يتخذها جملس األمن مبوجب
املادة  4من ميثاق هيئة األمم املتحدة ،فوحدها التدابري اليت تندرج يف إطار هذه املادة من امليثاق هي تدابري
متعددة األطراف حقا من وجهة نظر األمم املتحدة.4

وعلى ذلك ،يعترب هذا اإلجراء غري الشرعي يف منطلقه لصدوره خارج الشرعية الدولية ،وأن ما ينتج عنه
من آثار ماسة حبقوق اإلنسان ،انتهاكا صرحيا واضحا حلقوق اإلنسان وتعزيز صيانتها ومحايتها ،وبالتايل اعتداء
على قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان خاصة .
و نظرا ألن هذه العقوبات تكون من دولة أو جمموعة من الدول خارج إطار الشرعية الدولية 1ممثلة يف
اختاذها من قبل جملس األمن يف إطار هيئة األمم املتحدة ،فقد تكون هذه العقوبات مبعىن "التدابري القسرية
االنفرادية" شاملة أو موجهة ،أكثر انتهاكا وهتديدا حلقوق اإلنسان ،وذلك على النحو اآليت:
ـ التدابير القسرية الشاملة :وتستهدف النظام االقتصادي أو املايل للبلد برمته ،ومتيل إىل أن تكون
عشوائية ،ومن مث التأثري سلبا على حقوق اإلنسان للشرحيتني األفقر واألضعف يف جمتمع البلد املستهدف ،وتقاس




ـ التقرير السنوي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،تقرير وحماية جميع حقوق اإلنسان المدنية والسياسية

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية ،الوثيقةGE. 12. 10065. A/HRC/19/33 ( :
)
6
4
1

ـ املرجع نفسه.
ـ املرجع نفسه .

ـ إدريس اجلزائري( ،مرجع سابق) ،ص ، 1على الرابط:

ـ حسب نصوص املواد ( ،)4 ،4 ،63وحاالت اعماهلا.
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فعاليتها مبدى قدرهتا على فرض تغيريات واسعة النطاق على السياسة العامة أو مبدى تعريض البلد املستهدف إىل
ضائقة اقتصادية كافية حلث الناس على الثورة على قادهتم السياسيني .
 2ـ التدابير القسرية الموجهة ،وتعرف هذه التدابير بالتدابير الذكية ،وقد اكتسبت هذه التسمية من
كوهنا تقلل من األضرار اجلانبية إىل احلد األدىن ،وخاصة من حيث تاليف املساس حبق الفئات األفقر واألضعف يف
جمتمع البلد املستهدف يف التمتع حبقوق اإلنسان.
وميكن أن تستهدف التدابري القسرية "الذكية" من ناحيتها ،قطاعات معينة من النشاط االقتصادي للبلد أو
أن تكون واسعة لكنها حمدودة على نطاق إقليمي معني ،وقد يكون األثر املقصود منها هو زعزعة فرع إنتاجي
معني أو منطقة جغرافية معينة  ،وقد تضر حبق األشخاص الذين يكسبون دخلهم من القطاع أو اإلقليم املعين يف
العمل ويف مستويات معيشة كرمية.
إال أن املالحظ واملرجح أن تكون آثار تلك التدابري السلبية يف حقوق اإلنسان يف كلتا احلالتني حمدودة
نظريا( ،أي يف حالة التدابري القسرية الذكية) ،أكثر مما هي عليه يف حالة التدابري القسرية الشاملة اليت تستهدف
البلد برمته ،6أما عمليا ،فقد يتعذر التمييز بني بعض التدابري القسرية االنفرادية الذكية والتدابري الشاملة.

وسواء كانت التدابري القسرية االنفرادية شاملة أو "ذكية" ،فإنه يتعذر التوفيق بينها وبني إعالن احلق يف
التنمية والسيما املادة  6منه اليت تنص على أنه « :من واجب الدول أن تتعاون مع بعض يف تأمني التنمية وإزالة

العقبات اليت تعرتض التنمية».4
الخاتمة.

من خالل ما سبق تناوله ،ميكن استخالص نتيجة مفادها أن العقوبات االقتصادية يرد عليها قيدا متعلقا
بضرورة مراعاة اجلوا نب واألبعاد اإلنسانية للفئات الضعيفة اليت تكون أكثر عرضة آلثار هذه العقوبات ،فال يسوغ



ـ إدريس اجلزائري( ،مرجع سابق) ،ص3
ـ البلد املستهدف :ويقصد به البلد الذي تستهدفه التدابري القسرية االنفرادية ،سواء كانت تلك التدابري شاملة أو تستهدف
قطاعا أو جماال حمددا أو أشخاص معينني
 6ـ إدريس اجلزائري( ،مرجع سابق) ،ص3
 4ـ املرجع نفسه ،ص3
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حتت طائلة شرعية العقوبات االقتصادية أن متتد آثارها إىل أن تكون انتهاكا حلقوق اإلنسان السيما منها تلك
املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،فضال عن احلقوق املدنية والسياسية من باب تكامل احلقوق
وعدم قابليتها للتجزئة .
واملراد بقيد "اإلنساين" يف تعبري هذا البحث ،مراعاة حاالت الفئات الضعيفة من النساء واألطفال والشيوخ
واملسنني ،واملرضى ومن يف حكمهم عند توقيع العقوبات االقتصادية ،إعالء لقيمة حقوق اإلنسان وعامليتها
ومسوها.
قائمة المراجع:
أوال ـ الكتب.
ـ أمحد خريي الكباش ،الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية
والمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ( ،دار اجلامعيني 4 4 ،ه 00 /م )
ـ عبد اخلالق عبد اهلل ،العالم المعاصر والصراعات الدولية( ،الكويت :اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،
) 323
ـ عمر سعد اهلل  ،مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان( ،اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية)
ـ مرمي ناصري ،فعالية العقاب على االنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني( ،االسكندرية :دار
الفكر اجلامعي،

 0م)

ـ يوسف حممد صادق ،اإلرهاب والصراع الدولي ،طون (ط) ،دون (تاريخ وبلد النشر)
ـ هانز كوشلر ،سياسة فرض العقوبات والقانون الدولي اإلنساني ،ترمجة :إياد يونس الصقلي ،الرافدين

للحقوق ،جملد ( ،)3السنة الثانية عشرة ،عدد  ،64كانون األول) 006 ،
ثانيا ـ الدوريات .

ـ أمحد حممد وهبان ،تحليل الصراعات الدولية ،مجلة عالم الفكر  ( ،الكويت :اجمللس الوطين للثقافة والفنون

واآلداب  ،العدد  ،4اجمللد  63أبريل ـ يونيو ) 002

ثالثا  /الرسائل الجامعية :
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ـ هاجر ختال ،تدخل األمم المتحدة لوقف انتهاكات حقوق اإلنسان في كردستان العراق عام  99م،

رسالة ماجستري يف القانون العام (اجلزائر :جامعة باجي خمتار بعنابة ،كلية احلقوق 0 / 0 0 ،م)
ثالثا  /التقارير والمواقع االلكترونية

ـ إدريس اجلزائري ،تقرير المقرر الخاص المعني باآلثار السلبية للتدابير القسرية االنفرادية في التمتع بحقوق
اإلنسان ،مجلس حقوق اإلنسان ،الدورة الثالثون 0 ،أوت ( ، 0 1الوثيقة)A/HRC/30/45 :

https://www.ohchr.org/ar/Issues/UCM/Pages/SRCoerciveMeasures.aspx

ـ التقرير السنوي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،تقرير ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية مبا يف ذلك احلق يف التنميةGE. 12. 10065. (،
)A/HRC/19/33
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSes
sion/Session19/A-HRC-19-33_ar.pdf
ـ حامت قطران ،دليل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية :العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية( ،تونس :املعهد العريب حلقوق اإلنسان ،) 004 ،على الرابط:
www.aihr-iadh.net/pdf/guides/fullTextDrEcoSoCu.pdf

ـ حقوق اإلنسان ،عقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ( 331ـ  ) 004رقم  ،4مبادئ
تدريس حقوق اإلنسان )HR/PUB/DECADE/2003/1 ،على الرابط:
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/483/02/PDF/N0448302.pdf?Open
Element
ـ تقرير اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدورة السابعة عشر ( () 3396 ،) 6
ـ مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع :تدابير العفو (،األمم
املتحدة :نيويورك وجنيف ،) 003 ،على الرابط:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_ar.pdf
ـ مكتب األمم املتحدة ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،حقوق اإلنسان والسجون ،سلسلة التدريب

املهين العدد رقم

اإلضافة  ( ،األمم املتحدة ،جنيف  ،) 004على الرابط:

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11Add2ar.pdf
ـ العقوبات االقتصادية :حروب من غير نار ،على الرابط:
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http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2017/3
/14/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7
%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D
8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1 %D9%86%D8%A7%D8%B1بتاريخ0 2/ /4 :
ـ هالة شعت ،أثار العقوبات االقتصادية في حقوق اإلنسان ،على الرابط:

 .. https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/300838.htmlبتاريخ 0 2/ /4
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الهجرة غير الشرعية بين المؤشرات السببية و اآلثار األمنية في الدول المصدرة – دراسة حالة منطقة المغرب العربي –

Illegal migration between causation indicators and security effects in
 exporting countries - Case study of the Maghreb regionسامي محمد مونيف /باحث دكتوراه دراسات أمنية ودولية -جامعة الجزائر -3-
الملخص:
" تعد اهلجرة أحد أوجه اجلحود األورويب "  ،عبارات وصف هبا األستاذ ساعد رشيد يف إفنتتاحية دراسته حول واقع
اهلجرة غري الشرعية من منظور األمن اإلنساين تعامل الدول األوروبية مع ملف اهلجرة  ،فالفرتة اليت تلت احلرب العاملية الثانية
شهدت ظاهرة تارخيية للهجرة حنو اوربا بنيت خالهلا القوى األوروبية احلالية على سواعد و عقول املهاجرين  ،لكن هذه الفرتة ما
إنفكت إال و إنتهت على واقع جديد يعكس عصرا أبرز مساته إغالق احلدود أمام املهاجرين  ،فأوروبا احلالية مل تعد حباجة إىل
هذا الكم اهلائل من املهاجرين  ،و أصبح سلم اإلنتقاء األورويب أصبح أكثر حدة و هذا ما تعارض مع طموحات املهاجرين اليت
التزال معلقة باحللم األورويب  ،و هذا ساهم يف إجياد واقع ما يعرف اليوم باهلجرة غري الشرعية.
إن اإلختالف يف أسباب اهلجرة مل مينع وجود عدة دوافع متشاهبة يف أغلب األحيان  ،فمهما كانت هذه الظاهرة تشمل
أفراد أو مجاعات فإهنا دائما ما تفضي لنفس النتائج الدالة على وجود حالة من عدم الرضا عن الظروف املعاشة يف املوطن
األصلي  ،فالفقر و اإلظطهاد و تردي البيئة عموما أحد العوامل الطاردة و لعل منطقة املغرب العريب من أبرز املناطق اليت تعاين
من هذه الظاهرة و تسعى هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهم املتغريات السببية و األثار األمنية الناجتة عنها .
الكلمات المفتاحية  :الهجرة غير الشرعية  ،التنمية  ،التهديد األمني  ،األمن المغاربي .
Abstract:
"Migration is one aspect of European arrogance."The words said by Professor Said
Rashid in the opening study on the reality of illegal immigration from the perspective of
human security European countries deal with the migration filedescriping The European
countries deal with migration in The period following the Second World War witnessed a
historical phenomenon of immigration to Europe, during which the current European powers
were built on the arms and minds of immigrants. Europe is no longer in need of such a large
number of immigrants, and the ladder of European selection has become more acute and this
is contrary to the aspirations of immigrants who are still hanging on the European dream,
which contributed to the creation of a reality Known as The difference in the causes of
migration does not prevent the existence of several similar motives. Often, this phenomenon
includes individuals or groups, or it always leads to the same results that lead to a state of
dissatisfaction with living conditions in the country of origin. And the deterioration of the

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد14آذار /مارس - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

711

الهجرة غير الشرعية بين المؤشرات السببية واآلثار األمنية في
الدول المصدرة-دراسة حالة منطقة المغرب العربي-

ط.د .سامي محمد
مونيف

. environment in general is one of the repulsive factors and perhaps the Maghreb region
of the most prominent areas that suffer from this phenomenon and this study seeks to highlight
the most important causal variables and the resulting security effects.
Key Words: Illegal immigration, Development, Security threat, Maghreb Security.

مقدمة :
تعكس مسألة اهلجرة غري الشرعية عدة معايري أساسية لدى الدول تتحكم يف هذه العملية ال ترتبط ضمنيا بالقيم ،فهي
تعتمد على ميزان املصلحة لدى الدول الفاعلة  ،فعمليا يوجد جانبني فاألول ميلك كل العناصر الطاردة للعنصر البشري من
إضطرابات سياسية و فقر و بطالة و تلوث بيئي ،أما اجلانب املستقبل فيملك كل مقومات اجلذب من تطور تكنولوجي و إستقرار
سياسي و إجتماعي وفرص حقيقية للعيش .
إن واقع التأثري يدل على إختالالت األطراف الفاعلة يف هذه الظاهرة  ،فاليد العاملة املهاجرة ختلق فراغا كبريا لدى الدول
املصدرة و مشاكل أكرب لدول العبور وصوال للدول املستقبلة اليت تتحمل كل األعباء  ،و إنطالقا من هذه العالقة بني كل
األطراف الفاعلة ال يزال يالحظ تعارضا واضحا يف التوجهات  ،فالدول املستقبلة ترى أن احللول التشريعية ال تفي بالغرض و أن
املعاجلة تبدأ من إصالح الذات  ،أما الدول املصدرة فال تدرك قيمة ماختسره من موارد بشرية و تبقى متمسكة بالتسيري الفوضوي
يف إنتظار مساعدة الدول األوروبية هلا يف أزماهتا اليت ال تنتهي .
أهمية البحث :
تكمن أمهية املوضوع يف أنه يركز على ظاهرة اهلجرة غري الشرعية و مدى نشاطها و حركياهتا ،حبيث أن هذه الظاهرة
أصب حث تقلق الدول املستقبلة و املصدرة على حد سواء ،كوهنا أصبحت ذات منحى متصاعد بشكل جعل من الصعب على
الدول ضبطها على أقل حد  ،و تعد منطقة حوض املتوسط من أبرز املناطق اليت تشهد حركية هائلة باجتاه عامودي ينطلق من
الضفة اجلنوبية حنو مشاهلا  ،و تزداد حدهتا يف منطقة غرب املتوسط حتديدا تلك املتجهة من سواحل املغرب العريب حنو الضفة
األوروبية مع وجود عوامل تغذية طاردة من جهة و عوامل جاذبة من جهة أخرى سيتم توضيحها يف الدراسة .
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مشكلةالدراسة :
تتضح مشكلة الدراسة يف عامل تزايد ظاهرة اهلجرة غري الشرعية بشكل كبري بالتزامن مع وجود عوامل سامهت يف تنامي
الظاهرة على عدة مستويات  ،و تتمحور حول طبيعة املؤشرات الطاردة يف الظاهرة لدى الدول املصدرة و تداعياهتا األمنية  ،مع
الرتكيز على حالة املغرب العريب بالتحديد وفق اإلشكال التايل :
هل أدى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى بروز تهديدات أمنية جديدة في المنطقة المغاربية ؟
و لتبسيط اإلشكالية ميكن حتديد جمموعة من التساؤالت الفرعية :
 كيف يمكن الوصول لمفهوم واضح للهجرة غير الشرعية ؟ ماهي أهم المؤشرات المؤثرة في واقع الهجرة غير الشرعية في المغرب العربي ؟ ماهي أهم التداعيات األمنية للظاهرة على المنطقة المغاربية ؟أهداف الدراسة :
تسعى الدراسة للوقوف على ظاهرة اهلجرة غري الشرعية من خالل دراسة إصطالحية بدأ من املفهوم  ،و التفسريات
النظرية و التأصيل التارخيي من جهة  ،و كذا إستنباط أهم املؤشرات السببية اليت أثرت يف تنامي الظاهرة و حتديد إجتاهاهتا احلالية
 ،فضال على أثارها األمنية من خالل دراسة تطبيقية على حالة املغرب العريب  ،و من مث الوصول إىل إهم التوصيات و اإلقرتاحات
ملواجهة الظاهرة و آثارها .
منهج الدراسة :
مت إتباع املنهج التحليلي يف هذه الدراسة نظرا لإلعتماد الكبري على اإلستقراء لظاهرة اهلجرة غري الشرعية  ،و حتليل كل
جوانبها باإلعتماد على تقنية الوصف و دراسة احلالة املتمثلة يف املغرب العريب  ،و ذلك للوقوف على املؤثرات املتحكمة يف
حركيات هذه الظاهرة يف املنطقة و أثرها األمين بالدرجة األوىل .
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هيكل الدراسة :
تنقسم هذه الدراسة حملورين أساسيني حبيث يتحدث األول عن أسباب اهلجرة غري الشرعية وديناميكياهتا و التطرق
ألسباهبا  ،و منه إستنباط عالقتها باألثار األمنية املرتتبة عنها  ،و هو ما يتحدث عنه احملور الثاين من خالل توضيح هذه العالقة
الرتابطية بني األسباب و النتائج  ،و كذا حتديد طبيعة الظاهرة و حركيتها يف املنطقة املغاربية .
المحور األول  :التصور المفاهيمي و النظري للهجرة غير الشرعية
 .1مفهوم الهجرة غير الشرعية
يرجع أصل مصطلح اهلجرة يف اللغة العربية من إشتقاق الفعل " هاجر "  " ،يهاجر " و يقصد به اخلروج من أرض
ألخرى  ،و ترمز لكل جمموعة معاين اإلغرتابو اإلنتقالللعيش ملكان آخر بنية البقاء لفرتة طويلة  ،أما يف اللغة اإللجنليزية فيربز
مصطلح Immigrationاملشتق من فعلMigrantو يعين اهلجرة و يرمز مصطلحImmigrantللمهاجر و الذي يدل على
الشخص الذي يغادر منطقة حنو منطقة أخرى .
تعرف اهلجرة يف القاموس السياسي بأهنا تلك احلركات الدائمة حلركة األفراد و اجلماعات من مكان آلخر  ،و اليت تؤثر
على التاريخ البشري  ،أما اهلجرة غري الشرعية فهي تلك احلركات غري القانونية و اليت تعارض تشريعات الدول بشكل مباشر  ،و
قد عرفتها منظمة خدمات املهاجرين األمريكية بأهنا اهلجرة العابرة للدول و اليت تكسر قوانني الدول  ،من خالل حركة إنتقال
األجانب دون وثائق رمسية  ،أما على املستوى القانوين فإنه ينظر هلا على أهنا عملية دخول بلد أجنيب دون احلصول على حق
الدخول  ،و الذي ينطوي ضمن سيادة الدول اليت هلا احلق يف املنع و القبول  ،منه فإن القانون الدويل ينظر للدولة من منطلق
الشخص اإلعتباري الذي ميلك كل احلق يف التصرف يف أراضيه بعيدا عن املدخل السيسيولوجي و االقتصادي الذي تفرضة العوملة
حاليا .

" ,Cambridge Dictionary, [Cited: 12 13, 2018.] "Definintion of Immigrant in english dictionary
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/illegal-immigrant
Rezouni, Salaheddine, Illegal immigration : causes , consequencec & national security implications? ,
USA : US Army War College , Carlisle Barracks PA, 2010. P 09
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و عموما فإن اهلجرة غري الشرعية تعرب عن أحد مظاهر رحيل األفراد و اجملتمعات خارج بلدهم بصورة غري قانونية حبثا عن
سبل العيش يف أغلب األحيان  ،و قد تكون ذات أسباب أخرى يف حاالت أخرى كاإلضطهاد العرقي أو السياسي أو اهلرب من
الكوارث الطبيعية  ،و على مستوى منطقة املغرب العريب فإن الظاهرة تأخذ أسباب متعددة أبرزها غياب التنمية بكل جوانبها ،
فغالبا ما يلجأ املهاجرين للوصول ألوروبا لتوفري ظروف معيشة تغيب يف دوهلم  ،و يف ظل وجود بريق للنموذج األورويب الذي مينح
فرصة حتقيق الطموحات األساسية لإلنسان تساهم يف رفع نسبة اهلجرة يف مقابل شيوع الفساد و غياب تكافئ الفرص أهم
املظاهر الطاردة للمهاجرين يف دوهلم األصلية .
 .2أنواع و مظاهر الهجرة غير الشرعية
أ .أنواع اهلجرة غري الشرعية  :يوجد نوعان أساسيني من اهلجرة غري الشرعية و املتمثلة يف التايل
 اهلجرة غري شرعية لداخل البالد  :و هي حركة املهاجرين غري القانونية الوافدين للدول املستقبلة للهجرة سواء بنية البقاء الدائمأو العبور مثل حركة مرور األفارقة من الدول املغاربية حنو أوروبا .
 اهلجرة غري الشرعية حنو اخلارج  :و هي حركة اهلجرة السرية من داخل البالد حنو مناطق أخرى بغية الوصول لظروف أحسن ،و من أبرز أمثلتها هجرة املغاربة حنو أوروبا اليت تتخذ منحى متصاعد جتعل من الدول املغاربية من أبرز املصدرين هلذا النوع من
اهلجرة .
ب .صور اهلجرة غري الشرعية  :يتخذ املهاجرين بطريقة قانونية من احلدود الربية أو البحرية أو اجلوية منفذا للخروج من البالد وفق
منظومة معينة تساهم يف زيادة عددهم حسب طبيعة الوسيلة و ميكن تلخيصها يف :

قوي بوحنية و عصام بن الشيخ  " ،ظاهرة اهلجرة غري الشرعية و آثارها الدولية  :حالة اجلزائر  ،حتقيق اإلتفاق حول املفاهيم القانونية يف دراسة
الظاهرة "،مجلة األكاديمية العربية  ،العدد  ، 1 :األكادميية العربية  ،الدمنارك ،

 . 1ص .63

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد14آذار /مارس - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

717

الهجرة غير الشرعية بين المؤشرات السببية واآلثار األمنية في
الدول المصدرة-دراسة حالة منطقة المغرب العربي-

ط.د .سامي محمد
مونيف

 اهلجرة عري الشرعية عرب احلدود الربية  :يقوم من خالهلا املهاجرون بالتحرك عرب احلدود و اليت تنتشر بشكل كبري يف املنطقةاملغاربية يف صورة إنتقاالألفارقة من دول جنوب الصحراء عرب احلدود الربية اجلنوبية للمغرب العريب  ،الذي يعتربوهنا حمطات عبور
للمناطق األوروبية حبثا عن ظروف املعيشة  ،و اليت تعترب أكثر الطرق إستعماال للتسلل بالنظر لشساعتها .
 اهلجرة غري الشرعية عرب احلدود اجلوية  :حيث تعترب املطارات أحد املمرات احليوية و احلساسة  ،و غالبا ما تلجأ الدول لتأمنيمحاية أمنية عالية لذلك فإن مظاهر اهلجرة غري الشرعية قليلة جدا  ،و تنحصر يف عمليات تزوير اهلوية اليت ال تلقى رواجا كبريا
نظرا لتطور مسائل معاجلة البيانات خاصة يف الدول املستقبلة .
 اهلجرة غري الشرعية عرب احلدود البحرية  :و هي عملية اهلجرة عرب البحر بإستعمال القوارب باإلنطالق من الشواطئ غرياحملروسة  ،و هي أكثر الطرق إستعماال من طرف املغاربة  ،و تطور هذا النشاط خالل العقدين األخريين الذي شهد تنامي
عصابات تنشط يف جمال التهريب  ،و اليت ال ختضع لتنظيم معني مما جيعل من الصعب مواجهتها من طرف الدول املغاربية .
 .6مداخل تفسير الهجرة غير الشرعية
توجد عدة مداخل خمتلفة لتفسري اهلجرة غري الشرعية ختتلف يف زاوية النظر و تتفق يف عامل السببية يف التحليل ،ميكن
التطرق لثالثة مداخل أساسية يف عملية التفسري تتمثل يف :
أ .املدخل النفسي  :يبين التحليل النفسي للهجرة منظوراهتإنطالقا من جمموعة اخلربات الصدامية  ،و اليت يكون فيها رد فعل الفرد
هو احملرك الذي جيله يغادر بلده الذي يعيش فيه حتت ضغوطات هائلة يف ظل غياب فرصة إثبات الذات  ،مما جيعله يرسم صورة
رائعة لوجهته القادمة أو ما عرب عنها العامل النفسي إبرهام ماسلو"MaslowIbrahamباألمن النفسي" الذي يبحث عنه املهاجر

حممد غريب و أخرون  ،الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر األبيض المتوسط  ،المخاطر و إستراتيجية المواجهة  ،اجلزائر  :إبن الندمي للنشر و
التوزيع . 1 2 ،ص ص . 3 ، 2
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ط.د .سامي محمد
مونيف

الهجرة غير الشرعية بين المؤشرات السببية واآلثار األمنية في
الدول المصدرة-دراسة حالة منطقة المغرب العربي-

 ،و ما ميكن اإلشارة إليه أن هذا املدخل يعرب عن حاجات األمن و حاجات حتقيق الذات و حاجات اإلنتماء و اهلوية عن طريق
التحليل النفسي  ،هلذا فإنه يعترب حمصلة كل تلك العوامل .
ب .املدخل اإلقصادي  :أكدت جمموعة األدبيات االقتصادية على الفوارق اجلغرافية يف توزيع الدخل بني األفراد كعامل رئيسي
مسبب للهجرة  ،فكل من فوارق الدخل و التطور االقتصادي و تكاليف املعيشة تساهم يف بروز عوامل الطرد و اجلذب  ،و قد
أكد االقتصادي األمريكي لوكاس  892م يف حتليله الذي يصف املهاجر باإلنسان اهلامشي الذي يسعى إلجياد منفعته يف
منطقة أخرى مل حيصل فيها على ظروف أحسن للمعيشة يف ظل غياب العدالة االقتصادية و الفوارق الكبرية يف املعيشة بني األفراد
 ،و هي أهم العوامل الطاردة للمهاجرين حسب هذا املدخل .
ج .املدخل االجتماعي  :ينظر للهجرة غري الشرعية من طرف املفسرين اإلجتماعيني على أن الظاهرة نامجة عن جمموعة من
العمليات االجتماعية املتنوعة اليت حتدث داخل اجملتمع  ،إذ أنه نتاج البناء االجتماعي املعرب عن املتغريات السياسية و الثقافية اليت
تعكس واقع كثافة السكان و الصراع اهلويايت و الثقايف و نظام التدرج االجتماعي  ،حبيث أن أي خلل يف هذه النظم تسبب
عملية طرد واسع لألفراد من جمتمعاهتم يف إطار ما يدعى " بالنبذ االجتماعي " وفق منظومات متعددة مثل البعد الفردي الذي
يعرب عن خيار فردي لإلبتعاد عن اجملتمع  ،أما البعد االجتماعي الذي يعرب عن تناقضات اجملتمع اليت تدفع الفرد للمغادرة  ،و
بالنسبة للبعد الظريف فهو املعرب عن الظواهر املفاجئة اليت حتدث يف اجملتمع مثل الظروف السياسية أو االقتصادية أو الكوارث
الطبيعية أو األزمات العرقية  ،و اليت تساهم بدورها يف خلق واقع جديد للهجرة خالفا ملا كانت عليه .

6

أمال عيد  "،دراسة نفسية للهجرة غري الشرعية و اللجوء يف ظل نظرية ماسلو للحاجات " ،مجلة دراسة نفسية و تربوية  ،العدد  ، 16 :كلية
العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية  ،جامعة البليدة  ،اجلزائر ،ديسمرب  . 118ص . 38
خدجية بتقة  " ،السياسة األمنية األوروبية يف مواجهة اهلجرة غري الشرعية "  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية  ،جامعة
حممد خيضر ،كلية احلقوق و العلوم السياسية  ،بسكرة . 1 2 ،ص .2
نفس املرجع السابق .ص .22
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المحور الثاني  :مؤشرات اإلختالالت الوظيفية في الداخل المغاربي
.1المؤشر اإلقتصادي
يقول دكتور أمحد وهدان " إن اهلجرة غري الشرعيةتعكس حالة من البؤس ( الألمن ) الناتج عن البطالة و الفقر و إرتفاع
تكاليف املعيشة  ،فالبطالة هي طاقة عاطلة  ، ..فيحدث إنفصال و إنقطاع بني العاطل و اجملتمع "  ،تعد األسباب االقتصادية
أحد أهم أسباب اهلجرة غري الشرعية  ،فاإلقتصاد يلعب دورا مهما يف احلياة البشرية  ،حبيث أن اإلنسان يسعى دائما لتوفري
حاجياته األساسية  ،و منه للدول اليت تسعى لضمان بقائها و إستمرارها عن طريق اإلسرتاتيجيات املوضوعة لتحسني املعيشة
اإلنسانية  ،و يف حالة عدم النجاح يف هذا تدخل الدول يف أزمات مزمنة تتأثر هبا اجملتمعات مما يرهن عملية احلفاظ على
إستقراره ،و يدفع أكثر بأغلب فئآته للهجرة خاصة الفئة العاملة اليت تبحث بدورها عن األفضل  ،و ميكن حتديد أهم األسباب يف
التايل :
أ .الفشل اإلقتصادي:EconomicFailure
عند احلديث عن الدول النامية يتبادر للذهن موضوع الفشل االقتصادي  ،فأغلب الدول النامية ال تزال تعاين من عجز يف
امليزانية و الفشل اإلداري وعدم القدرة على تغطية نفقاهتا إظافة إىل املديونية اخلارجيةبإعتبار أهنا إقتصاديات تقليدية  ،و هذا ما
ينعكس على األفراد و اجلماعات داخل هذه الدول من بطالة و إخنفاض املستوى املعيشي  ،يف املقابل تعيش الدول األوروبية
الرفاه االقتصادي و املستوى املعيشي العايل فعلى سبيل املثال فإن الدخل الفردي يف فرنسا  9322دوالر مقابل  682دوالر يف

" حتقيق  ...اهلجرة غري الشرعية  ،احللم األليم "  ،موقع قصة اإلسالم  ،نشر يف  ، 118/12/ 2مت اإلطالع عليه يف : 1 8/1 /61
http://islamstory.com/ar/artical/23216/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%BA
%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%8
4%D8%AD%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%85
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تونس سنة  89م و يف العام  881م تزايد الفارق ليصل ل  8281دوالر يف فرنسا مقابل  6868دوالر يف تونس  ،إذا
فالفارق املعيشي يعكس مقدار اهلوة بني دول مشال املتوسط و جنوهبا .
ب .البطالة  :The Unemploymentتعرف البطالة يف مدلوهلا االقتصادي على أهنا فقدان األفراد و اجلماعات القادرين على
العمل و املؤهلني لوظائفهم مع إنعدام خلق فرص جديدة هلم  ،ومع هذه الظروف اليت تتعرض الفئة العاملة يف اجملتمع و اليت
تطمح ألدوار كبرية يف دوهلا جتد نفسها دون فرص حقيقة لذلك فتكون اهلجرة احلل الوحيد  ،إن ماتعانيه دول اجلنوب من أزمات
دائمة جعل من فرص العمل لدى اليد املؤهلة حلم بعيد املآل حيث تضري اإلحصائيات إىل أن نسب البطالة يف أغلب دول
املغرب العريب ترتاوح مابني (. ) %21-% 1
 .2مؤشر التطور التكنولوجي :
مما ال شك فيه أن موضوع التكنولوجيا يلقى اهتماماً متزايداً ومتعاظماً لدى اجملتمعات خاصة يف ظروف التنمية االقتصادية
باعتبارها القوى احملركة للتقدم االقتصادي والتطور احلضاري  ،فعملية التنمية تدفع قطاعات اإلقتصاد القومي  ،وحيتل العلم
والتكنولوج يا املكانة األوىل و الرئيسية باعتبارمها احملرك األساسي لتسريع هذه العملية ،ويشمل هذا التطور التكنولوجي كل من
الطرق اإلنتاجية و األساليب العملية يف التنمية وهذا مايغيب الدول النامية  ،فحاجات اجملتمع املتطورة واملتنامية باستمرار على
الصعيدين الكمي والنوعي تتطلع للبحث العلمي والتكنولوجي  ،ما من شأنه أن يساهم مسامهة كبرية يف تلبية هذه الطموحات يف
املناطق املتطورة تكنولوجيا  ،و ميكن حتديد أهم األسباب املتعلقة بالبعد التكنولوجي يف النقاط التالية :
-

تدين أجور الباحثني و األكادميني يف الدول النامية مقارنة بالدول املتطورة .

مزيان حممد  " ،احلراقة  :املعاش و التصورات" ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،جامعة السانية  ،كلية العلوم االجتماعية  ،وهران ،

. 1

ص. 9
بركات أمحد  " ،البطالة و التحدي يف املغرب العريب "،مجلة اإلجتهاد للدراسات القانونية و االقتصادية  ،العدد  ، 1اجمللد  ، 1املركز اجلامعي
أمني احلاج موسى أق أمخوك  ،معهد احلقوق ،تامنراست  ،جانفي . 1 6 ،ص .16
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-

غياب اإلبداع املرتبط بالتنافسية االقتصادية العاملية و السعي للبحث على فرص أكرب مما هو متاح يف الدول األصلية.

-

تدين العائد على التعليم و غياب الربط بني السوق و املؤسسات التعليمية و التهميش احلاد يف ظل غياب اخلطط

القومية.
 .3المؤشرات السياسية :
" مشاكل إجتماعية حقيقية يتعني علينا إدراجها ضمن األولويات الوطنية امللحة حىت نعيد شيبتنا إىل الفطرة اليت جبلت عليها
 ،أال و هي الثقة يف مستقبلها و مستقبل بالدها ...إنه البد من اإلعرتاف يف هذا املقام أن السياسة الوطنية مل ترق دوما
لتطلعات شبابنا  ( "..جزء من خطاب رئيس اجلمهورية اجلزائرية عبد العزيز بوتفليقة يف إفتتاح اجللسة العلنية لندوة احلكومة سنة
 1 1م)  ،إن ما مت ذكره من أمهية السياسات الوطنية يف حتقيق طموحات مواطنيها تعد عصب الدولة و أسس البقاء و
اإلستمرار  ،و على النقيض فإن ختلف هذا النظام عن أداء هذه الطموحات يؤدي إىل غياب ثقة املواطن  ،و اليت قد تزعزع
إحساسه باإلنتماء و املواطنة و يدفعه للتفكري يف مغادرة البالد .
تعد األسباب السياسية من أهم األسباب القسرية للهجرة غري الشرعية  ،فكل من الصراعات السياسية على احلكم يف
ظل غياب آليات التداول على السلطة  ،و كذا غياب الدميوقراطية و إنتهاك حقوق اإلنسان وحرية التعبري أسباب جوهرية ال
تشجع على البقاء  ،فاملواطن يسعى للحصول على هامش من احلرية قد ال تتوفر يف األنظمة التسلطية  ،و لعل هذه أبرز مسات
أنظمة دول جنوب املتوسط .

6

Stephen Gelb &Aartikrishnan , " Technology , mogration& the 2030 agenda for sustainable development ",

1

Briefing note , federal department of foreign affairs FDFA , Swiss agency for development & cooperation SDC
,September 2018 , P 02 .

بن فرجية رشيد  " ،جرمية مغادرة اإلقليم الوطين بصفة غري شرعية "  ،مذكرة ماجستير في العلوم الجنائية و علم اإلجرام  ،كلية احلقوق و العلوم
السياسية  ،جامعة أبوبكر بلقايد  ،تلمسان  ، 1 1 ،ص . 38
ساعد رشيد  " ،واقع اهلجرة غري الشرعية يف اجلزائر من منظور األمن اإلنساين" ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  ،جامعة حممد خيضر  ،كلية

احلقوق و العلوم السياسية ،بسكرة  . 1 / 1 ،ص . 3
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الهجرة غير الشرعية بين المؤشرات السببية واآلثار األمنية في
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ط.د .سامي محمد
مونيف

إضافة إىل العوامل السابقة توجد عوامل أخرى تتعلق بالبعد اخلارجي  ،فالتهديد باإلستيالء و احلروب و التدخالت
العسكرية اخلارجية من أية دولة يؤدي إىل زيادة معدالت اهلجرة بكل أنواعها  ،و بالعودة إىل الساحل اإلفريقي و املغرب العريب
فقد تسببت التدخالت العسكرية و احلروب إىل تزايد عدد املهاجرين بنسبة كبرية  ،فقد مت تسجيل حوايل  91111مهاجر غري
شرعي قادمني من األراضي الليبية يف العام  1 2م حسب تقرير صادر عن اإلحتاد األورويب .
 .4المؤشرات الجغرافية و الديموغرافية :
تعد هذه املؤشرات من بني العوامل املسامهة لتنامي ظاهرة اهلجرة غري الشرعية  ،حيث أن دول إفريقيا عموما تعاين من
اجلفاف و القحط و األوبئة و كلها أسباب تدفع السكان للهجرة  ،و من جانب آخر فإن العوامل الدميوغرافية تعترب بدورها من
القيم الؤثربشكل كبري على حركة هجرة السكان  ،و بالعودة للمنطقة املغاربية فإهنا تعاين بدرجات متفاوتة من معدالت النمو
السكانية تتجاوز معدالت منوها االقتصادي  ،و متثل الضغوط الدميوغرافية على النحو حتديا حقيقيا هلذا الدول اليت تتمثل يف
نسب بطالة مزمنة نظرا إلرتفاع نسبة الشباب و ضعف فرص التوظيف  ،و يف املقابل فإن الدول األوروبية تعاين من إخنفاض نسبة
الشباب يف اجملتمعات األوروبية  ،و يف السياق املتصل يرى الدارسون أن كل دول اإلحتاد األورويب ملزبد من املهاجرين بنسبة
تتأرجح مابني  % 68-%61يف فرتة متتد حىت منتصف القرن احلادي و العشرين نظرا لنقص الوالدات و تفشي الشيخوخة .
و يشري فاكالفهافيل Vacalav Havelيف مقالته السياسية " سلطة من ال سلطة هلم

The Power of

thePowerlessأن أفراد اجملتمعات النامية عادة ما يكونون يف وضع ما دون املواطن  ،و هذا ما جيعلهم غرباء عن اجملتمع " إذ
تعاين الدول املغاربية من مشكلة غياب العدالة االجتماعية اليت ترتجم يف مظاهر اإلقصاء و الظلم و التهميش االجتماعي نتيجة
غياب التوزيع العادل للثورة و عدم وجود تكافئ يف الفرص خاصة يف األرياف و املناطق البعيدة  ،و كذا غياب ترقية دور اجملتمع
املدين يف احلياة السياسية و االقتصادية  ،و هذا ما ساهم يف وجود منط من التهميش الفئوي ما أدى لوجود خلل يف التماسك

نفس مرجع سابق.ص . 36
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الهجرة غير الشرعية بين المؤشرات السببية واآلثار األمنية في
الدول المصدرة-دراسة حالة منطقة المغرب العربي-

ط.د .سامي محمد
مونيف

االجتماعي داخل الدول املغاربية  ،فاإلنسان بطبيعة احلال يستمد إحساسه باإلنتماء من خالل أمهية دوره يف اجملتمع مما يدفعه
لإلندماج و املشاركة يف احلياة العامة .

المحور الثاني  :واقع الهجرة غير الشرعية في المغرب العربي و تداعيتها األمنية
 .1التطور التاريخي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في المنطقة المغاربية :
يعد اإلنتقال السكاين من أقدم املظاهر األساسية املالزمة حلياة اإلنسان  ،حيث تطورت مع التغريات اليت تالزم مع
الطبيعة يف إطار البحث على عناصر االستقرار  ،و تعترب اهلجرة املغاربية إىل أوروبا من بني أقدم العالقات مع دول الصفة الشمالية
للمتوسط متخذة عدة أشكال تناسبت مع الفرتات الزمنية املختلفة  ،لكنها أخذت منحى آخر يف الثالثة عقود األخرية متيزت
بتسجيل تدفق عايل للمهاجرين من الدول املغاربية حنو أوروبا  ،و ميكن تقسيم هذه احلقب الزمنية إىل ثالثة حمطات زمنية .
أ .املرحلة األوىل  :متتد هذه الفرتة من فرتة النهضة األوروبية إىل فرتة مابعدإستقالل الدول املغاربية  ،حيث بدأت مسرية اهلجرة يف
بدايات القرن العشرين عن طريق جتنيد اإلستعمار الفرنسي للعمالة من املستعمرات املغاربية لتلبية حاجاته االقتصادية  ،فقد سجل
التعداد الفرنسي لعام

 8م حواايل  2111مهاجر جزائري يعملون مبختلف القطاعات االقتصادية الفرنسية لينتقل عددهم إىل

 26111مهاجر عام  863م  ،مث ما لبث إن إختذت اهلجرة طابعات تصاعديا بعد ذلك  ،و ما ميكن قوله عن هذه الفرتة أهنا
متيزت بإبرام إتفاقيات للهجرة و تصدير اليد العاملة مع الدول األوروبية نظرا حلاجة إقتصادياهتا للعمالة يف ظل مسرية البناء يف فرتة
ما بعد احلرب العاملية الثانية .

سعيدي ياسني  " ،التحديات األمنية اجلديدة يف املغرب العريب "  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير  ،جامعة حممد بن أمحد  ،كلية احلقوق و
العلوم السياسية ،وهران  . 1 3/ 1 2 ،ص. 82
فرجية لدمية  "،إسرتاتيجية اإلحتاد األورويب ملواجهة التهديدات األمنية اجلديدة"  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  ،جامعة حممد خيضر  ،كلية
احلقوق و العلوم السياسية ،بسكرة  . 1 1/ 118 ،ص . 33
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ط.د .سامي محمد
مونيف

ب .املرحلة الثانية  :و تنحصر هذه الفرتة مابني  892م –  882م حيث بدأت اإلحتياجات األوروبية من اليد العاملة األجنبية
نظرا للتعايف اجلزئي يف النمو السك اين و التطور التكنولوجي املتزايد و اإلعتماد املتنامي على اآلالت  ،ليبدأ عصر جديد متيز
بتحديد عدد املهاجرين  ،فضال عن اإلنتقائية يف قبول املهاجرين يف مقابل تزايد ظاهريت الفقر و البطالة يف الدول املغاربية اليت
أدت لتزايد طموحات الشباب يف اهلجرة حنو أوروبا  ،و منه فإن تناقض الرؤى بني الطرفني أدى لتضارب السياسات خاصة بعد
توقيع إتفاقيةشينغن املوقعة يف  882م و احلد من عدد املهاجرين فتح الباب أمام مرحلة هامة من اهلجرة غري الشرعية .
ج .املرحلة الثالثة  :متتد من  882م إىل يومنا هذا حيث متيزت بإجراءات صارمة باجتاه اهلجرة غري الشرعية  ،و أخذت
السياسات املتخذة هلذه اللظاهرة الطابع األمين  ،و قد مت إبرام العديد من اإلتفاقيامتابني الدول املغاربية و الدول األوروبية  ،و اليت
تقضي برتحيل املهاجرين حنو بلدهم األم و إلتزام الدول املغاربية مبحاربة كل أشكال اهلجرة غري الشرعية من املصدر .
إن مسرية تطور اهلجرة ما بني الشكل املشروع و غري املشروع تدل على وجود نوع من التغري يف املنظورات مابني الدول
األوروبية و الدول املغاربية  ،فالسياسة الرباغماتية األوروبية تبدو األكثر إستفادة منذ بداية الظاهرة يف مقابل فشل الدول املغاربية
يف بناء وطن جاذب ألفراد اجملتمع  ،و هذا ما شكل هتديدا حقيقيا لألمن الداخلي لديها نظرا إلرتباط الظاهرة بعدة معطيات
أمنية سيتم التطرق هلا يف العناصر املوالية.
 .2ظاهرة الهجرة غير الشرعية كتهديد أمني:
إن أصل التهديد األمين يف اهلجرة غري الشرعية ينطلق من إرتباطها بالسلوك غري القانوين و تفسر من وجهني هي :
أ .اهلجرة غري الشرعية حسب وجهة نظر الدولة املنشأ  :و تنظر للمهاجر غري الشرعي سواء كان من الرعايا احملليني أو العابرين
على أنه سلك سلوك غري قانوين إنطالقا من مغادرة أراضيها عرب منافذ غري شرعية أو إستخدم مستندات القانونية .

بن بوعزيز آسية  " ،سياسة اإلحتاد األورويب يف مواجهة اهلجرة غري الشرعية "،مجلة دراسات و أبحاث ،العدد ، 12اجمللد  ، 9جامعة زيان عاشور،
اجللفة  ، 1 2 ،ص . 6
فرجية لدمية  ،مرجع سابق.ص . 32
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ط.د .سامي محمد
مونيف

ب .اهلجرة غري الشرعية حسب وجهة نظر الدولة املستقبلة  :و تنظر للمهاجر غري الشرعي لتواجده على أراضيها دون علمها و
موافقتها  ،بالتايل فهو سلك سلوك غري قانوين يف إجتاهه لإلقامة يف هذه الدولة فهو بذلك شخص غري مسجل يف بيانات الدولة
مما قد يشكل هتديدا أمنية يف حالة إختاذهسلوكات إجرامية أو إخنراطه يف أعمال إرهابية .
و قد ترتبط اهلجرة غري شرعية بأعمال هتدد األمن القومي و تتمثل أساسا يف التايل :
أ .اهلجرة غري الشرعية و التهريب و اإلجتار بالبشر :Illegal immigration &Trafficking&HumanTrafficking
إن املقصود باإلجتار بالبشر هو إستدراج األشخاص من خالل التهديد أو القوة أو الغش و اخلداع ألغراض اإلستغالل يف أعمال
الرق أو جتارة األعضاء  ،و ترتبط هذه الظاهرة باهلجرة غري الشرعية من خالل وجود عالقة وظيفية بني الظاهرتني من خالل عملية
هتريب املهاجرين بطرق غري قانونية قصد الرتبح من هذه العملية و إستغالل تطلع املهاجريني للوصول للضفة الشمالية للمتوسط .
ب .اهلجرة غري الشرعية و اجلرمية املنظمة :llegalMigration And OrganizedCrimeإن تزايد معدالت اإلجتاه للهجرة
غري الشرعية أدى لتنامي عمل املنظمات اإلجرامية اليت إختذت من هذه العملية وسيلة للربح و الثراء ،حيث تأيت هذا النوع من
التجارة يف املرتبة الثالثة عامليا من حيث املداخيل غري املشروعة  ،و تنشط العديد من هذه املنظمات بشكل غري قانوين يف الدول
املغاربية و تزايد نشاطها ما بعد

 1م يف ظل سقوط نظام القذايف و تنامي الفوضى يف ليبيا  ،و أدى ذلك لتزايد معدالت

املهاجرين من الدول املغاربية اليت ختسر اليد العاملة بشكل متزايد  ،و تعجز عن كبح نشاط املنظمات اإلجرامية اليت تعتمد على
فشل السياسات املغاربية املختلفة يف احلد من هذه الظاهرة  ،ما شكل هتديدا حقيقيا لألمن اجملتمعي يف املنطقة املغاربية .

6

 .3الهجرة غير الشرعية في المنطقة المغاربية من منظور األمن المجتمعي:

عثمان حسن حممد نور و ياسر عوض الكرمي مبارك  ،الهجرة غير الشرعية و الجريمة المنظمة  ،الرياض  :مركز الدراسات و البحوث  ،جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية . 119 ،ص . 17
2

GuigoFriebel& Sergei Guriev ," Illegal migration and trafficking ", New economics school of and CEFIR ,
Moscow , February 2002 , P 04 .

6عبد النور بن عنرت  " ،معضلة اهلجرة يف املنطقة املغاربية "  ،موقع العربي الجديد  ،نشر يف  3يناير  ، 1 3مت اإلطالع عليه يف 1 9/ / 1
 ،املصدر :
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/1/15/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8
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ط.د .سامي محمد
مونيف

الهجرة غير الشرعية بين المؤشرات السببية واآلثار األمنية في
الدول المصدرة-دراسة حالة منطقة المغرب العربي-

إرتبط مصطلح األمن يف فرتة احلربني العامليتني باجملتمع و الدولة بشكل كبري يف العديد من الدراسات األكادميية  ،و مل
حتمل فرتة احلرب الباردة اجلديد إذ إستمر الربط بني مفاهيم األمن و الدوالتية ،غري أن حقبة ما بعد احلرب الباردة متيزت بتحرر
االمن من الربط الدواليت و اإلجتاه حنو الربط الفردي و اجملتمعي  ،و برز هذا الربط باألساس يف دراسات مدرسة كوبنهاغن  ،و
تعدد بعد ذلك األنساقبإجتاه التحرر من اخلوف بكل أشكاله بدأ من اجملتمع الذي يربط أمنه بالتحرر من احلاجة و اخلوف ،
حبيث يكون هذا األمن شامال ملختلف جوانب احلياة االجتماعية يف إطار ما يسمى باألمن اجملتمعي .
تعد مدرسة كوبنهاغن لألمن أول من طرح هذا املصطلح من خالل توسيعها ملصادر التهديد اليت تواجه الدول  ،فاإلنتقال
من مفهوم األمن الدواليت جيعل الدول يف حالة اخلطر الدائم خاصة إذا ما تعلق األمر بكل مايصيب اجملتمع من أخطار  ،و لعل
أبرزها موضوع اإلنتماء الذي يربط األمن القومي مبدى إحساس الفرد هبويته و إنتسابه للمجتمع .

1

يعد املأزق األمين اجملتمعي Societal Security Dlilemmaمن بني أبرز التحديات اليت تواجه الدولة خاصة أنه ذلك
األمر الذي يرتبط بقدرة اجملموعة على اإلستمرار مع احملافظة على خصوصيتها و مكوناهتا  ،فاإلنتشار السريع لوسائل التكنولوجيا
و تداعيات العوملة أضعفت من قدرة الدول على ضبط الوعي اجملتمعي و تسديده حنو الوحدة اهلوياتية اليت تضبط قيم اإلنتماء
خاصة يف تلك الدول اليت ال تزال تعاين من ختلف يف شىت اجملاالت  ،و اليت تعجز عن توفري أساسيات احلياة الكرمية ألفرادها
مايولد رغبة دائمة لدى األفراد للهجرة حنو وجهة أفضل تضمن هلم فرص احلياة األفضل .
إن املالحظ للدول املغاربية يرى وجود حالة من غياب العدالة االجتماعية القائمة على فلسفة املواطنة  ،فغياب معايري
الشفافية و التوزيع العادل أدى لضعف يف مفاهيم املواطنة لدى األفراد يف اجملتمعات املغاربية  ،و جتلى ذلك يف عملية التعامل
الفردي بني املواطن و النظام يف مسألة اخلدمات اليت تلقاها وفق فلسفة الدولة  ،و تنحصر باألساس يف عملية بناء القدرات
البشرية يف مراحلها املختلفة  ،و هذا ما أدى إلخنفاض يف اإلندماج الفردي يف احلياة االجتماعية بكل جوانبها االقتصادية و شعور

بوعالم برزيق  " ،املأزق األمين اجملتمعي و هواجس التفكك "  ،موقع نوون بوست  ،نشر يف  ، 1 2/18/ 9أطلع عليه يف

، 1 9/ /

املصدر :
http://www.noonpost.org/content/19878
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ط.د .سامي محمد
مونيف

الفرد بالغربة داخل وطنه  ،و هذا ما أدى لوجود املأزق اجملتمعي داخل الدول املغاربية اليت تشهد سنويا حركة هجرة متزايدة يف
شقيها القانوين و غري القانوين  ،و ميكن حتديد املخاطر األمنية اليت تواجهها الدول املغاربية يف النقاط التالية :
 هجرة اليد العاملة و أثرها على االقتصاد الوطين الذي يفقد أهم حمركاته . إجتاه اجملتمع حنو خطر الشيخوخة حبيث إفراغه املستمر من الطاقة الشابة يؤدى على املستوى املتوسط و البعيد لطغيان فئةالشيخوخة على الفئات األخرى .
 تنامي اهلجرة بشكل عام يؤدي لضعف عملية اإلحالل االجتماعي و الثقايف و السياسي مما يؤدي لفشل سريورة الدولالطبيعية
 .4الهجرة غير الشرعية كأحد المحاور المؤثرة في العالقات األمنية المغاربية – األوروبية :
أصبحت العالقات املغاربية -األوروبية متتاز بالطابع األمين بالدرجة األوىل نظرا لطغيان القضايا األمنية بينها  ،و تعد
اهلجرة غري الشرعية أبرز احملاور املطروحة  ،إذ أن الدول األوروبية تعترب الدول املغاربية مبثابة احلاجز Buffer Statesمن منطلق
اإلسرتاتيجية األمنية األوروبية اليت تفرتض بناء مناطق آمنة إذ أطلق عليها خافيري سوالنا  Javier Solanaمصطلح مناطق األمن
" "The Security Zoneفبتوسيع اإلحتاد األورويب مت تعديل اخلطاب األمين األورويب بإجتاه التقارب مع حزام من الدول اجملاورة
.
على الرغم من أن الدول املغاربية عموما ال تعد من حزام الدول الفاشلة ""Field Statesلكنها تشكل حلقة ربط بني
أوروبا و دول الساحل اإلفريقي اليت تشكل مصدرا للعديد من التهديدات األمنية  ،فإن املنطقة شهدت إرتباطا وثيقا مجع بني
اجلرمية املنظمة و اإلرهاب و جتارة املخدرات بكل أنواعها بإعتبارها بديال لسياسات التشغيل احلكومية العاجزة عن إمتصاص عدد
كبري من العاطلني  ،و يضاف إىل ذلك التوتر القائم بني دول املنطقة املغاربية حول القضايا املختلفة سامهت يف صعوبة إجياد

يوسف زدام  " ،األمن اجملتمعي و حتديات اإلستقرار يف البلدان العربية  ،قراءة يف تأثري البىن اإلجتماعية و العدالة التوزيعية " ،مجلة الباحث
للدراسات األكاديمية ،العدد ، 1اجمللد ، 12كلية احلقوق و العلوم السياسية  ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة  ،جانفي  . 1 2ص . 22
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صيغة أمنية ملواجهة تنامي موجات اهلجرة غري الشرعية فيما بينها  ،و حىت يف حواراهتا مع الدول األوروبية اليت تبقى تتخذ صورة
عمودية بني اجلبهة املغاربية و اجلبهة األوروبية نظرا لغياب التكافئ بني الطرفني  ،و هذا ما جيعل الطرف األورويب األكثر إستفادة
من كل املشاريع املوجهة للمنطقة املغاربية .

خاتمة :
يعكس واقع اهلجرة غري الشرعية يف املنطقة املغاربية منحى متصاعد منذ فرتة ليست بالقصرية  ،إذ أن البيئة املغاربية
أصبحت بيئة طاردة بإمتياز  ،فكل من مؤشرات البطالة املرتفعة و قلة فرص العمل و إخنفاض معدل األجور و ضعف مستوى
اخلدمات و اإلندماج االقتصادي تربز يف املقام األول كعامل طارد للسكان  ،و أما على الصعيد السياسي فكل من غياب الدور
السياسي للمجتمع املدين و تدين مستوى اإلندماج االجتماعي تؤثر بشكل كبري يف واقع إحساس الفرد بإنتمائه للدولة و تضمن
الدور الثاين املساهم يف تنامي ظاهرة اهلجرة غري الشرعية  ،و يف مقابل يربز وجود أغلب مؤشرات اجلذب يف الضفة األوروبية
املقابلة  ،بالتايل فإن املعادلة تبدو أكثر وضوحا يف هذه العالقة بني مؤشرات اجلذب و الطرد بني ضفيت املتوسط.
ينظر للهجرة غري الشرعية على أهنا أحد مهددات األمن املغاريب لوجود عدة إعتبارات أساسية تندرج أوال يف مدى
إرتباطها بالتهديدات األخرى  ،فهي ترتبط بشكل وظيفي مع اجلرمية املنظمة بإعتبارها أحد املوارد املالية من خالل عمليات هتريب
املهاجرين و عمليات اإلجتار بالبشر  ،بالتايل فإن هذه الظاهرة تعترب طريقة سريعة للرتبح  ،و ترتبط أيضا باملنظمات اإلرهابية من
خالل إجتاه املهاجرين للعمل اإلرهايب يف ظل غياب مدخول قانوين يضمن هلم املعيشة و الرفاه  ،و يوجد وجه آخر للتهديد
األمين إذا أن هذه الظاهرة هتدد األمن اجملتمعي من حيث إرتباطاته و قوامه و إفراغه من قيمته األساسية و اليت تضمن للدولة
السريورة  ،فمقياس الذي ختسره الدول املغاربية من قدراته االقتصادية و االجتماعية قد يرهن مستقبل بقاء الدول و سريورهتا .

رداف طارق  ،المغرب العربي في التصورات األوروبية الشريك أم المنطقة الحاجزة  ،جملة شؤون عربية  ،العدد  ، 23األمانة العامة جلامعة
الدول العربية  ،القاهرة  . 1 2 ،ص . 9
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منه فإن ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عموما متتاز بالتعقيد من حيث العوامل الدافعة هلا  ،و بالتايل فإن عملية املعاجلة
الميكن أن تكون مبعزل عن املشكالت السياسية و االقتصادية و اإلنسانية اليت تعاين املنطقة املغاربية منها  ،و رمبا تكون أحد
حمددات فشل السياسات األوروبية األمنية املوجهة للمنطقة للحد من هذه الظاهرة من املصدر .
 التوصبات :
 السعي ملواجهة األسباب اليت تؤدي بالفرد للجوء هلذا السلوك  ،فكل من البطالة و أزمات اهلوية و غياب العدالة االجتماعيةأسباب تدفع بالسكان للهجرة حنو واقع أفضل متمثل يف جاذبية احللم األورويب .
 تفعيل آليات حقيقية ملعاجلة اهلجرة غري الشرعية يتفق عليها من طرف الدول املصدرة و املستقبلة يهدف إلجياد صيغة تنظمالظاهرة بعيدا عن سلة القوانني العقابية اليت ال تفي بالغرض بأي شكل من األشكال .
 مراقبة نشاط و حركية الظاهرة اليت أصبحت أحد عناصر اجلرمية املنظمة اليت تسعى للرتبح من املهاجرين و السعي لتشديداإلجراءات بإجتاه املهربني و العصابات الناشطة يف هذا اجملال .
 ضرورة إنشاء مراكز حبثية لدراسة الظاهرة و مواكبة تطوراهتا و منح اإلستشارات لصانع القرار مبا مينحها القدرة على اإلملامبكل جوانبها .

قائمة المراجع :
ب  .المراجع العربية :
الكتب :
 .توفيق حممد البيل  ،نزيف الطاقة  ،تونس  :جامعة الدول العربية،

. 1

 .عثمان حسن حممد نور و ياسر عوض الكرمي مبارك  ،الهجرة غير الشرعية و الجريمة المنظمة  ،الرياض  :مركز الدراسات و البحوث ،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. 119 ،
 .6حممد غريب و أخرون ،الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر األبيض المتوسط  ،المخاطر و إستراتيجية المواجهة  ،اجلزائر  :إبن الندمي للنشر
و التوزيع. 1 2 ،
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المجالت :
 .أمال عيد  "،دراسة نفسية للهجرة غري الشرعية و اللجوء يف ظل نظرية ماسلو للحاجات " ،مجلة دراسة نفسية و تربوية  ،العدد  ، 16 :كلية
العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية  ،جامعة البليدة  ،اجلزائر ،ديسمرب . 118
 .بن بوعزيز آسية  " ،سياسة اإلحتاد األورويب يف مواجهة اهلجرة غري الشرعية "،مجلة دراسات و أبحاث  ،اجمللد  ، 9جامعة زيان عاشور ،اجللفة
. 1 2 ،
 .6بركات أمحد  " ،البطالة و التحدي يف املغرب العريب "  ،مجلة اإلجتهاد للدراسات القانونية و االقتصادية  ،العدد  ، 16معهد احلقوق  ،املركز
اجلامعي أمني احلاج موسى أق أمخوك  ،تامنراست  ،جانفي . 1 6
 .2رداف طارق  ،المغرب العربي في التصورات األوروبية الشريك أم المنطقة الحاجزة  ،جملة شؤون عربية  ،العدد  ، 23األمانة العامة جلامعة
الدول العربية  ،القاهرة . 1 2 ،
 .2قوي بوحنية و عصام بن الشيخ  " ،ظاهرة اهلجرة غري الشرعية و آثارها الدولية  :حالة اجلزائر  ،حتقيق اإلتفاق حول املفاهيم القانونية يف دراسة
الظاهرة "،مجلة األكاديمية العربية  ،العدد  ، 1 :األكادميية العربية  ،الدمنارك ،

. 1

 .3يوسف زدام  " ،األمن اجملتمعي و حتديات اإلستقرار يف البلدان العربية  ،قراءة يف تأثري البىن اإلجتماعية و العدالة التوزيعية " ،مجلة الباحث
للدراسات األكاديمية  ،اجمللد  ، 1كلية احلقوق و العلوم السياسية  ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة  ،جانفي . 1 2
المذكرات :
 .بن فرجية رشيد  " ،جرمية مغادرة اإلقليم الوطين بصفة غري شرعية "  ،مذكرة ماجستير في العلوم الجنائية و علم اإلجرام  ،كلية احلقوق و العلوم
السياسية  ،جامعة أبوبكر بلقايد  ،تلمسان . 1 1 ،
 .خدجية بتقة  " ،السياسة األمنية األوروبية يف مواجهة اهلجرة غري الشرعية "  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية  ،جامعة
حممد خيضر ،كلية احلقوق و العلوم السياسية  ،بسكرة. 1 2 ،
 .ساعد رشيد  " ،واقع اهلجرة غري الشرعية يف اجلزائر من منظور األمن اإلنساين" ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  ،جامعة حممد خيضر ،
كلية احلقوق و العلوم السياسية،

. 1 / 1
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 .6سعيدي ياسني  " ،التحديات األمنية اجلديدة يف املغرب العريب "  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير  ،جامعة حممد بن أمحد  ،كلية احلقوق و
العلوم السياسية ،وهران . 1 3/ 1 2 ،
 .2فرجية لدمية  "،إسرتاتيجية اإلحتاد األورويب ملواجهة التهديدات األمنية اجلديدة"  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  ،جامعة حممد خيضر ،
كلية احلقوق و العلوم السياسية ،بسكرة . 1 1/ 118 ،
 .2مزيان حممد  " ،احلراقة  :املعاش و التصورات " ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  ،جامعة السانية  ،كلية العلوم االجتماعية  ،وهران ،
. 1
المواقع اإللكترونية .:
.1بوعالم برزيق  " ،املأزق األمين اجملتمعي و هواجس التفكك "  ،موقع نوون بوست  ،نشر يف  ، 1 2/18/ 9أطلع عليه يف

، 1 9/ /

املصدر :
http://www.noonpost.org/content/19878

 .2عبد النور بن عنرت  " ،معضلة اهلجرة يف املنطقة املغاربية "  ،موقع العربي الجديد  ،نشر يف  3يناير  ، 1 3مت اإلطالع عليه يف
 ، 1 9/ / 1املصدر :
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/1/15/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8

 " .6حتقيق  ...اهلجرة غري الشرعية  ،احللم األليم "  ،موقع قصة اإلسالم  ،نشر يف  ، 118/12/ 2مت اإلطالع عليه يف : 1 8/1 /61
http://islamstory.com/ar/artical/23216/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%BA
%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%8
4%D8%AD%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%85

أ .المراجع األجنبية :
, New economics school " Illegal migration and trafficking "GuigoFriebel& Sergei Guriev , 7.
of and CEFIR , Moscow , February 2002
Rezouni, Salaheddine, Illegal immigration : causes , consequencec & national security 1.
implications? , USA : US Army War College , Carlisle Barracks PA, 2010.
", Cambridge Dictionary, [Cited: 12 13, "Definintion of Immigrant in english dictionary1.
]2018.
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/illegal-immigrant
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المتغيرات االستراتيجية والتكنولوجية المؤثرة في خارطة توزيع
موازين القوى في النظام الدولي

د .مروان سالم العلي

المتغيرات االستراتيجية والتكنولوجية المؤثِرة في خا ِرطة توزيع موازين القوى في النِظام الدولي
ُ
Strategic and technological variables affecting the distribution of
powers balances in the international system
تخصص االستراتيجية ُ -مدرس -قسم العالقات الدولية
م .د .مروان سالم العلي /دكتوراه في ُ
 ُكلية العلوم السياسية ِ -جامعة الموصل -العراق

الملخص:
وحنن نشهد ُُجلةً ِمن املتغريات االسرترتاتييية والتنولللييرتة الدوليرتة وايمليميرتة املتررتار ة
نعيش يف العصر الراهن فرتةٌ تارخييةٌ ُمتميزةٌ ُ
ُ
ُ
تعصف بالنرة األرضية ،م ِ
وذرةً بِوشلء نظام دويل يديد لى أنقاض نظام سرتاب ،،وعرتعلد مرتلد يديرتدة ُمقابرتط سرتقلى أُ رترد ..إِذ
ُ
ِ
ِ
ايرترتة منانرترتة القرترتلة العررترتنرية ُمقابرترتط إ مرترتاء وانرتاً ُم رترتافاً للمنلنرترتات االمتصرترتادية والتنولللييرترتة يف
أّ رترتذ الوظرترتام الرترتدويل يعرترتيش مرُلرترتة تر ُ
تقرير وتقدير منانة القلد املؤثِرة يف الوِظام الرتدويل ،وانتشرتار تِلرتمل املنلنرتات برتث أمِنرتر ِمرتن دولرتة و ِ
اُرتدة ،اعرتط الوِظرتام الرتدويل يتيرته
النفتاح لى المات التأمثري امل ِ
علب ا ِ
تعددة ،وإ ادة انتشار من ِلنات القلة دولياً سرتيعمط لرتى اسرتتوهاض مم يرتة يديرتدة رتط رتط
من العالمات الدولية ُامل ِ
ما هل مائمِ ،ما أ َّ
عاعرة مل تعد المات بث الدول فقط وإمنا أع حت المات املية نظراً لد لل أطراف
ُ
مفادهرترتات إِ َّن املتغرترتري التنورترتل -امتصرترتادأ أمضرترتحى املتغرترتري
أُ رترترد فا ِلرترتة يف الوظرتام الرترتدويل ِمرترتن لرترتري الرترتدول .ويقرترتلم ال حرترتى لرترتى فرضرترتية
ُ
ُ ِ ُ
الرئيس يف رسم هياِط القلة يف الوظام الدويل اجلديد ،وبالتايل إِنتاج األمناى اجلديدة من العالمات الدولية.
الكلمات المفتاحية :املتغريات االسرتاتييية ،املتغري التنولامتصادأ ،الوظام الدويل ،الليربالية اجلديدة ،التنتُالت االمتصادية.
ُ
ُ

Abstract:
We are witnessing a period of remarkable historical time. We are witnessing a number of
strategic and technological changes in the international and regional worlds, which are
threatening the emergence of a new international order on the ruins of a former regime and
the rise of new forces in return for another fall. The international regime is living in a period
of decline in the status of military power in return for giving weight to the economic and
technological components in determining and assessing the status of the powers that influence
the international system. The spread of these components among more than one country
makes the international system open to multi-influence relations, Internationally, international
relations will no longer be inter-State relations, but will become global relations due to the
entry of other actors in the international system.
The research is based on the premise that the techno-economic variable has become the main
variable in the shaping of power structures in the new international order and thus the
production of new types of international relations.

Key Words: strategic variables, techno-economic variable, international system, NewLiberalism, Economical agglomerations.
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الم ِ
قدمة
ُ

ِمورت أذ أمواسرترتط نانيويرترتات القرترترن املوصرترترم ،سرترتادت العرترتامل ،دوالً وعرترتعلباً ،مليرتةٌ ا ِرمرتةٌ ِيث رترتات ذاتيترترته ِرترتدرب اضرترتمرارأ للرترتتملُ ِمرترتن
ُ
ن رتلاميس الترترتأثري املعرترتادة والروتيويرترتة الرترتع ُاعرترترت العرترتامل ِمرترتن ِي رتراء سرترتيللة األمداء الرترتع أمعرترتابت الينليرترتة القم يرترتة للوِظرترتام الرترتدويل الررترتائد
ُ
آنذاك .ذلرتمل الوِظرتام الرتذأ عرتهد يف ا ونرتة األ رترية ُرتدود العديرتد ِمرتن التحرتلالت الرياسرتية واالمتصرتادية والعررتنرية واييديلللييرتة
اعرترة ولرتري امل ِ
بِفعط جممل ة ِمرتن املتغرتريات التنوللليية،هرتذل التحرتلالت واملتغرتريات الرتع امترتدت تأثرياارتا امل ِ
اعرترة إ نررتي العالمرتات
ُ
ُ
ُ
ُ
الدولية امل ِ
عاعرة ِسلاء مب ملهنا أو هينلهرتا الرتِيرت  ،وا احلرتد الرتذأ سرتلل للرت عن ِمرتن ال رتاُنث إمنرتان احلرتديى رتن إن نرتة نظامرت ًا
ُ
دولياً "يديداً" أع ح ا ن يف طلر التنلين إن مل ينن مد تنلن بالفعط .وهنذا فأن الوظام الدويل يف يلهرل ثابت ،أما املتغريات
ُ
فهي مظاهر التع ري ن هذا الوظرتام ،وهرتي عرتنط التفرتا ُالت والعالمرتات ولرتيس يلهرهرتا .والعرتملت َّ
إن مرتا يشرتهدل العرتامل اليرتلم ِسرتلاء
ُُسرترتي نِظامرتاً دوليرتاً ،أو هرترتداً دوليرتاً يديرترتداً ،أو ُمتغرتريات دوليرترتة يديرترتدة ،أو مرُلرترتة انتقاليرترتة يف الوِظرترتام الرترتدويل فأنرترته يعرترتل أول مرترتا يعرترتل
ِ ِ
ومعاجلة ُمشنالته .وِمبا أن
الرعي إ إمرار مقاعد وم ادئ يديدة ترتلهم ميم املُيتمة الدويل وسللِياته يدارة العالمات الدولية ُ
املتغريات الدولية ِنريًة ومتول ة ِِبرب درية تأثريها يف الوِظرتام الرتدويل،ارتأيوا رترض أبراهرتا الرتع ِرتان لرتا دور يف ديرتد معرتامل الوِظرتام
ُ
الدويل القائم ،والع ِمن املريح يداً أن ترهم يف إِ ادة ترتيب وإ ادة هينليته ُمرتق الً.
أهمية البحث :حيظى ال ُحى بأمهية واسعة ِلن أن ِ
ِمعمرتى ورمبرتا ِمفهرتلم باترتت ُملِحرتة يف لرتط الررتيللة الرتع
رتدويل
ل
ا
رتام
ظ
الو
رتة
س
ا
ر
د
ُ
اترمت هبا هينليته وومائعه،و لع موظلماته لِ ُمعميات التغيري الع جتاوا تأثريها وليفته اجملتمعية،لتللح أبعادل.وهبذا املعىن لدت
ِدراسة الوظام الدويل تتعدد الغاية األِادميية واملعرفية ال حتة لصاحل لاية اِرب ترت ط ِمبُرتق ط الرياسة الدولية.ف قاء العامل واستمرارل
واادهارل أع ح رهن بِفهم ط يعة الوظام الدويل والياته وتفا ُالته و الماته الدا لية..
إشكالية البحث :محرتط لورتا ملضرتلع ال حرتى ولانرتا ِيعرتنالية ِ رترية مفادهرتات مرتا هرتي املتغرتريات التنولامتصرتادية املرتؤثرة يف إِ رتادة رسرتم
ارطة تلاية ملااين القلد يف الوِظام الدويل؟ ،وهط بإمنان تلمل املتغريات إ ادة رسم هياِط القلة يف ال يئة الدولية اجلديدة؟.
إن ط يعة ال حى يقرتلم لرتى فرضرتية مفادهرتات َّ
فرضية البحثَّ :
إن املتغرتري التنورتل -امتصرتادأ أضرتحى املتغرتري الرترئيس يف رسرتم هياِرتط
ُ
ُ ِ ُ
القلة يف ال يئة الدولية اجلديدة ،وبالتايل إنتاج األمناى اجلديدة من العالمات الرياسية واالمتصادية والعرنرية والقيمية.

منهجيةةة البحةةث :إِ َّن اييابرترتة لرترتى إعرترتنالية ال حرترتى ترترتاج إ مورترتاه

لميرترتة ِيث رترتات فرضرترتية ال حرترتى ،ولررترتعة امللضرترتلع وتلليترترته

وتول رترته أ تم رترتد ال اُ رترتى مو رترتاه دي رترتدة ،موه رترتا( :امل رترتوه التحليل رترتي) و(امل رترتوه اللع رترتفي) الل رترتذان وف رترا س رت يالً ِ رترياً لرع رترتد املتغ رتريات
االس رترتاتييية والتنوللليي رترتة والوظ رترتام ال رترتدويل وتأثرياام رترتا املت ادل رترتة ورع رترتد آفامهم رترتا املر رترتتق لية ،ناهي رترتمل رترتن أ َّن الت رترتأثريات املت ادل رترتة ب رترتث
ُ
ُ
ُ
املتغ رتريات االس رترتاتييية والتنولللييرترتة والوِظرترتام الرترتدويل ،يعلرترتت احلايرترتة ماسرترتة إِ ا تِمرترتاد (مرترتوه التحليرترتط الوظمرترتي)ِِ ،بنرترتم أن هرترتذا
املرتُرتوه يهرترتتم ِ
ومتغ رتريات اللضرترتة الرترتدويل إمليمي رتاً و املي رتاً .وملرترتا ِرترتان (املرترتوه االسرترتتقرائي) يُفيرترتد االنمرترتالع مرترتن مرترتلم
رتلالت
رت
رتة
رت
س
ا
ر
بد
ُ
امللضلع ميد ال حى لتحليط أثارل واهم ُ دداته ،و(املوه االستشرايف االُتمايل) يعل مرام ة امللضلع ن بُعد ،بغية اللملف لرتى
ومتغرياته وأبعادل املرتق لية ،و(التو ؤ) يُفيد بإ ماء بعن التلمعات ملرتق ط امللضلع ميد ال حى يف لط املتغريات احمليمرتة برته،
آثارل ُ
ُ
ُ
ُ
فقرتد الرِرتلن إ هرترتذل املورتاه ُجيعرتاً ِ
لدراسرتة املتغرتريات االسرترتاتييية والتنولللييرتة والتو رترتؤ برتأهم آفامهرتا املررترتتق لية وتأثريهرتا يف ِيفيرترتة
تغري ال واء الرمي للوظام الدويل وتلاية مراِز القلة والوفلذ لى القلد الدولية الفا ِلة فيه ،وتأثُر ذلمل الوِظام ِهبا.
هيكليةةة البحةةث :تقررترتيم هينليرترتة ال حرترتى ،ف رتالً رترتن امل ِ
قدمرترتة وامتا رترتة واالسرترتتوتايات إ م حنرترتث أساسرتيث ،تمرترترع ال اُرترتى يف
ُ
للمتغريات االسرتاتييية االمتصادية املؤثِرة يف هينلية الوِظام الدويل ،فيما رض امل حى الناين املتغريات االسرتاتييية
امل حى األول ُ
ُ
التنوللليية املؤثِرة يف إِ ادة ترتيب الوظام الدويل وهينليته.
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المتغيرات االستراتيجية االقتصادية المؤثِرة في ترتيب موازين القوى في النِظام الدولي
المبحث األَولُ :

ال نتياوا احلقيقة ِودما نقللتبان الدور الذأ أضحت ت ملة هبا املتغريات االمتصادية ومنانتها يف الوظام الدويل يف امل ما
ُ
وملفرترتت للوظرترتر ليصرت ح لرترتا األولليرترتة يف تشرترتنيط
رتري
رت
ِ
رتنط
رت
ش
بعرتد احلرترترب ال رترتاردة واملتأتيرترتة مرترتن ترترتدين دور القرترتلة العررترتنرية ،برترتدت ترتزداد ب
ُ
ُ
العالم رترتات ايمليمي رترتة والدولي رترتة وأس رترتا التن رترتلين ال وي رترتلأ ل رترتذلمل الوظ رترتام ،لتُمن رترتط تل رترتمل املتغ رتريات ال رترتدوافة األس رترتا املح ِرِ رترتة ل مليمي رترتة
ُ
اجلديدة .لري إنوا ال مينووا ِِبال ِمن األُلال معرفة املنانة الع أع حت تت لاها القلة االمتصادية إال رب التمرع للممالب ا تية..
المطلب األول :إِعادة توزيع عناصر القوة :تراجع دور القوة العسكرية ُمقابل تعاظُم دور القوة االقتصادية
ِ
ِ
ِ
مفادهات َّ
إن ُمعظم هذل القلد هي ملة
لل مموا بدراسة مرحية لم يعة القلد الفا لة يف الوظام الدويل اجلديد الستخلصوا نتييةٌ ُ
امتصادية وتنوللليية ِما هل احلال بالور ة لللاليات املتحدة األمرينية واليابان واال اد األوريب .أما القلة العرنرية فهي تُناد َّ
أن
تنلن ُنراً لى اللاليات املتحدة وروسيا اال ادية وبدرية أمرتط الصرتث .و ليرته مينرتن َّ
أن جنرتزم بليرتلد إ رتادة فعليرتة ُقيقيرتة لرتتيرتب
وتلايرترتة واعرترتر القرترتلة جنرترتم وهرترتا ترايرترتة القرترتلة العررترتنرية لصرترتاحل القرترتلتث االمتصرترتادية والتنولللييرترتة مرترتة رترتدم إمصرترتاء أأ موهمرترتا ،برترتط
تدا لهما وتشابنهما وتناملُهما أُياناً وتالامها تالام الشرى مة املشروى أمُياناً أُ رد( ).
وهورتاك مؤعرترات ديرترتدة تُرتدلط لرترتى تقلرت وترايرترتة دور القرتلة العررترتنرية بعرتد احلرترترب ال رتاردة ِمرترتن أمهُهرتات إن ُ ادثرترتات الرمابرتة لرترتى
ُ
ِ
ِ
التررترتلح بعرترتد احلرترترب ال رترتاردة أع رت حت ثانليرترتة بعرترتدما ِانرترتت لريرترتة لترترتلفري األمرترتن واالسرترتتقرار يف الوظرترتام الرترتدويل ،ف رتالً رترتن إُرترتالل
اسرترتاتييية التعرتاون برتث اللاليرترتات املتحرتدة وروسرتيا رترتط اسرترتاتييية التررتلُح الورترتلوأ االسرترتاتييي( )ِ.مرتا أنرترته يف رتم ااديرتاد تفعيرترتط
لاهرة اال تماد املت ادل بث القلد الفا ِلة يف الوظام الدويل اجلديد باتت إِمنانية جللء هذل القلد إ استعمال القدرات العرنرية
ُ
أمو الولويرترتة لتلييرترته التفرترتا ُالت الدوليرترتة ،رترتدودة يرترتداً يف رترتامل مرترتا بعرترتد احلرترترب ال رترتاردة بعرترتد َّ
أن برترتدت القرترتلد ال ُنرترتربد تليرترتا إ تلليرترتف
مدرااا االمتصادية والتقوية اعياً وط يعة التحلالت لى مرتلد ذلمل الوظام.
والعمل أن تراية القلة العرنرية لصاحل القلتث االمتصرتادية والتنولللييرتة مينرتن أم َّن نلتمررته رترب مؤعرترات ديرتدةِ ،موهرتات تلميرتة
اجلان رترتان األمرين رترتي والروس رترتي ل رترتى العدي رترتد ِم رترتن ُمعاه رترتدة ف رترتين األس رترتلحة االس رترترتاتييية الولوي رترتة العائ رترتدة لم رترتا وع رتلارخيهما الع رترتابرة
للقاراتِ ،
ومن ذلمل ُمعاهدة (ستارت األو ) يف  99و(ستارت النانية) يف 991و(ستارت النالنة) يف ،)1( 2 2ناهيمل لى
أ َّن أمهية القلة االمتصادية هي يف تزايد ممرد ومرتمر موِرت ُذ ُررتم ِ
الصرتراع برتث االمتصرتاد واالسرترتاتييية لصرتاحل االمتصرتاد ،فأمعرت حت
ُ
ُ
االسرتاتييية إُِدد آليات االمتصاد لياً وإمليمياً ودوليرتاً .رتالوة لرتى االجترتال العرتاملي حنرتل تنرتريس التنرتتُالت االمتصرتادية ايمليميرتة
ِالتيمعات االمتصادية بالقارتث األوربية وا سيلية والتنتُط االمتصادأ األمريني.
ُ
ِ
ِ
ِما ياءت العلملة بعد احلرب ال اردة لتُنر هيموة القلة االمتصادية يف ممة الرم الرتدويل ُرتك ِرتادت العلملرتة َّ
أن تنرتلن ُمرادفرتاً
للهيمورتة االمتصرترتادية ،اد لرترتى انتقرتال امتصرترتاديات الرترتدول املصرترتوعة ِمرتن مرُلرترتة االُتنرترتارات إ مرُلرترتة " امليرتة االمتصرترتاد" ،ف رتالً رترتن
ُ
تراية القدرة التوافرية األمرينية يف جمايل التيارة والتصدير نظري تفلع ياباين وأملاين هائط يف اِتراح األسلاع العاملية( ).

Hassan B. Ndahi, The Effects of Force on a Structure, Journal Article, Vol.62, 2002, P.37.
( ) سعد ُقي تلفي ،،االسرتاتييية الولوية بعد انتهاء احلرب ال اردة ،مان ،دار اهران للوشر ، 222،ص .2
( )1لالستزادة ُلل تلمل االتفاميات أمنظر :طارع مد ذنلن ،العالمات األمريِية الروسية بعد احلرب ال ا ِردة ،ى  ،بغداد ،مرِز محلرايب لل حلد االسرتاتييية ، 2 ،ص. 72
(

()1

) والدن بلّل ،تفنيمل العلملة :أفنار المتصاد املي يديد ،ترُجة نقلال زملل ،بريوت ،الشرِة العاملية للنتاب ، 222،ص. 2 - 72

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد14آذار /مارس - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

799

المتغيرات االستراتيجية والتكنولوجية المؤثرة في خارطة توزيع
موازين القوى في النظام الدولي

د .مروان سالم العلي

إن أياً ِمن القلة االمتصادية الفا ِلة يف امل ما بعد احلرب ال اردة ِأملانيا واليابان ..مبقدورها أن تُرترتيم ملارتا االمتصرتادية إ مرتلة
رنرية المتالِها القدرات املادية والتنولللييرتة الالامرتة لرتذا التحرتلل ،بيومرتا ال تررتتمة روسرتيا وهرتي مرتلة ررتنرية ُِرتربد أن رتتف
بتفلمها العرنرأ أو للا إ ملة امتصادية ،ناهيمل ن أن القلة العاملية مل تعد ِ
ِاموة فقط يف القلة العررتنرية ِمرتا ِانرتت سرتابقاً
أأ إهنا مل تعد ُ نِط احلير األسا يف الرياسة الدولية لى ُد تع رتري(ريتشرتارد نينررتلن) برتط برترا املتغرتري االمتصرتادأ والتنوللرتليي
ُ
يف امل ما بعد احلرب ال اردة ولدا ُمتغريين رئيرث للقلة يف الوظام الدويل .وهذا ما أمِدل العديد من ال ُنتاب أممنال (برتلل ِورتدأ)
الذأ أعار إ " :إِن االمتصاد هل الذأ سلف يرهم يف ديد األُطر االسرتاتييية للقلد العظمى ومدرااا لى ال قاء"( ) .وأِد
األِ رترتادميي (ريتش رترتارد رواِرت رترانس) ل رترتى" :إِ َّن مفت رترتاح الق رترتلة العاملي رترتة مل يع رترتد يف الق رترتلة العر رترتنرية وإمن رترتا يف التي رترتارة( ) .وم رترتلل (تش رترتارلز
ِلبتشرترتان)" :إِنرترته يف لرترتط وامرترتة ييلبرترتلليتيني ال يعتمرترتد ا ن لرترتى الرترتردع ،فقرترتدت القرترتلة العررترتنرية ِن رترياً ِمرترتن ميمتهرترتا وبرترتالعنس ف رتأن
الفا لية الع ققها القلة االمتصادية تزداد باضمراد"(.)1
وال عمل إِ َّن ُِط هذل املؤعرات هي براهث ِافية تُربهن لى هيموة القلة االمتصادية وت ؤها ممرتة هرترم الوِظرتام الرتدويل يف رتامل مرتا
بعرترتد احلرترترب ال رترتاردة ودورهرترتا يف ديرترتد معرترتامل هينليترترتهِ ،مرترتا أم َّن ُِرترتط تِلرترتمل املتغ رتريات ولريهرترتا ِنرترتري ،أمدت لرتايرترتة دور القرترتلة العررترتنرية
ُ
وتعالُم دور القلتث االمتصادية والتنوللليية.
المطلب الثاني :التغيير في هيكل النِظام االقتصادي العالمي
لتغري الوظام الدويل من نظام النُوائية القم ية إِ نِظام أُُادأ ،أثار ِ رية لى ال يئة التيارية العاملية والوظام االمتصادأ
لقد ِان أ

العاملي ،ليتم جتاوا نظام بريتلن وودا ،ومبا يوريم واملعميات الدولية واالمتصادية اجلديدة ،ن طري ،إمامة نظام امتصادأ نمه
ُ
ثالد ُِتط امتصرتادية ِرتربد ..تتمنرتط بِ ُنرتط ِمرتن اال رتاد األوريب بقيرتادة أملانيرتة ،وجتمرتة االبيرتمل بقيرتادة يابانيرتة ،والوافترتا بقيرتادة أممرينيرتة.
بع ارة أُ ردت إِ َّن الوظام االمتصرتادأ العرتاملي أ رتذ يررتتود لرتى مرتاطرة امتصرتادية ُمشرترتِة تقرتلم لرتى أسرتا االمتصرتاد املوفرتتح واملتعرتدد
ُ
ُ
ررية من يانب احلنلمات( ) ..ليُعرب
القم يةِِ ..ما يعط ِمن التيارة دا ط ال ُنتط االمتصادية ال ُنربد أِنر ُُرية ِموها بث ال ُنتط امل َّ
ُ
التليه حنل التنتُالت االمتصادية ن إِدراك الدول املو لية ت للائها إِ دم مدراا مبفردها لى ملايهة التوافُرات االمتصادية
املتَّللدة ن اينتايية الائلة واملرتنزة لى النلرة الصوا ية النالنة وستنلن هذل التنتُالت االمتصادية العوصر املحرك لينلية الوِظام
ُ
ُ
ُ
الرتدويل .وإااء ذلرتمل يرتز الوظرتام االمتصرتادأ العرتاملي الرتراهن برتالوزوع إِ تنرتلين تنرتتالت امتصرتادية مالمرتة احليرتم ال تتقيرتد باألمرترتاليم
اجلغرافيرترتة و تصرترتر املررترتافات برترتث القرترتارات وتتيرترتاوا عرترتيغة التعرترتاون ايمليمرترتي واجلِرتلار اجلُغرترايف ِأسرترتا النرترتدمايها ،يف اجترترتال تصرترتا ُد
ايرترتة "ايمليميرترتات االس رترتاتييية " ،بع رترتد َّ
أن فرضرترتت ضرترترورات العمرترتط واملصرترتاحل االمتصرترتادية املش رترترتِة
"ايمليميرترتات االمتصرترتادية" ،وتر ُ
ُِ
نفرها لى القلد ال ُنربد لالخنراى يف التنتُالت االمتصادية ايمليمية اجلديدة انمالمرتاً ِمرتن دوافرتة امتصرتادية واسرترتاتييية مرتن أمهُهرتا
التقدم التنوللليي و رث القدرات التراومية يف إطرتار الوظرتام التيرتارأ
تعزيز امط القدرة لى املوافرة الدولية وضمان األسلاع و ُ
ُ
العرتاملي إ التعرتاون والعمرتط االمتصرتادأ املشرترتك فيمرتا بيوهرتا رترب القرترتارات ،وايفرتادة مرتن املزايرتا الرتع وحهرتا موظمرتة التيرتارة للتنرترتتُالت
ُ

( ) نقالً ن :فؤاد العشا ،الوظام العاملي اجلديد :امل خبمرة رؤو  ..احلقيقة واللهم ،ى  ،دمش ،،دار اجلماهري للوشر ، 99 ،ص . 7
( ) نقالً ن :الفن وهايدأ تلفلر ،أمعنال ِ
الصرا ات املقِلة ،ى  ،ترُجة عالح د اهلل ،بريوت ،دار األاموة ، 992،ص. 7
ُ
( )1تشارلز ِلبتشان ،اللاليات املتحدة األمرينية وأوربا يف الشرع األوسط و اريه :عرِاء أمم متوافرلن؟ ،ى  ،أمبل ل  ،مرِز ايمارات ِ
للدراسات ، 222،ص .
ُ
(

) هلعيار معروف ،االستنمارات واألسلاع املالية ،ى  ،مان ،دار عفاء للوشر والتلاية، 221،ص
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االمتصرترتادية يف معامالارترتا ِدولرترتة واُرترتدة أو بالر ايرترتة ،وتقليرترتة امللامرترتف التفاوضرترتية يف ال يرترتة والشرتراء مرترتة التنرترتتالت األُ رترتردِ ،
ومرترتن ُ
ُ
ُ
تزايد ُمعدالت الوات والد لل وإمنانيات الصادرات.
وليس من عملت َّ
إن لل ط يعة الصراع الدويل ِمن ِعراع إيديللليي أبان احلرب ال رتاردة إ عرتراع امتصرتادأ -معرتريف بعرتد تلرتمل
احلرترب ،إذ أعرت حت القرتلة االمتصرترتادية واملعرفيرتة املتغرتريات األساسرتية يف عرترتوة األممرتاب الدوليرتة وتورتامي الرت رترتات احلمائيرتة برتث الرترتدول
ُ
( )
ولهرترتلر ال ُنترترتط االمتصرترتادية الن رترترية ،ابرترترا نرترتزوع عرترتديد للعديرترتد مرترتن الرترتدول إ تنرترتلين ترتي رترتات وتنرترتتالت امتصرترتادية ماريرترتة ِمالمرترتة
وإمامة مواط ،جتارية ُرة وجتمية ايمنانات يف هياِط أِرب قيقاً ململب الفا ليرتة والرتدفاع رتن املصرتاحل وِررتب الوفرتلذِ ،مرتن أيرتط
ترترتد يم ملارترتا يف ملايهتهرترتا للرترتدول األُ رترترد املو رترتلية يف تنرترتتُالت امتصرترتادية أ رترترد ،مرترتنالً اجترترتال اللاليرترتات املتحرترتدة إ تنرترتلين الوافترترتا
ِنتلة امتصادية يف ملايهة ُِتلة اال اد األوريب وِذلمل اجتال اليابان إ تنلين تنتط امتصادأ ت مياداا وهل االبيمل من أيط
ترتد يم مرتدراا التوافررتية يف ملايهرترتة النتلترتث األوريب واألمرينرتي ،األمرتر الرترتذأ يعرتط تلرتمل التنرتتالت ُ نرترتط ُيرتر الزاويرتة يف ايمليميرترتة
اجلديدة ،والع هد إليها ُمهمة الرتِيز لى االمتصاد العاملي بعد لملته ،ن طري ،بِوائها ف اءات امتصادية ُمتعرتددة ،والسرتيما يف
املراِرترتز املتقدمرترتة للرأُساليرترتة العامليرترتة ليظهرترتر ُِرترتط ِمرترتن اال رترتاد األوريب والوافترترتا واالبيرترتمل بِلعرترتفها التنرترتتُالت الرئيررترتة املهيمورترتة لرترتى الوظرترتام
ُ
ُ
االمتصادأ العاملي الراهن ،إذ مل يعد للدول الوامية مُدرة لى بية موتيااا إ واُدة ِ
ِ
ورمبا ُهوا
.
إليها
م
توت
مل
ما
الت
التنت
هذل
ن
م
ُ
ُ
ُ
تنمن د لة الدول الوامية ِمراراً وتِنراراً إ تشرتنيط نِظرتام امتصرتادأ دويل يديرتد م رتل لرتى أسرتا العدالرتة والتوميرتة الشرتاملة يتيرتاوا
ُ
ِ
إ فامات التم ي ،االعرتاِي ،والعيز الرأُسايل إ طري ،ثالى ،بيد َّ
أن ُ اولة إمامة نظام ِهذا ال مينن أن يُنتب لرتا الويرتاح مرتن
دون التلعرترتط إ ُرترتط مرت ُرترض ملشرترتاِط تلرترتمل الرترتدول و اعرتةً فيمرترتا يتعلرترت ،برترتاللامة والوظرترتام االمتصرترتادأ العرترتاملي الرتراهن الرترتذأ برترتدأ يشرترتهد
مرور الدولة الصوا ية بأامة ُادة من الرِلد وت اطؤ الومل ،بيوما تدور الدول الوامية يف ُلقرتة ُمفرلرتة ِمرتن رتدم االسرتتقرار يف أسرتعار
ملادها األولية وتفامم مديلنيتها و يز ميزان مدفل ااا( ).
التيمعرترتات ايمليميرترتة اجلديرترتدة لتنرترتلن لرترتاهرة العصرترتر يف الوظرترتام االمتصرترتادأ العرترتاملي املعاعرترتر املتيرترته حنرترتل العلملرترتة
ِِب ُنرترتم ذلرترتمل برترترات
ُ
ُ
و رير التيارة ،و لى الرلم ِمن ت اين دوافة إنشاء هذل التنتالت ِمن إمليم إ أ ر بط ِمن دولرتة إ أُ رترد دا رتط التنتُرتط نفررته،
بيد أنه يف ُِط األُلال ي قى ال حرتى رتن قيرت ،املورتافة االمتصرتادية ِمرتن ِ رتالل ميرتام هينرتط إنترتايي أِنرتر ِفرتاءة و فيرتز وترتائر الومرتل
االمتصرترتادأ رترتن طريرترت ،ايرترتادة االسرترتتنمارات األيو يرترتة ِمرترتن ابرترترا األهرترتداف الرترتع تقصرترتدها الرترتدول املو رترتلية يف إطرترتار تنرترتتُالت ايمليميرترتة
أن تلمل التنتالت ست ِ
اجلديدةِ .ما َّ
منن دول العامل ِمن التعاون فيما بيوها لتاليف ت ديد ملارد المامة ِ الل توري ،ال حرتى دوليرتاً
ُ
ُ
رترتن برترتدائط ينترترتاج المامرترتة والتوررترتي ،مللايهرترتة اسرترتتمرار ترترتدهلر ال يئرترتة ،والسرترتيما وأ َّن تنرترتتُالت ايمليميرترتة تت رتلافر لرترتا يف أللرترتب األُ رتلال
للموظمات العاملية.
ِفاءات توظيمية وإدارية وفوية تُرا دها لى أداء ولائفها بفا لية و لى حنل مد ال يُتاح ُ
يف ضلء ما ورد ُمينن تأعري ما يأيت:
ُ .دود لل يف مفهلم القلة املعاعرة ترتب ليه االنفصال بث القلة العرنرية واالمتصادية نر ياً ن بع ها ،فلم يعد األمر
ُ
ِما ِان يف الرتوظُم الدوليرتة الررتابقة ،برتان الدولرتة األمرتلد ررتنرياً هرتي األمرتلد امتصرتادياً .وينفرتي ُمقارنرتة اللاليرتات املتحرتدة وروسرتيا،
ب ُنط ِمن اليابان واملانيا يث ات عحة ذلمل.

(
(

)
ِ
أسس واجتاهات املرتق ط ،جملة ِدراسات دولية ،العدد ، 2يامعة بغداد ،مرِز الدراسات الدولية ، 22 ،ص.82
سرمد د الرتار أمث ،التنتُالت االمتصادية :دراسة يف ُ
ُ
) د النرمي ملسى ،الدميقراطية يف الوظام الدويل ،جملة دراسات سياسية ،العرتدد ،7بغرتداد ،بيرتت احلنمرتة، 22 ،ص ِ.8رتذلمل انظرتر :الررتيد ياسرتث ،العلملرتة :رؤيرتة ابررتتمللليية ،يامعرتة القرتاهرة ،مرِرتز

الدراسات ا سيليةِ ،لية االمتصاد والعللم الرياسية ، 222،ص ص. 2-19

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد14آذار /مارس - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

027

المتغيرات االستراتيجية والتكنولوجية المؤثرة في خارطة توزيع
موازين القوى في النظام الدولي

د .مروان سالم العلي

 .تراية دور القلة العرنرية ،وتصا د أنلاع أُ رد ِمن القلة ،تُعرف بالقلة الوا مة االمتصادية والنقافية ،وهي نلع مرتن الوفرتلذ ال
يعتمد لى القلة العرنرية ،فمنالً بإمنان أوربا أو اليابان دأ اللاليات املتحدة دون الليرتلء إ أأ نشرتاى ررتنرأ .فلرتم تعرتد
الريمرة االمتصادية تاج إ القلة املرلحة ،طاملا أع حت القلة العرنرية اليلم ال تؤدأ إ القلة االمتصادية بط العنس اماً.
ُ
 .1واملالُ َّ
أن ما ترتب لى مرتا تقرتدمت إن الرتدول املرِزيرتة مل تعرتد تررتعى لِورتاء أُرتالف ُللرتا ولنوهرتا تررتعى لِ ورتاء ُِترتط امتصرتادية
ُ
إمليمية يديدة ذات ملايهات توافُرية وليس تصار ية .ومل ي ُنن هذا التحلل يف مفهلم القلة ا ت اطياً إذ نة أس اب ديدة تقرتف
وراءل موهات تصا د ُدة املوافرة االمتصادية بث األمماب االمتصادية النالثة بعد احلرب ال اردة ِ
لتحرتط تِلرتمل املوافررتة رتط امللايهرتة
ُ
ُ
ُ
ِ
العرنرية واييديللليية ،اد لى أن دم يدود استعمال القلة العرنرية يف المات القلد بث الدول ال ُنربد يعرتط مرتن ما رتدة
القلة االمتصادية األهم يف تلاية القلة يف الوظام الدويل.
المطلب الثالث :بروز مفاهيم اقتصادية جديدة ذات تأثير في النظام الدولي

ليس ُهواك أدىن ُم الغة لل أِدنا ،بان العلملرتة والليرباليرتة اجلديرتدة واجليلامتصرتادية وامتصرتاد املعرفرتة عرتنلت أهرتم املفرتاهيم االمتصرتادية
اجلديدة الع سمة جنمها يف امل ما بعد احلرب ال اردة ،بالتزامن مة لهرتلر مفرتاهيم ونظريرتات يديرتدة للومرتل والتوميرتة ،وترترتب لرتى
لهلر هذل املفاهيم تغيري مرار الوظام االمتصادأ العاملي ِ ُنط وإُداد لالت بالغة فيه.

أوالا :العولمة االقتصادية

ال خيمى من يقللت بان أهم تغري نال العالمات االمتصادية الدولية وِوتاج للنلرة العلمية والتنوللليية ِامن يف العلملة واالنتقال
من االمتصاد الدويل الذأ تتمحلر اليال القا دية لى الذات واملوافرة إ امتصاد املي يتميز بربوا نظام إِنتاج معرتلمل حيرتط رتط
الوظم اينتايية اللطوية .وِمفهلم يديد لهرت العلملة يف امللضل ات املتعلقة باالمتصرتاد إال أهنرتا مل تعرتد ُمصرتملحاً امتصرتادياً ِبترتاً،
ُ
ألهنرترتا جترترتاوات جمرترتال االمتصرترتاد ،لنلهنرترتا نظامرتاً امليرتاً ،أو يُرتراد لرترتا أن تنرترتلن ِرترتذلمل ،لتشرترتمط جمرترتاالت سياسرترتية وثقافيرترتة وإيديلللييرترتة..
وتأيت العلملة يف ُمقدمة املفاهيم االمتصادية احلدينة نظراً لِما أُدثته ِمن تغيريات يذرية يف بُوية الوظام االمتصادأ العاملي.
اعرترترة وانتقرترتال األمم رتلال والقرترتلد ِ
وتعرترتل العلملرترتة بإارترتاا "انرترتدماج أس رتلاع العرترتامل يف ُقرترتلل التيرترتارة واالسرترتتنمار امل ِ
العاملرترتة والنقافرترتات
ُ
ِ
العامليةِ،ما يرتؤدأ إ ا رترتاع احلرتدود القلميرتة وإِ
والتقانة ضمن إِطار ِمن رأُسالية ُرية األسلاع وتالياً لع العامل لقلد الرلع
االحنرار الن ري يف سيادة الدول"( ) .وأ ذ هرتذا املتغرتري يلعرتب دورل يف عرتيالة رتامل ُمترتدا ط املصرتاحل والفرترص واأل مرتار وِمبرتا خيرتَّ ِلل
رتى مل يعرتد االمتصرتاد نلمرتاً مبومرت ،الدولرتة القلميرتة وُرتدها،
الدول والشرِات واألفراد التلاعط بشنط أسرترع وأبعرتد وبأمرتط ِلفرتةِ ،بي ُ
( )
وإمنا لهر فا للن امتصاديلن من نلع يديد ،وأع حت الشرِات ُمتعددة اجلوريات تؤدأ دوراً ِ لرياً يف هرتذا اجملرتال  .صلعرتاً
إذا ما لِموا أن إُدد أهم ُِسات العلملة االمتصادية نلت يف سهللة انتقال الرلة وامتدمات والعمالةِِ ،ما يعل إِاالة ِافة احللايز
ِبيى أع ح العامل أع ه ما ينلن بقرية ِلنية عغرية ،..ف الً ن ترارع
والقيلد ِالتعريفات اجلمرِية ونِظام احلص بث الدولُ ،
وتنامرترتط االمتصرترتاد العرترتاملي ،واالرت رترتاى برترتث أس رتلاع املوتليرترتات وأس رتلاع
التمرترتلر التنوللرترتليي ،ولهرترتلر م رتلانث وأنظمرترتة امليرترتة يديرترتدةُ ،
املعللمات ،وميام وانتشار نظُم اينتاج والش نات العاملية امل ِ
تناملة.
ُ
إِ ّن العلملرترتة أو النلِ رترتة تُعرترتد إذاً ِمرترتن أهرترتم الرياسرترتات الرترتع افراهرترتا الوظرترتام الرترتدويل اجلديرترتد أو برترتاألُرد الوظرترتام الرأُسرترتايل العرترتاملي ِ ليرترتة
رئيررترتة ِمرترتن ايرترتط تن يترترته وترترتد يم معاملرترته.فهرترتي صرترتيط ُاعرترتط لرترتذروة تمرترتلر هرترتذا الوظرترتام برترتط أن ُهورترتاك مرترتن اعلهرترتا ُمر ِادفرتاً للوِظرترتام الرترتدويل

(

Anne Morie Saughter, The Real New World Order, Foreign Affairs, Vol.76, No.5, 1997, P.P.184-185.

()1

) تلما فريدمان ،العامل يف صر ايرهاب ،ى  ،ترُجة مد طعمة ،بغداد ،موشلرات اجلمط ، 228،ص .
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اجلديد وليرت ُالة ُ ارية يديدة .بيد َّ
أن أهم أثرتر مرتن أثرتار العلملرتة يتمنرتط يف تزايرتد دور وأمهيرتة الشرترِات ُمتعرتددة اجلوررتيات يف
االمتصرترتاد العرترتاملي الرترتع تُعرترتد مرترتن أمرترتلد القرترتاطرات الرترتع تررترتتخدمها الرأُساليرترتة يف دفرترتة االمتصرترتاد العرترتاملي باجترترتال مع رتلمل بر رت ب االنتشرترتار
اللاسة لتلمل الشرِات ،وسيمراا لى ثلني التيارة الدوليةُ ..ك لدت لرتى ُرتد مرتلل (تشلمررتني) مبنابرتة "احلنلمرتة الرتع تُررتري
العامل فعلياً" وذلِمل يف امن يصلح ترميته برت " صر االمربيالية اجلديدة"( ).

ثانيا :الليبرالية الجديدة ))New-Liberalism
تدفعوا التغريات يف ال يئة االمتصادية الدولية للقللت بِإن ُهواك اجتال حنل الليرباليرتة وامتصرتاد الررتلع يف الوظرتام االمتصرتادأ العرتاملي،
مبعرترتىن انرترته يأم رترتذ طرترتابة رأُسرترتايل أو انرترته يتيرترته حنرترتل هيمورترتة الوظرترتام الرأُسرترتايل ،ملؤع رترات رترتدة موهرترتا اهنيرترتار اال رترتاد الررترتلفيع واجترترتال الرترتدول
املررترتتقلة ورترته وأِنرترتر دول رترتامل اجلورترتلب إ ت رترتل امتصرترتاد الررترتلع احلرترتر بعرترتد فشرترتط منرترتاذج التوميرترتة املت عرترتة فيهرترتاِ ،مرترتا أن املؤسررترتات
ُ
االمتصادية العامليرتة الرتع ترتدير االمتصرتاد العرتاملي هرتي مؤسررتات رأُساليرتة ،ف رتالً رتن أن القرتلد املهيمورتة يف الوظرتام الرتدويل بعرتد احلرترب
ال اردة والقلد االمتصادية ال ُنربد اجلديدة هي ملد رأُسالية .ورلم مِدم مفهلم امتصاد الرلع يف أسرهُ ود لاته لنن تم يقه ياء
بدافة الربيماين (فردريمل هايمل) واألمريني(وميلتلن فريدمان) ،وِِالمها أِد لى أممهيرتة العرتلدة إ مرتلانث الررتلع وُريرتة رأم املرتال
أسرتس نظريرتة الليرباليرترتة اجلديرترتدة الرتع تُشرترتري" :مرترتا يقرتررل الررترتلع عرترتاحل ،أممرتا ترترتد ط الرترتدول فهرتل طرترتاحل" ،ووفرترت ،فرترض مفرترتادلُ " ُِلمرترتا
وفرتُ ،
اادت ُُريرترتة القمرترتاع امترترتاص ااد الومرترتل والرفاهيرترتة للميتمرترتة" ،أمأ أم َّن تِلرترتمل الليرباليرترتة اجلديرترتدة الرترتع تقلدهرترتا املراِرترتز الرأُساليرترتة ترترتد ل إ
ا تم رترتاد سياس رترتة امتصخص رترتة ،وف رترتتح األس رتلاع أم رترتام الر رترتلة وامت رترتدمات الرأُسالي رترتة ،ووض رترتة سياس رترتات تتواس رترتب م رترتة مص رترتاحل الش رترترِات
ال ُنرترتربد ...واالمتصرترتاد يف نظرترتر الويلليرباليرترتة اجلديرترتدة لرترتيس رض رتاً أو طل رتاً أو بيع رتاً وع رتراءً ،برترتط هرترتل يرترتزء ِمرترتن مليرترتة ُمرِ رترتة ،سياسرترتية
وامتصرتادية وأمويرتة وثقافيرتة( ) .واسرتهم اهنيرتار اال رترتاد الررتلفيع إ برتروا هرتذل الوظريرتة ،الرترتذأ موحهرتا ايمنانيرتة ِرتي تصرت ح ذات أبعرترتاد
دولية ،ومعه برا التأِيد لى بواء دِتاتلرية الرلع العاملية(.)1
ال لرو بعد ذلمل ،أن الد لة إ تعميم الليربالية اجلديدة لتشمط ُجية مواط ،العامل ت اسم "امتصاد الرلع" الذأ بدأ ُالياً
يف تغيري أُسه ليص ح " املية االمتصاد" تط الليرته االمتصرتادأ يف إيديلللييرتة الوظرتام الرتدويل اجلديرتد .وبرتدت الليرباليرتة اجلديرتدة ترترتك
تأثريااا اللاضحة يف الوظام الدويل الذأ بدورل بدا يعمط لى تعميم فنرة امتصاد الرلع ِمحلر أساسي من اور مله وسيمرته
لى املعملرة .ويف ضلء ما تقدم مارن (يلايف يرينل) بث ملمف الليرباليرتة والليرباليرتة اجلديرتدة ِمرتن بعرتن الفرضرتيات األساسرتية يف
الوظام العاملي ِمن ِ الل يدول تلضيحي ،أبانه لوا اجلدول ذو الرمم( ).
الجدول ذو الرقم ( )1يبين موقف الليبرالية والليبرالية الجديدة من بعض الفرضيات
الليبرالية التقليدية

الليبرالية الجديدة

أهم الفرضيات

ِال،هواك فا لث أُ ر(فلا ط ابرة للقلميات)

الدولة فا ط ملُد و قالين

ِال ،الدولة هي جمزأة

نعم،لنن املؤسرات الدولية تلعب دوراً
نعم

الفلضى هي األِنر تأثرياً لى أف ليات الدول
املؤسرات الدولية تتر ب يف التعاون الدويل

ِال ،ملد منط التنولللييا،املعرفة..

نعم

نعم

نعم

الدولة هي الفا ط اللُيد يف الرياسة العاملية

( ) نعلم تشلمرني ،الوِظام العاملي القدمي واجلديد ،ترُجة اطف مد د احلميد ،القاهرة ،هن ة مصر للوشر ، 2 2،ص. 81
( ) دولال مايري ،رؤية ليربالية للقرن اجلديد ،ى  ،ترُجة مر األيليب ،بريوت ،عرِة احللار النقايف ، 222،ص ِ .ذلمل أنظر :لالب أبل مصلح ،الليربالية اجلديدة وعر ة ُقلع اينررتان ،برتريوت،
املرِز الل واين ِ
للدراسات ، 228،ص ص . -
( )1اعرف موصلر ،الليربالية اجلديدة :يذورها الفنرية وأبعادها االمتصادية ،القاهرة ،اليئة املصرية العامة للنتاب ، 222،ص. - 2
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اجلدول من إ داد ال اُى باال تماد لى :أنلر مد فرج ،الوظرية اللامعية يف العالمات الدولية ،الرليمانية ،مرِز ِردستان ، 227،ص. 22

ليه ،ترت ط الليربالية اجلديدة بوظام دويل يتلافر فيه عرطان أساسيان:أوالً ،اب أن ينلن بث الفا لث ِمن الدول ولريهم مصاحل
ُمت ِادلة يريى احلصلل ليها نتيية لعملية التعاون .ثانياً،أن ينلن التغيري يف درية املأسرة ُميار تأثرياً ملياً لى سللك الدول.
ُ
ثالثا :شيوع أطروحة الجغرافية االقتصادية (الجيوايكونميك -الجيواقتصادية)
استِنماالً لِما م ى وتد يماً له ،مينن القللت َّ
إن الليربالية اجلديدة بللرت لوا بايضافة إ مفهلمي العلملرتة واال تمرتاد املت رتادل،
ُ
مفهلم يديد هل"اجليلاينلمنيمل" أأ اجلغرافية االمتصادية ،والع تعمي األولية لللامة االمتصادأ احملن يف المته باملنان ،و لضة
مراِز ال لرعات العاملية وامتامات الم يعيرتة ،واملراِرتز اي الميرتة ،والصرتوا ات ال ُنرتربد( ) .أن أطروُرتة اجلغرافيرتة االمتصرتادية فرتي يف
ثواياها ،ثالثة تملرات ،األول :أن اجللانب االمتصادية ستمغى لى التوافُس الدويل أِنر ِمن اجللانب الرياسية والعرنرية .الناين:
هرترتل ت لرترتلر التورترتافس الرترتدويل لرترتى عرترتنط تنرترتتُالت امتصرترتادية إمليميرترتة يديرترتدة .النالرترتى :هرترتل تزايرترتد امليرترتط حنرترتل العامليرترتة يف الوظرترتامث املرترتايل
والتيارأ .بالتايل يقلم مفهلم اجليل -امتصادأ لى العواعر التالية( ):
أولمرترتات هرترتل الق رترتلل مب رترتدأ " امليرترتة ايملرترتيم" أو " لملرترتة ايملرترتيم" ،مبعرترتىن أن تظرترتط ُرترتدود ايملرترتيم مفتلُرترتة ِمرتن ِ رتالل االلترتزام مب رترتدأ رترتدم
االسرترتت عاد .ثانيهمرترتات الرتِيرترتز لرترتى أيورترتدة امتصرترتادية رترتددة تؤِرترتد تعظرترتيم العائرترتد االمتصرترتادأ جلميرترتة الفرترتا لث االمتصرترتاديث يف ُجيرترتة
امتصرتادات الرتدول األ رترتاء يف الرتتيرتب ايمليمرترتي ،وفرت ،مرترتط مرتلد الررتلع التوافررترتي وضرتمان الترترتدف ،احلرتر لتيرترتارة الررتلة وامترترتدمات
ورؤو األملال واالستنمارات .ثالنهما ،االلتزام بقلا د وم رتادئ ُموظمرتة التيرتارة العامليرتة ،أممهيرتة يرتيم دور العلامرتط لرتري االمتصرتادية
منط الدين واللغة والعرع ومرتلد املعيشة وط يعة الوظام الرياسي،الع مد تعلع التعاون االمتصادأ ايمليمي.
فمرتن أهرتم ُِسرتات الوِظرتام العرتاملي ،طرتي التنرتلين ،هرتل إ رتادة ترتيرتب واعرتر القرتلة يف ايسرترتاتييية مرتة تصرتا د أمهيرتة اجليلاينلمنيرترتمل
لى ُِراب اجليلبلليتمل وهبذا بدأ العمط لى التلسة اجلغرايف لالمتصرتاد العرتاملي ِبيرتى يشرتمط أِرترب رتدد ُِمنرتن ِمرتن أمرتاليم العرتامل،
ِ
ومن ُ فتح أسلاع يديدة ،واحلصرتلل لرتى مصرتادر يديرتدة لليرتد العاملرتة واملرتلارد امترتام( .)1و ليرته ذهرتب اجليلاينلمنيرتمل يُشرتدد لرتى
تولع الال ث املوخرطث يف اللع ة الدولية االمتصادية (الدول ،والشرِات ،واألفراد ،واملوظمات) .لرتذلمل أِرتد بعرتن األِرتادمييث يف
ُ
أسس هذل العالمات ستتحلل ِمن اجليلبلليتيمل إ اجليلاينلمنيمل ،فقد سرتيمر الررتعي حنرتل الرتربح والرفرتال لرتى
العالمات الدولية أن ُ
ُرِرترتة الترترتاريو يف ومتورترتا الرتراهن ،ف رتالً رترتن أن مليرترتات االنرترتدماج االمتصرترتادية -األملمرترتة والعلملرترتة -مرترتد جترترتاوات ُرترتدود الرترتدول واألُمرترتم
والقارات ِِما يزيد ِمن ت اؤل أمهية الف اء اجليلبلليتيني ،بيد أ َّن اجليلاينلمنيمل ال يلغي معايري القلة التقليديرتة ،ذلرتمل أن الرهانرتات
الرياسرترتية -العررترتنرية تتحرترتلل لنوهرترتا ت قرترتى ،فاجليلاينلمنيرترتمل أداة تُررترتا د لرترتى فهرترتم رترتلالت العرترتامل لنوهرترتا ال تررترتتمية احللرترتلل رترتط
اجليلبلليتينيا ،فتزايد أمهية املد الت اجليلامتصرتادية ال يعرتل ا تِفرتاء دور املرتد الت اجليرتل-سياسرتية ،فرتال ترتزال األ رترية لرتا دورهرتا يف
ً
ُ
إطار الرتتي ات ايمليمية اجلديدة ،فالننافة وسرتر ة االتصرتاالت ِمرتن ُِرتط األنرتلاع واألعرتنال ال تعرتل هنايرتة اجليلبلليترتمل ولنرتن تُشرتنط
ِ
تلغيه،من ِ الل
ييلبلليتينيا امتصادية يديدة أو ييلبلليتينيات ديدة ترتاِب وتتشابمل( ) .لذا فهي تعقد اجليلبلليتمل أِنر ِِما
إد رترتال لامرترتط يديرترتدة إ يانرترتب الرترتدول يف لُع رترتة ُمزامحرترتات الررترتيمرة لرترتى املررترتاُة ،والتر رت ب بظهرترتلر األمرترتاليم الرترتع مل تعرترتد وطويرترتة
فحرب ،بط ِذلمل فلع اللطوية.

( )
أسس اجليلبللتيناٌ :مرتق ط روسيا اجليلبلليتيني ،ى  ،تعريب ِماد هاعم ،طرابلس ،دار النتاب اجلديد املتحدة ، 22 ،ص. 72
النرودر دولثُ ،
ُ
M. Dutta, Economic Regionalization in The Asia-Pacific, U.K-U.S, 1999, P.77
( )1يلن بيليس وستيف ُسيى ،لملة الرياسة العاملية ،ى  ،ديب ،ترُجة وموشلرات مرِز امتلي لألِباد ، 22 ،ص .12
( )
العزأ ،سياسة القلة :مرتق ط الوظام الدويل والقلد العظمى ،ى  ،بريوت ،مرِز ِ
الدراسات االسرتاتييية ، 222 ،ص ص .22-2
لران َّ
ُ
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رابعا :تطور مفاهيم النمو والتنمية واقتصاد المعرفة

تز ُامورتاً مرترتة تمرترتلر املفرترتاهيم االمتصرترتاديةُ ،رترتدثت تغيرتريات ِ رترترية يف مفهرترتلم الومرترتل والتوميرترتة وتمرترتلر مفهرترتلم التوميرترتة ال شرتريةُ،يى رِرترتز
االمتصاديلن يف مخريويات وستيويات القرن املوصرم لى الُعد املادأ للتومية ،ومة اهنيار اال اد الرلفيع ومة لهلر تقارير التومية
ال شرية الع يقدمها الربنام ايمنرتائي لألُمرتم املتحرتدة ،ا ترترب أن الومرتل االمتصرتادأ عرترى ضرترورأ للتوميرتة ولنورته لرتري ِرتاف ِبنرتم أن
التومي رترتة ال ش رترية ا رترتدف إ ت رترتلفري ف رترترص ُياتي رترتة أف رترتط للو رترتا  ..وان التومي رترتة ال ش رترية ال تتحق رترت ،إال يف إِط رترتار مو رترتا ي رترتمن احلري رترتة
االمتصادية وااليتما ية والرياسية ..ولريها .و لى عرتعيد ذا عرتلة يعرتد مفهرتلم "امتصرتاد املعرفرتة" ِمرتن املفرتاهيم اجلديرتدة الرتع لهرترت
مؤ راً ِتليه املي ترعى إليه دول العامل ل فادة ِمن ثرتلرة تنولللييرتا املعللمرتات ،يف إنترتاج وتررتلي ،الررتلة وامترتدمات و ليلهرتا إ
ومتوامي رتاً يف إُ رترتداد الوم رترتل
امتص رترتاد مع رترتريف ،ال رترتذأ يوم رترتلأ ل رترتى االمتص رترتاد ال رترتع تلع رترتب في رترته املعرف رترتة وايب رترتداع واالبتن رترتار دوراً رئيررت رتاً ُ
واستدامته .ومد أنعنس التحلل الن ري من االمتصاد التقليدأ إِ امتصاد املعرفة بصلرة إاابية لى االمتصادات احمللية والعاملية يف
ُم عظم دول العامل الع استفادت من هرتذا التمرتلر يف ايرتادة ناجتهرتا احمللرتي وت رتا ف أرباُهرتا( ) .أأ أمن منانرتة املتغرتري االمتصرتادأ يف
إ ادة ترتيب الوظام الدويل ُهوا ال نقصد به ذلرتمل املتغرتري مبعورتال التقليرتدأ ،فرتاملتغري االمتصرتادأ أعرت ح لرته مقرتاييس ومنلنرتات تلرتف
ُ
ُ
ما س  ،،وأع ح يقلم لى ُمعميات يديدة ِامللارد ال شرية الية التأهيط وتملير ثلرة املعللماتية ،أأ أن العامط االمتصادأ مد
تغرترتري نفررترته وُرترتط لرترتهُ معرترتىن يديرترتد أُطلرترت ،ليرترته "االنفلرمترترتمل" أأ مرترتلة املعللمرترتات وسرترتتنلن ُ ِرِرترتات لالمتصرترتاد العرترتاملي منلنرترتة ِمرترتن
عرتوا ات "االنفلميرتديا" القائمرترتة لرتى املع ِرفرترتة بعرتد أن أعرت حت املع ِرفرترتة مرتلة والقرترتلة أعرت حت تنمرتن يف املع ِرفرترتة .وهرتذا مرترتا أِرتدل (الفرترتن
تلفلر) بقللهت "ِمبا أن العلم يتيح املع ِرفة فان التن ولللييا هي اللسرتيلة لرتُجرتة وإ رتادة تعريرتف تلرتمل املعرفرتة وتلليفهرتا يف إنترتاج النرتروة..
ومبا إن املع ِرفة املوتية للنروة هي الليه األ ر للقلة فان هذا حيق ،لوا فرضه القائط بان القلة هي املع ِرفة وان املع ِرفة هي القلة"( ).
ُ
المطلب الرابع :التغيير على المستوى االقتصادي المؤسسي للنِظام الدولي
أوالا :التوجه الواسع نحو التكتُالت االقتصادية على المستوى اإلقليمي

يتميز الوظام الدويل احلايل هبيموة التنتُالت االمتصادية ايمليمية،وهي تنتُالت ليرت بظرتاهرة يديرتدة وإمنرتا اجلديرتد فيهرتا ينم ُرتن
تناملي عامطِ،ما أع حت تأ رتذ المرتابة اجليلبرتلليتيني برتدالً ِمرتن اجلُغرترايف الرتذأ ِرتان سرتائداً
يف االجتال العام علب إضفاء طابة ُ
يف فرترترتة احلرترترب ال رترتاردة ،إ يانرترتب ذلرترتمل فرتأن مليرترتة التنامرترتط الرترتدويل رفرترتت مرُلرترتة يرترتد م ِ
تقدمرترتة يف اللمرترتت الرتراهن بررت ب تنرتريس
ُ
ُ
ِ
سياسة اال تماد املت ادل بث الدول األ اء يف هذل التنتُالتِ،التنتُط األمرينرتي ُِمرتنالً يف ُِتلرتة الوافترتا برتث دول أممرينرتا الشرتمالية
ُ
(القارة األمرينية) وتنتُط ا سيان برتث اليابرتان ودول يورتلب عرترع آسرتيا (القرتارة ا سرتيلية) وتنتُرتط اال رتاد األوريب (القرتارة األوربيرتة).
و رتاول ا ن دول (القرترتارة األفريقيرترتة) أن ُاينرتط نفررترتها يف إطرترتار تنتُرتط اال رترتاد ايفريقرترتي الرتذأ ُقرترت ،الشرتراِة ِمرتن ايرترتط توميرترتة أفريقيرترتا
(ني اد) وِذلمل مط لى ليط يزء ِ ري ِمن ديلن القارة األفريقية إ استنمارات يف ايتما اته مة جممل ة الدول الصوا ية(.)1
وال ِمراءَّ ،
إن هذل التنرتتُالت تُرتو ِم برتا تالف تلايرتدها اجلغرترايف رتن بدايرتة ُقيقيرتة لنرتلرة امتصرتادية ِمورت ُذ انتهرتاء احلرترب ال رتاردة.ولعرتط
ارتفاع ُمعدل التيارة العاملية لذل التنتُالت ليصط نر ة ( )%82ابرا منال لى ذلمل ،ناهيمل لرتى أن رتدد التنرتتُالت ايمليميرتة
اجلديدة يف لط العلملة يف تزايد ُمرتمر ،فحرب ُموظمرتة التيرتارة العامليرتة انرته يف الفرترتة ( ) 99 - 9 2اسرتتلمت ُموظمرتة التيرتارة

( ) مروان سامل العلي ،االمليمية اجلديدة والوظام الدويلِ :دراسة يف التأثري والتأثر ،ى  ،بريوت ،دار الروهلرأ للوشر ، 2 7 ،ص.278
( ) الفن تلفلر ،لل الرلمة بث العوف والنروة واملعرفة ،ى  ،تعريب فتحي بن نشلان ،لي يا ،منت ة طرابلس العلمية العاملية ، 998،ص .1
()1
وموظمة األلذية وال ِزرا ة ،بال ، 222،ص .
ملد ب يلي ،االتفاميات التيارية ايمليمية ،املرِز اللطل للرياسات الزرا ية ُ
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والتعريفة اجلمرِية (اجلات) سابقاً ( ) تصرتديقاً ِمرتن ترتي رتات جتاريرتة إمليميرتة ،و ِ رتالل الفرترتة ( ) 22 - 992أُضرتيف () 12
ترتي اً إمليميرتاً يديرتداً يف ميرتدان جترتارة الررتلة وامترتدماتِِ ،مرتا يعرتل أن التحرتديات الرتع تلايرته الوظرتام الرتدويل املتعرتدد األطرتراف سياسرتية
ُ
وليرت مانلنية ،فدور تِلمل التنتُالت بات أِنر يدية يف الوِظام الدويل يف ملايهة الننري ِمن التحديات الع يصعب لرتى األُمرتم
املتحرترتدة أن تلايههرترتا للُ رترتدهاِِ ..مرترتا يع رترتط لتلرترتمل التن رترتتُالت ُ رترتلراً ف رترتا ِالً يف ذلرترتمل الوِظ رترتام( ) ..وبالترترتايل ل رترتدا االجترترتال إ تن رترتلين
التنتُالت االمتصادية ايمليمية اجلديدة العمالمة بث جممل ة من الدول الع جتمعها مصاحل امتصادية ُمشرتِةِ ،من أهرتم امتصرتائ
املميزة لالمتصاد العاملي املعاعر والوِظام الدويل الراهن.وينفي لالستدالل لى أمهية تلمل التنتُالت اجلديدة ،أن إُدد الدراسات
ُ
ُ
الع أيراها (عودوع الوقد الدويل) ام  992أعارت إِ ويلد آنذاك لى مرتلد العامل ( ) 2تنتُط امتصادأ إمليمي تُشنط
مرابة (ِ )%22من ُسنان العامل وتُريمر لى مرابة (ِ )%22من ُيم التيارة العاملية( ).
و لرترتى مرترتا ي رترتدو ،إنورترتا نعرترتيش ا ن يف امتصرترتاد رترتاملي ِرترتان مرترتد ت لرترتلر ُرترتلل الررترتاُات النالثرترتة للنرترتاللد العرترتاملي" :أمرينرترتا الشرترتمالية،
وأوربا ،وعرع آسيا" .وتِعاً لذل املعايري فقد يشرتهد الوظرتام الرتدويل والدة مراِرتز مم يرتة يديرتدة يف أوربرتا اسرتتواداً إ ملارتا االمتصرتادية
واملالية ،واليابان باال تماد لى ملاا االمتصادية والتنوللليية ،والصث لى ملاا ال شرية واالمتصادية والعررتنرية..والسرتيما إذا مرتا
لموا بان هذل التنتُالت ستنلن العوصر احملرك لينيلة الوظام الدويل.
ثاني ا :التوجه الواسع نحو التكتُالت االقتصادية على المستوى الدولي

اثر تعرض االمتصاد العاملي بعد احلرب العاملية النانيرتة يضرترار يررتيمة ِرتان لرتا اثرتر برتالري يف ترتدمري ُمعظرتم امتصرتادات دول العرتامل،
اندفعت دول العامل إ إمامة تنتُالت ُِربد معوية بالشؤون االمتصادية الدولية والع مينن أن نمل ،ليها مبؤسرات العلملة.

 ص ةةندوق النق ةةد ال ةةدولي :وه رترتل الص رترتودوع ال رترتذأ أُنش رترتت مبلي رترتب اتفامي رترتة بريت رترتلن وودا يف  ، 9م رترتن ب رترتث مهام رترتهت تص رترتحيح
اال تالالت يف ملااين املدفل ات للدول األ اء و قي ،استقرار عرف مالاا ومد أ ائه بالوقد األيو الالام لِ ُمعاجلة يز
م رتلااين امل رترتدفل ات و قي رترت ،مررترتتليات الي رترتة م رترتن التشرترتغيط وال رترتد ط يف ِ رترتط الرترتدول ،وت رترتامث اس رترتتقرار أمسرترتعار الص رترترف ،ل رترتذلمل يُع رترتد
الصودوع أُد ا ليات الرئيرة للعلملة االمتصادية مهمته لملة التمليط .ومد ُدثت تملرات ِنرية يف الدور الذأ يقلم به عودوع
رتى أعرت ح اُرتد مهامرته الرئيررتية هرتل مرام رتة التمرتلرات والرياسرتات االمتصرتادية واملاليرتة يف الرتدول األ رتاء امليرتاً ِمرتا
الوقد الدويل ُي ُ
()1
ُدد امُ 222ث طال ت احلنلمة اليابانية بتوشيط الومل ،وتشيية إ ادة الينلة يف الش ِرِات وال ولك .
 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير :تعمط هذل املوظمة املالية العاملية يو اً إ يوب مة عودوع الوقرتد الرتدويلِ .
ومرتن برتث أهدافرته
ُ
األساسرترتية مرترتوح مرترتروض للرترتدول املتخلفرترتة لتمليرترتط مشرترتاريعها وتشرترتيية االسرترتتنمار امترترتاص وفرترتن املواا رترتات املاليرترتة برترتث األ رترتاء،وتامث
ُ
االنتقال ِمن االمتصادات اللطوية إ االمتصاد املتعلمل ،وإذا ِان عودوع الوقد يقلم ِمبُهمة لملة التمليط فان ال ومل الدويل يف إطار
العلملة يقلم بعملية االستنمار( )ِ .
المها عودوع الوقد وال ومل الدوليث تُرتخدمُِ ،مارساتياًِ ،لسرتائط لتقليرتة بُرتىن الوظرتام الرأُسرتايل
فن ُ
العرترتاملي وإبقرترتاء دول املحرترتيط ُمتخلِفاً،ناهيرترتمل رترتن ترترتد لهما يف الشرترتؤون االمتصرترتادية يف رترتامل اجلورترتلب.يف ضرترتلء الشرترتروى الرترتع تفرضرترتاهنا
ُ
ِ
مروض،من بيوها أتِ اع سياسة امتصاد الرلع ،وتشيية امتلعصة ،فين ميمة العملة اللطوية..
ُمقابط ُصلل دول اجلولب لى

( ) رودريمل ايليا ايب ليط ،ملسل ة العلملة والقانلن الدويل احلديى ،ى  ،بريوت ،موشلرات احلل احلقلمية ، 2 1،ص .2
( )
أسرتس
مروان سامل العلي ،منانة االمليمية اجلديدة يف االسرتاتييية األمرينية الشاملة ،ى  ،مان ،دار املعتز للوشر ، 2 2،صِ .19- 12ذلمل أنظر :جمدأ ملد عرتهاب وسرتلاأ رتديل ناعرتدُ ،
العالمات االمتصادية الدولية ،ى  ،بريوت ،موشلرات احلل  ، 228،ص .
( )1طارع فاروع احلصرأ ،االمتصاد الدويل ،املوصلرة ،املنت ة العصرية للوشر ، 2 2 ،ص. 89- 82
(

) ميشيال بللولن ،أمرينا التلتاليتارية :اللاليات املتحدة والعامل إ أين؟ ،ى  ،ترُجة ليط امحد ،بريوت ،دار الرامي ، 22 ،ص.2
ُ

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد14آذار /مارس - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

022

المتغيرات االستراتيجية والتكنولوجية المؤثرة في خارطة توزيع
موازين القوى في النظام الدولي

د .مروان سالم العلي

 منظمة التجارة العالمية:ما ااد ِمرتن تعرتالم دور القرتلة االمتصرتادية هرتل لهرتلر الوِظرتام الرتدويل اجلديرتد للتيرتارة احلرترة واملتمنِرتط ِمبُوظمرتة
ُ
التيارة العاملية يف ام  99لتحط ط االتفامية العامة للتعريفة والتيارة اجلمرِية(اجلات) .إذ أوِلت لذا التنتُط التيارأ العاملي
اجلديرتد ُم ِهمرترتة ايعرتراف الرئيررترتة لرترتى التيرتارة يف الوظرترتام الرترتدويل اجلديرترتدِ ،بيرترتى تُررتاهم بوررت ة (ِ )%92مرترتن ُيرترتم التيرترتارة العامليرترتة.
وهرترتي تعمرترتط لرترتى إاالرترتة احل رتلايز اجلمرِيرترتة لرترتى الررترتلة وامترترتدمات وتأسرترتيس ملا رترتد التخصرترتي وتقررترتيم العمرترتط الرترتدويل ،و لرترتى ايرترتادة
فا لية امتصاد الرتدول الصرتوا ية ال ُنرتربد فهرتي برتذلمل تقرتلم ِمبُِهمرتة لملرتة التيرتارة ،إ يانرتب ذلرتمل يُعرتد هرتذا التوظرتيم التيرتارأ الرتدويل
مبنابة يرر لر بالور ة لدول اجلولب لالندماج يف االمتصاد الرأُسايل العاملي وبالتايل إااد منانة لا يف الوظام الرتدويل اجلديرتد يف
لط لملة التيارة( ).بيد أن ان مام هذل الدول لذا التوظرتيم ،يشرترتى موهرتا التخلرتي طلا يرتة لرتى ُأتلرتف أعرتنال الرمابرتة أو احلمايرتة
ِسلاء يف مماع الزرا ة أو امللارد الم يعية أو الوظم الرتبلية والصحية ،وما يعويه ذلمل ِمن مرا ُم اعر برياداا .و ليه أن ميام هذل
املوظمرترتة أِمرترتط مصرترتفلفة االمتيرترتااات للقرترتلد املهيمورترتة لرترتى التوظرترتيم الرترتدويل املعاعرترتر ،سرترتيما وإهنرترتا تُريرترتد إدمرترتاج العرترتامل يف سرترتلع واُرترتدة
ُ
ُ
ُ
نمها آليات الرلع الغربية .وما يُدلط ِذلمل ن توامي دور القلة االمتصادية هل ذلمل التحلل الذأ عرتهدته القمرتة النُوائيرتة برتث
اللاليات املتحدة واال اد الرلفيع يف اجملال االسرتاتييي العرنرأ الل احلرب ال رتاردة إ ممرتة امتصرتادية متعرتددة األطرتراف فيمرتا
أع ح يُعرف بة ة (مجموعة الثمانيةة " :)G8اللاليرتات املتحرتدة ،روسرتيا اال اديرتة ،بريمانيرتا ،فرنررتا ،أملانيرتا ،ايماليرتا ،اليابرتان ،وِورتدا"

وهي جممل ة ذات طابة امتصادأ ِبيى ت م الدول األِنر تصويعاً يف العامل ِما أهنا أِرب تنتُط ييل -امتصادأ( ).
ِ
ومرترتن املفرترتاهيم االمتصرترتادية اجلديرترتدة أو التغ رتريات الرترتع طرترترت لرترتى الوظرترتام الرترتدويل هرترتي لهرترتلر (مجموعةةة العشةةرين (G20الرترتع

تأسررترتت لرترتى هرترتامش ممرترتة جممل رترتة النمانيرترتة يف 2أيلرترتلل 999بلاعرترتومن قرترتب أامرترتة أس رتلاع املرترتال يف دول يورترتلب عرترترع آسرترتيا،
هبرترتدف التوررترتي ،برترتث الرترتدول الصرترتوا ية املتقدمرترتة والواميرترتة لتحقيرترت ،االسرترتتقرار املرترتايل العامليِ،مرترتا ويرترتاء إِنشرترتاء اجململ رترتة وتملرهرترتا نتييرترتة
ُ
االمتصرترتاد العرترتاملي وتننيرترتف اجتاهرترتات العلملرترتة ،وضرترتمت رترتدداً ِمرترتن الرترتدول امل ِ
تقدمرترتة والواميرترتة ،إذ
ااديرترتاد التعقيرترتد واال تمرترتاد املت رترتادل يف
ُ
ت رترتم :دول جممل رترتة النمانيرت ُرتة ال ُنرترتربد و( ) دولرترتة ِ
ناه رترتة وهرترتي (الصرترتث -الورترتد -اسرترتالياِ-لريرترتا اجلولبيرترتة -الرباايرترتط -األريوترترتث-
املنررترتيمل -يورترتلب أفريقيرترتا -اندونيررترتيا -ترِيرترتا -الررترتعلدية) وتنرترتتُالً إمليمي رتاً واُرترتداً (هرترتل اال رترتاد األوريب)( ..)1إذاً العرترتدد احلقيقرترتي
للميمل رترتة ي لرترتري ( ) دولرترتة مرترتة اال رترتاد ،وت رترتم القرترتارات الررترتتة فيهرترتا أفريقيرترتا نيلهرترتا مليرترتط إذ يشرترتمط يورترتلب أفريقيرترتا فقرترتط ،واسرترتاليا
ُ نلها اسرتاليا ،وال قية هي مارات آسيا و نلها س عة دول ،وأمرينا اجلولبية دولتان ،وأوربا أربعة دول ،وأمرينا الشمالية ثالد دول.
وِِمرترتا س رت  ،مينرترتن القرترتلل برترتان ان رترتمام دول التيويرترتة وافريقيرترتة و ربيرترتة وآسرترتيلية للميمل رترتة منرترتط بدايرترتة ا رترتاف بليرترتلد لرترتاهرة تعرت ُرتدد
األممرترتاب يف ميرترتدان االمتصرترتاد العرترتاملي ،ف رتالً رترتن الرترتدول امتمرترتس ال ُنرترتربد املالِنرترتة للررترتالح الورترتلوأ لرترتى مررترتتلد العرترتامل.إذ تُررترتاهم
امتصاديات جممل ة العشرين ِمبا يُقارب (ِ )%22من إُجايل الوات احمللي يف العامل وبقرابة (ِ )%22من التيارة العاملية.وت م مرابة
(ِ )%82من سنان العرتامل( ) .وهبرتذل الياِرتط اجلديرتدة للقرتلة ال بُرتد وان تتغرتري تفرتا الت الوظرتام الرتدويل،إذ ستتشرتنط هياِرتط يديرتدة
للقلة واليات بديلة ن القدمية وسياسات يديدة.

( ) د اململب د احلميد ،العلملة االمتصادية ،مصر ،الدار اجلامعية للوشر ، 222،ص .97-9
( )
مؤسرة األهرام ، 22 ،ص. 2
أممحد سليم الربعانُ ،م ادرة الشرع األوسط الن ري :األبعاد الرياسية واالسرتاتييية ،جملة الرياسة الدولية ،العدد ، 22القاهرة ،م
( )1سللد العورتأ ،االهنيار املمولعُ :مرتق ط القماع املال "االُتنارأ" العاملي ،جملة الرياسة الدولية ،العدد ، 27القاهرة ،مؤسرة األهرام ،يواير  ، 2ص ص .7 -7
(

) وائط مد إُسا يط ،التغيري يف الوظام الدويل ،ى  ،بغداد ،دار اليااورأ العلمية ، 2 1،ص . 2
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جتمرتة (بةريك  )BRICSالصرتا د لرتى عرتعيد العالمرتات الدوليرتة،وهل جتمرتة ي رتم دول االمتصرتادات
ِما يو غي ايعرتارة إ ُ

التيمرترتة بالنامرترتط
امتمرترتس الصرترتا دة الرئيررترتية ،وهرترتي (الرباايرترتط ،وروسرترتيا اال اديرترتة ،والورترتد ،والصرترتث ،ويورترتلب أفريقيرترتا) وتقرترتة دول هرترتذا ُ
بع لية جممل ة العشرين .لتمنط دوله أهم يزء ضمن مؤعرات االمتصرتاد العرتاملي ِ
ومرتن سرتنان العرتامل ُمقارنرتة برتدول التحرتالف الغرتريب
ُجمتمعرتةً .إذ تررترتعى دول التيمرترتة بالترترتايل لفرترترض أمرترتر وامرترتة دويل يديرترتد ،رترترب تعزيرترتز نررت مللمعهرترتا التفاوضرترتي لرترتى سرترتاُة عرترتوة القرترار
الرياسي واالمتصادأ الدويل ،صلعاً أن (الرباايط ،والود ،ويولب أفريقيا) لا ممامح يف الع لية الدائمة جمللرتس األمرتن ،وجترتدر
ايعرترتارة يف هرترتذا الشرترتأن إِ ال يرترتان املشرترترتك الصرترتادر رترتن رؤسرترتاء دول (جممل رترتة برترينس) يف ترترتام ايتما هرترتا يف  2ابريرترتط 2 2يف
ُ
مديوة براايليا ،الذأ أمِد لى ضرورة بِواء نظام املي يديد أمِنر دميقراطية و دالة( ).
وِِمرترتا تقرترتدم ي رترتدوت إن مرترتدد اسرترتتمرارية هرترتذل التنرترتتُالت لرترتى املررترتتليث ايمليمرترتي والرترتدويل يتلمرترتف لرترتى مرترتدد التزامهرترتا وترترتد يمها
لرياسة اال تماد املت ادل ،والسيما يف اجملالث التيارأ واالستنمارأ إذ أن أمهية القلة االمتصادية يف تزايد ُمرتمر نتيية لتليهات
اللُدات الرياسية ُ ِسلاء يف ِ
التنامليرتة فيمرتا بيوهرتا رترب ترِيزهرتا
الشمال املتقدم أمو يف اجلولب املتخلف عرتلب التنرتتُالت والعمليرتات
ُ
ُ
ُ
لى اال تماد االمتصادأ املت ادل و تيوها بث أطراف هذل التنتُالت .وهل ما مينوها أن تنلن فلا ط أمسا يف الوظام الدويل.
ُ

المتغيرات االستراتيجية التكنولوجية المؤثرة في ترتيب موازين القوى في النِظام الدولي
المبحث الثانيُ :

ال خيمرترتى مرترتن يظرترتنت برتِإن التنولللييرترتا لرترتدت املرترتتحنم الرترئيس يف ُأتلرترتف التمرترتلرات الرترتع تشرترتهدها التحرترتلالت الدوليرترتة االمتصرترتادية
ُ
أمامورتا إعرتنالية
والعرنرية ناهيمل ن ُمرامهتها يف التملر العلمي املُرتذهط الرتذأ يعرفرته جمرتال اي رتالم واالتصرتال .وإااء ذلرتمل انرتربت ُ
مفادهرترتات مرترتا منانرترتة القرترتلة التنولللييرترتة يف سرترتلم ترتيرترتب وتلايرترتة مرترتلد الوظرترتام الرترتدويل املعاعرترتر طاملرترتا إهنرترتا مرترتلة م ِ
ودجمرترتة يف ِافرترتة جمرترتاالت
ُ
ُ
احلياة؟ .العمل أ ّن التنولللييا هيرتأت األرضرتية امتصرت ة للتحرتلالت االمتصرتادية ،العررتنرية ،النقافيرتة واحل رتارية لرتى مررتتلد الوظرتام
الدويل الراهن .وبذلمل بِإمنانوا َّ
أن نرتشف الدور املتزايرتد الرتع أمعرت حت ت رتملة برته التنولللييرتا يف ُأتلرتف التحرتلالت الدوليرتة الرتع
ُ
عهدها امل ما بعد احلرب ال اردة من الل دالئط دة ،تقريمها للممالب ا تية:
المطلب األول :قِراءة في ُمقتربات العالقة بين الثورة التكنولوجية واالقتصاد "القوة التكنواقتصادية"
ِ
ِ
ومرتق الً ،لنن هط هذا يعل إن القرتلة التنولللييرتة
تُعرب ثوائية االمتصاد والتنولللييا ن المة القلة يف الوظام الدويل ُاضراً ُ
تقف يو اً إ يوب مرتة القرتلة االمتصرتادية؟ أم نرتة ت رتاين بيوهمرتا لصرتاحل أولليرتة القرتلة االمتصرتادية؟ .ففرتي اجملرتال االمتصرتادأ أضرتحت
الصوا ة املعرفية املعللماتية ِمن الرِائز األساسية يف بِواء االمتصاديات اللطوية ،فال ُمينن اليلم ألية دولة أن ترتغل ن دور عوا ة
املعللمرتات يف إدارة امتصرتادها وتمرترتليرلِ.مرتا تُررترتاهم التنولللييرتا يف اجملرترتال االمتصرتادأ يف ُُريرترتة انتقرتال رؤو األمرتلال يف لرتط وضرترتة
دويل يديد ميتاا بظاهرة اال تمادية املت ادلة الع برات لى حنل ُمننف بعد أن لقت التنوللليية إيديللليية يديدة تعمط لى
ُ
تنريس مزيد ِمن اال تِماد املت ادل بث القلد الفا ِلة يف الوظام الدويل ولريها ِمن اللُدات الرياسية املالِنة للتنولللييا ومقلمااا
ُ
ِ
فاسرترتحةً برترتذلمل اجملرترتال و ِاسرترتعاً للتورترتافُس فيمرترتا بيوهرترتا ترترتارًة ،والتعرترتاون مرترتة بع رترتها ال رت عن ترترتارًة أ رترترد( ) .ف رتالً رترتن دور التنولللييرترتا يف
ديد ملامة القلة والوفلذ اجليلسياسي ،واجليلامتصادأ املياً وإمليمياً .فالنلرة الصوا ية النالنة أبرات نظام دويل يديد متل ،النرتروة
(*)
رتى ُسرترتر ة
ال يقرتلم لرتى الع رتالت ِمرتا ِرتان يف الررتاب ،وإمنرتا يقرتلم لرترتى العلرتم واملعرفرتة  .ف رتالً رتن تفعيرتط التيرتارة االلنرتونيرتةُ ،ي ُ

(
(

) وليد ملد د الواعر ،املعادالت اجلديدة :لالت ملااين القلد يف الوظام الدويل ،جملة الرياسة الدولية ،العدد ، 27القاهرة ،مؤسرة األهرام ،يواير  ، 2ص .2
ُ
) ُرث ِامط هباء الدين ،ديات العلملة ،القاهرة ،دار املعارف ، 222،ص  7وما بعدها.

(*)

إن الرمة األساسية للنلرة الصوا ية النالنة هي أن التقدم العلمي أع ح أسرع من التملر التنوللليي أأ التم يقي واأل ري أسرع من تملر اينتاج نفره ،وبذلمل لدا العلم نفره ملة إنتايية م اعرة.
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ادل وايادة ُمعدالت التدفقات
ادل الرلة وامتدمات بدون ُمرتودات ورمية ،بط النرتونياً،والع بدت تد م القدرة لى سر ة الت ُ
ت ُ
التيارية وسر ة اللعلل إ األسلاعِ .
ومن ُهوا ذهب الرأأ إن املتغري التنول-امتصادأ أضحى املتغري الرئيس يف رسم هياِط القلة
ُ
يف ال يئة الدولية اجلديدة،وبالتايل إنتاج األمناى اجلديدة ِمن العالمات والتفا ُالت الرياسية واالمتصادية والعرنرية والقيمية( ).
فالتغيري األساسي الذأ أويدته التنولللييا مل يقتصر لى بللرة ُمشنلة االستقماب الدويل يف الوظام الرتدويل املعاعرتر فحررتب
وإمنا يف إااد ط قية دولية يديدة وهرمية دولية تتياوا ثالثية العامل األول والناين والنالرتى إ ثوائيرتة رتامل متقرتدم يفُ ِ
الشرتمال و رتامل
ُ
متخلِف يف اجلولب لرتارع يف مشرتاِط الفقرتر والتخلُرتف ،ويف إطرتار هرتذل النُوائيرتة ترتدم امللايهرتة إ ُرتد ِ
الصرتراع الرتذأ يأ رتذ المرتابة
ُ
( )
ِ
ِ
التوافُري بث الشمال وإِ الصراع بث الشمال واجلولب وهذل امللايهة لدت معلماً يف ريمة الوظام الدويل .
ولدا الرهان يقلم لى أن من يُريمر لى أسرار التنولللييا سيفتح أمامه أبلاب يديدة لتحصيط القلة .وِما يقلل(تلفلر) إنوا
أمرترتام مليرترتة يديرترتدة ِمرترتن احل رترتارة وهرترتي مليرترتة املعللمرترتات واالتصرترتاالت ،فالص رتراع يف القرترترن احلرترتادأ والعش رترين لرترتن ينرترتلن ِع رترا اً برترتث
احل ارات ِما ذهب إليه (هوتغتلن) ،بط سينلن عرا اً بث ُ ارة امللية النالنة "املعللماتية واالتصاالتية" وُ ارة امللية النانية
"الصوا ية" وُ ارة امللية األو "الزرا ية"( .)1وِِما تقدم ي دوت إن ِ
الصراع الدويل املعاعر نمهُ ملة املعللمة وليس ملة الرالح..
ُ
ت عاً لذلمل فان العالمات بث اللاليات املتحدة والقلد االمتصادية الرئيرة يف العامل سترهم يف ديد عنط الوظرتام الرتدويل .إذ أن
إ ادة تلاية القلة بث األطراف الفا ِلة واملؤثرة يف الوِظام الدويل بدء يرتنز لى معيرتار القرتلة (التنورتل-امتصرتادية) لرتذلمل فرتان القرتلد
ال ُنربد ذات القدرة االمتصادية-التنوللليية ستنلن أطرافاً أساسية يف الوظام الدويل ميد التشنيط.
المطلب الثاني :قِراءة في ُمقتربات العالقة بين الثورة التكنولوجية والشؤون العسكرية
مل ت النلرة التنوللليية ُِط املعميات االسرتاتييية ِ
وموها العرنرية ،فاللسائط العرنرية احلدينة ِمن أممار عوا ية ،وللاعات
ُ
وُرترتك الص رتلاريو و ِ
القاذفرترتات ِلُهرترتا م ويرترتة ا ن لرترتى منلنرترتات النرتونيرترتة لويرترتة باملعللمرترتات ،فانتقرترتط العرترتامل إ صرترتر الص رتلاريو العرترتابِرة
للقرترتارات وطرترتائرات التير رتس برترتدون طيرترتار واألمممرترتار الصرترتوا ية القرت ِ
رتادرة لرترتى التصرترتلير سرترتراً لرترتدف ِِبيرترتم ُِرترترة الترترتوس وأع رت ح مررترترح
ُ
العمليات العرنرية ميتد إ ُجية أرياء املعملرة ،فمائرات اليرتلم املقاتِلرتة ال تعرتدو أن تنرتلن ُاسرتلباً طائراً،وأعرت ح لهرتلر األسرتلحة
ُ
الولويرترتة واليدروييويرترتة ُمينرترتط ا مرترتر تمرترتلر يف ميرترتدان التنولللييرترتا احلدينرترتةِِ..مرترتا أدد إ ميرترتام ت رتلاان الر رترتب الورترتلوأ وإس رترتاتييية الرترتردع
وبالترترتايل لرترت ،سرترتالم نرترتلوأ( ) .فقرترتد تغلغلرترتت تنولللييرترتا املعللمرترتات واالتصرترتاالت دا رترتط املؤسررترتات العررترتنرية لرت عن الرترتدول لينرترتلن
االنرتنت وصر م ِهم ِمن أساليب احلروب ،والسيما وان له القدرة لى انتهاك صلعيات الرتدول واألفرتراد لي ِ
يررتد أثرتر ذلرتمل اُرتد
ُ
ُ
)
2
(
ِ
ُروب األلفية النالنة "ُرب املعللمات"  .وإِ مدد ابعد من ذلمل ويدنات أن سيادة صرتر املعللماتيرتة أ مرتى دفعرتة مليرتة لوظريرتة
"القرتلة اجلليرتة" الرتع طرُهرتا املفنرتر اجليلبرتلليتيني االيمرتايل (دوهيرتة) الرتع للرتت بف رتط هرتذل املعميرتات إ مرتا مينرتن تررتميته بوظريرتة
ُ
"اجليرترتل -ف رترتائية" إذ مرترتن ميلرترتمل الررترتيادة اجلليرترتة -الف رترتائية فانرترته يررترتتمية الررترتيمرة لرترتى اجملرترتال األرضرترتي ،وهرترتذا مرترتا دفرترتة باجترترتال ت رترتافر
اجله رت رترتد العر رت رترتنرأ -العملي رت رترتايت ل رت رترتنالد موظلم رت رترتات متالي رت رترتة" :موظلم رت رترتة األس رت رترتلحة اجللي رت رترتة والص رت رترتارو ية :وتش رت رترتمط الم رت رترتائرات املقاتل رت رترتة

( ) ايوياسيل راملنيهُ ،روب القرن احلادأ والعشرين :أاوف يديدة ،ترُجة ليط ِلفت ،القاهرة ،دار العامل النالى( ،د.ت) ،ص. 29
( ) لررت ثروُ ،مرتق ط الرأُساليةِ :يف تصلل القلد االمتصادية الراهوة امل الغد؟ ،ترُجة الريد ما ،القاهرة ،اليئة املصرية العامة للنتاب ، 222،ص.889
( )1لالستزادة ُلل تلمل امللية انظر :الفن تلفلر ُ ،ارة امللية النالنة ،ى  ،ترُجة صام الشيو ،لي يا ،الدار اجلماهريية للوشر. 992،
( ) يامن الد يرلف ،وامة التلاان الدويل بعد احلرب ال اردة واُتماالته املرتق لية ،دمش ،،اليئة العامة الرلرية ، 2 2،ص.72
ُ
(ُ )2جال مد ليما  ،امن املعللمات واألمن القلمي ،القاهرة ،دار هن ة مصر ، 227،ص .8
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والقاعرترتفة ،...وموظلمرترتة األممرترتار الصرترتوا ية ومهمتهرترتا املررترتح اجلرترتلأ لتحديرترتد األهرترتداف األرضرترتية للعدو،وموظلمرترتة القيرترتادة والررترتيمرة
وم ِهمتها تلقي املعللمات وتصويفها و ليلها يدارة املعرِة"( ).
ُ
و لى الصعيد التم يقرتي فرتان احلرتروب الرتع اعرتتها اللاليرتات املتحرتدة ِحرترب امتلرتي النانيرتة  99والنالنرتة 221واحلرترب لرتى
يللر رترتالفيا 999ه رترتي ُ رترتروب (ييلف رترتائية) ُ رترتروب العص رترتر التنو رترتل -معللم رترتايت امل ِ
عتم رترتدة ل رترتى ام رترتط املع ِرف رترتة وال رترتع ترتن رترتز ل رترتى
ُ
املعللماتية والربام النم يلترية الع أُد ِ لت لى أنظمة الترلح لتزيد ِمن فائقية مدراا القتاليةِ ،سلاء أِان ذلِرتمل يف ُيرتم الرتدمار
املرتترترتب لرترتى اسرترتتخدامها ،أو لرترتى مررترتتلد الدمرترتة املتواهيرترتة يف إِعرترتابة األهرترتداف وسرترتر ة اللعرترتلل إليهرترتا وهرترتذا مرترتا فرترتاع ُرترتروب العصرترتر
ُ
ُ
الصوا ي( ) .وتِعاً لذلمل تغري أي اً مفهلم "تلاان القلد" فإذا ِان التلاان يف العصر الصوا ي يعتمد لى ُيم اجليلش وِنافتهرتا
العددية و دد امل ِ
عدات العرنرية ،فان تلمل العلامط أع حت لامط ُمرانِدة لِعلامرتط أُ رترد تعرتد مرِزيرتة وأساسرتية يصرتعب مياسرتها،
ُ
ومعدات القلة الذهوية واملعللماتيةِ،ما أع حت االسرتتخ ارات أمِنرتر أممهيرتة اليرتلم ِِمرتا ِانرتت ليرته يف املاضرتي .وال لرابرتة
وهي أيهزة ُ
يف القللت إِنه يف ضلء ُقائ ،العصر املعللمايت التنوللليي،فان ُروب املرتق ط ستعتمد لى الذِاء الصرتوا ي يف ميرتدان التررتلُح
ُ
العرنرأ وموظلمات األسلحة التقليدية (الربية وال حرية واجللية).
نررتتوت ِِمرتا سرت ،ت َّ
إن املتغرتري التنوللرتليي هرتل احملرترك األساسرتي لرتدواليب املرتاِوتث االمتصرتادية والعررتنرية للقرتلد الفا ِلرتة يف الوظرترتام
ُ
تقدم للميال االمتصادأ أو العرنرأ بدون تملر للميال التنوللليي وهل ائد
أو
تملر
أأ
حيدد
أن
الدويل اجلديد فال ُمينن
ُ
التنامط بث املتغري التنوللليي واملتغريين االمتصادأ والعرنرأ ..وهل ما يوعنس إااباً لى اجملالث النقايف واحل ارأ.
للتدا ط و
ُ
ُ ِ ُ
والمتغير الثقافي والحضاري -المعرفي
المطلب الثالث :قراءة في ُمقتربات العالقة بين الثورة التكنولوجية ُ
ُرمبرترتا أعرترتاب احلقيقرترتة يف ِ رترتدها ُِرترتط مرترتن مالتبرترتان الررت  ،والتفرترتلع أعرت ح لِمرترتن ميتلرترتمل املع ِرفرترتة،وِ لر املع ِرفرترتة هرترتل التقانرترتة والتم يقرترتات
اال رتا يرترتة املر ِ
تنرترتزة لرترتى العلرترتم وال حرترتى العلمرترتي ،إذ رفرترتت اينررترتانية بعرترتد احلرترترب ال رترتاردة صرترتلة ا رتا رترتات فامرترتت ُِرترتط مرترتا رفترترته يف
ُ
تارخيها الراب ،،ثلرة يف امل االتصرتاالت احلدينرتة رترب األممرتار الصرتوا ية واألليرتاف ال رتلئية بالصرتلت والصرتلرة أسرترع ِمرتن ملرتح ال صرتر
اعرترتم ري هبرترتا الوظرترتام الرترتدويل املعاعرترتر ،وثرترتلرة لميرترتة يف رترتامل اجليورترتات والودسرترتة اللراثيرترتة ،وثرترتلرة يف رترتامل احلاس رت ات ا ليرترتة االلنرتونيرترتة،
ُ
وأع ح تقدم األُمم يقا بعدد ونل ية مؤسرااا العلمية ومراِزها ال حنية ..وهذا ما يعط الدول املتقدمة ترعد ُمعدالت ُمتزايرتدة
ُ
ِمن املخصصات لد م وترليب العلماء ،ف لغت ُأصصات ال حى العلمي يف دولة ِاليابان أو أملانيا منالً مرابة (ِ )%1من إُجرتال
ُ
()1
غري لى حنل يرتلهرأ ُيرتاة األفرتراد وطرترع اينترتاج وبِورتاء القرتلة
الوات القلمي  .لقد أع حت النلرات يف جمال تلمل االلنرتونيات تُ َّ
والرلمة يف الوظام الدويل ،فمصدر النلرة اي المية الر ِاهوة يرية إ ربط وسائط اي الم باللسائط االلنرتونية املتمَّ ِلرة ِاحللاسيب
ُ
معلملرتاً بف رتط التقرتدم التنوللرتليي املرتذهط الرتذأ
االلنرتونية واألممار الصوا ية يف سياع نِظام اتصايل املي ُمتنامط .فأع ح العامل َّ
أفراته وسائط اي الم واالتصال املتمنِلرتة يف التلفزيرتلن والراديرتل والصرتحف ..ولريهرتاِِ ،ب ُنرتم إن النرتلرة االلنرتونيرتة تعترترب املنرتلن التقرتل
ُ
للعلملة الع أع حت معها املعللماتيرتة املنرتلن القرتلأ للترتدا ُ ط وتننيرتف عرت نة االتصرتال نظرتراً لررتر تها الفائقرتة يف إيصرتال املعللمرتات

( )

()1

د القادر مد فهمي ،مد ط إ ِدراسة االسرتاتييية ،ى  ،بغداد ،دار الرميم للم ا ة والوشر ، 222،ص ص. 29- 22
()2
Robert Jackson, High Cold War: Strategic Air Reconnaissance, Haynes Publications, 1998, P.9-17.
رن الشيو ال ُران ،ف ائيات واالتصاالت احلدينة :أول ملسل ة ربية ف ائية ،الرياض ،ممابة الفرادع ، 229،ص. 88
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وتنلفتها ال ريمة.فالعلملة مل ي ُنن بايمنان ُدوثها للال تلمل النلرة ،..فِف ط التنولللييات االلنرتونية وتنولللييات االتصال
واي الم أع ح الوظام الدويل املعاعر يشهد ثلرة املعللمات واملعارف( ).
ُ
والن املعرفرترتة أعرت حت ا ن ِمرترتن مصرترتادر القرترتلة ،فرترتإن الرترتدول الرتع تلنهرترتا هرترتي الرترتع سرترتتقلد العرترتامل،وإن مفترترتاح التميرترتز أليرترتة دولرترتة هرترتل
مدراا لى التميز التنوللليي ومدرة عع ها لى االبتنار وإدارة الش ِرِات العامليرتة ..فالدولرتة الرتع لرتمل القرتدرة لرتى ِعرتوا ة املعرفرتة
واملعللمة تنلن مؤهلة لقيادة العامل يف العقلد امتمس ِ
القادمة ِتقدير متلسط( ) .بعد َّ
أن أمع حت املعللمات أمهم أرعرتدة القرتلة يف
الرياسرتة الدولية،وعرترتارت أدواارترتا العصرترية منرتط القورتلات اي اريرترتة العامليرترتة ويف ُمقرتدمتِها مرترتة ( ُ )CNNرترتار ضرترتغلطاً وأدواراً ال
تقط أمهية وال ملرة ن ضغلى وادوار ِانت تقلم هبا دول ُِربدُ ،ك أسرتتح ،اللعرتف الرتذأ أسرتتخدمه أمُرتد األُمورتاء الررتابقث
لألُمم املتحدة ُث مال":إِن مة الرت( )CNNتُناد تنلن الع رتل الررتاد شرتر يف جملرتس األممرتن"( .)1ومرتد مرتاد هرتذا التمرتلر إِ
بروا لاهرة يديدة ُرفِت برت"التكنوبولي" وتعل سرتيمرة التنولللييرتا لرتى النقافرتة واحل رتارة ومرتا يرتترتب لرتى ذلرتمل أ َّن القرتلد التقويرتة
ِ
ِ
ِ
ومعاجلة وتلاية التقويرتة احلدينرتة وتررتتخدمها ِلسرتيلة للترتأمثري يف ثقافرتات الرتدول األم رترد.
الفا لة يف الوظام الدويل تُريمر لى إنتاج ُ
أن لرترتدا التفرترتلع يف جمرترتال تقويرترتات املعللمرترتات جتررترتيداً للقيرترتادة الفا ِلرترتة للوِظرترتام الرترتدويل اعرترتة َّ
بعرترتد َّ
أن العرترتامل برترتدأ يشرترتهد برترتروا "أممرترتاب
دولية معللماتية" بليه اللاليات املتحدة ،منط اليابان وأملانيا والود ولريها ِمن القلد الصا دة تنولللييا( ).
ِِمِا يو لى أن ِ
الصراع القادم سينلن ِعرا اً معرفياً لمياً وإِ المياً يف ِافة ميادين احلياة وما يويم ن ذلمل من تأام لللضة
ُ
يف امل اجلولب النه يفتقر ملقلمات التنولللييا وبالتايل سيفقد منانته -أن بقي لى الامش -يف امتريمة املعرفية العامليرتة وإبقائرته
رترتت انرترتة الررترتيمرة والت عيرترتة الرترتع يرترتز العالمرترتات برترتث الرترتدول املالنرترتة للتنولللييرترتا والرترتدول لرترتري املالنرترتة لرترتا ،والسرترتيما يف لرترتط اهنيرترتار
النقافات اللطوية (ثقافة العقط) ِحلررتاب ثقافرتة الومرتلذج (ثقافرتة التررتلية) أو (ثقافرتة مرتا بعرتد احلداثرتة) وهرتي ثقافرتة اسرتتهالِية وليررتت
ُم ِد ة ،ارت مرتت يف املاضرتي القريرتب باالمربياليرتات ،وتلرتتحم اليرتلم بالوظرتام الرتدويل اجلديرتد .ولعرتط منرتط هرتذا التليرته يريرتة إ القا رتدة
القائلرتةَّ " :
إن مرتن ميلرتمل النقافرترتة ويوتهيهرتا يرتتحنم بالشرتعلب املررترتتهلِنة لرتا" .و ليرته فرتان تلليرترتف النقافرتة وال حرتى العلمرتي يف مليرترتة
ُ
ِ
األسس الع يرتود ليها هذا الوِظام ،إذ تتم هذل العملية ِمن ِ الل الرتوي للنقافة والعللم الع
تعميم ميم الوظام الدويل يعترب أُد ُ
يت واهرتا العرترتامل الرأُسرتايل .وبرترتذلمل ي رتدو إن ا لنرترتلرة التقويرتة النالنرترتة لرترتريت يف هينرتط الوظرترتام الرتدويل لرترتى الصرتعيد التقرترتل الرتذأ نعتقرترتدل انرترته
ُمتعدد األمماب ومل يقتصر التغيري لى هينط الوظام وإمنا امتد إ ميمه وسياساته وتفا الته أي اً.

الخاتمة

تِعرتاً لِمرترتا ذُِِرترتر سرترتابِقاً د لنرترتا نقرترتللت إِ َّن "نِظامرتاً دوليرتاً يديرترتداً" أ رترتذ بالتشرت ُنط لرترتى أنقرترتاض الوِظرترتام الرترتدويل الررترتاب ،الرترتذأ تربعرترتت
اللاليرترتات املتحرترتدة لرترتى رعرترته دون ُمورترتااع ،بيرترتد أن التحرترتلالت االمتصرترتادية والرياسرترتية اجلاريرترتة اليرترتلم ال تُوِرترتت بالوررت ة إ الرت عن برترتان
القرن احلادأ والعشرين سينلن أمرينياً ،أما بالور ة إ ال عن األ ر ،فان "اليموة األمرينيرتة" سرتتنلن هرتي ِ
الصرتفة الماليرتة لرتى
هنرترتذا نِظرترتام يف األمرترتد املوظرترتلر .أمرترتا التحليرترتط األبرترترا الرترتذأ مدمرترته ال اُرترتى ،فهرترتل الرترتذأ يررترتتود إ فرترترض انرترته لرترتى الرترترلم ِمرترتن ال رترتية
الرائدة اليلم ُلل مقللة "ايمرباطلرية األمرينية" ويربواا العرنرأ ،فان ايمرباطلرية احلقيقية هرتي "إمرباطلريرتة الترتاير" املتن ِلنرتة
ُ

( ) التقرير االسرتاتييي العريب ، 999القاهرة ،مرِز ِ
الدراسات الرياسية واالسرتاتييية باألهرام ، 222،ص.12
( ) نقالً ن ُ :ي مد مرعد ،لاهرة العلملة :األوهام واحلقائ ،،ايسنودرية ،منت ة ومم عة ا ِيععاع ، 999 ،ص ص. 9- 2
( )1نقالً ن :إبراهيم العيللين ( ُ ِرراً) ،اللامة العريب و ديات مرن يديد ،ى  ،األردن ،دار الفار للوشر والتلاية ، 999،ص.11
( ) أياد د احلنيم ،الرياسة واملعللماتية ،امللف الرياسي ،العدد  ،2بغداد ،مرِز ِ
الدراسات الدوليةِ ،
يامعة بغداد ،آذار ، 229ص ص . -
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ِمرترتن "التنرترتتُالت ايمليميرترتة اجلديرترتدة" أو ُنلمرترتات االمتصرترتادات ال ُنرترتربد واملؤسررترتات املاليرترتة الدوليرترتة والش رت ِرِات املتعرت ِرتددة اجلوررترتيات،
ُ
م ِ
عترباً إن اللاليات املتحدة ليرت ِسلد ِ لر هذل ايمرباطلرية واملدافة العرنرأ وها يف الوِظام الدويل الذأ أ ذ يتأثر هبا وتؤثر
ُ
ُ
اديل وبعالمة ترابمية ،وبالتايل إن أمرينا لرتيس هرتي ايمرباطلريرتة ِبرتد ذاارتا .فرتإذا ِرتان املتغرتري االمتصرتادأ والتنوللرتليي
به لى حنل ت ُ
ُ
سرترتيلعب دورل املتقرت ِرتدم يف بِورترتاء العالمرترتات الدوليرترتة وفرترت ،أُط رتر يديرترتدة للوظرترتام الرترتدويل رترتلرل االمتصرترتاد ،لى حنرترتل يُ شرترتر بظهرترتلر تنرترتتُالت
ُ
امتصرترتادية ِ رترترية تف رترتي إ لهرترتلر نِظرترتام دويل يديرترتد ذو مراِرترتز اسرترتتقماب ُمتعرترتددة ،فرترتان ذلرترتمل سرترتلف يرترتوعنس سرترتل اً أو إاابرتاً لرترتى
التنامط ايمليمي وف ،رؤية امتصادية
التلاانات ايمليمية الع سلف توحى باجتال بللرة وتملير أو إنشاء موظلمات يديدة للتعاون و ُ
أي اً ،لى ععيد ِط ِمن الدول الوامية واملتقدمة لى ُرتد ِسرتلاء برتط وبيوهمرتا أُيانرتاًُ .رتك أمضرتحت ايمليميرتة اجلديرتدة نرتط إُرتدد
ُ
أهم الظلاهر الرياسية واالمتصادية الع سادت امليتمرتة الرتدويل يف رتامل مرتا بعرتد احلرترب ال رتاردةُ ،رتك وعرتف الرت عن القرترن احلرتادأ
ُ
والعش رترين بانرترته مرترترن ايمليميرترتة اجلديرترتدة.وهرترتذا إن دل لرترتى عرترتيء فيُرتدلط لرترتى أن الوِظرترتام الرترتدويل برترتدا يترترتأثر مبليرترتة ايمليميرترتة اجلديرترتدة
واأل رية بدت تؤثر فيه لى حنل ِ ري ولدت تعمط لى إ ادة هينليته.
ِ
ومرترتن ضرترتمن مرترتا رترترج برترته ال اُرترتى ِمرترتن اسرترتتوتايات تنمرترتن يف إن ابرترترا إف رترااات املورترتا الرياسرترتي الرترتدويل اجلديرترتد الرترتع رافقرترتت انتهرترتاء
احلرترب ال رتاردة وتفنرترتمل اال رتاد الررتلفيع واهنيرترتار القم يرتة النُوائيرتة وِرترتان لرتا أعرتداؤها يف الترترتأثري لرتى مررتتق ط الوِظرترتام الرتدويل ِ
ِامورترتة يف
ُ
ِ
اية املنانة األمرينية دولياً وتوامي منانة ملد دولية يديدة ،واُترتدم التورتافُس االمتصرتادأ بيوهمرتا ،وبرتروا الننرتري مرتن الق رتايا أو
تر ُ
شنالت الامة لرتى األيورتدة الدوليرتة رتارج إطرتار املش ِ
امل ِ
رتنالت األمويرتة التقليديرتة والرتع يرتزت الرتدول فِرترادد رتن التصرتدأ لرتاِِ ،مرتا
ُ
ُ
د م لاهرة اال تمادية املت ادلة برتث الرتدول برتالتز ُامن مرتة النرتلرة الائلرتة يف االتصرتال واملعللمرتات الرتع يعلرتت األمرتاليم ُمتقا ِربرتة وسرتهلت
ُ
لى الدول الد لل يف ُلار للح ارات وإنشاء ِتط ايمليميرتة اجلديرتدة..ف رتالً رتن إفرترااات العلملرتة بإعرتنالا ِافرتة الرتع تصرتا دت
رتالفيا،وهوا
وترار ت باجتال إرساء تليل للتغيري .وباملؤاااة مة ذلمل برترات دول يديرتدة جنمرتت رتن تفنرتمل اال رتاد الررتلفيع ويللر
ُ
يربا الدور الفعال للعامط اجليلبلليتيني يف التأثري لى امتريمة الرياسية للميتمة الدويل والعالمات الدولية لى ُد سلاء،واالهم
ِِمرتا سرت  ،إن واعرترتر القرتلة اليرترتلم برترتدت تشرتهد رترتلالً مرترتا ِرترتان ليرته أبرترتان احلرترترب ال رتاردة ،إذ ا رترتذ الوظرترتام الرتدويل يعرترتيش مرُلرترتة ترايرترتة
منانة القرتلة العررتنرية ُمقابرتط إ مرتاء وانرتاً م رتافاً للمنلنرتات االمتصرتادية والتنولللييرتة واحل رتارية -النقافيرتة يف تقريرتر وتقرتدير منانرتة
اُرتدة ،اعرتط الوِظرتام الرتدويل يتيرته عرتلب ِ
القلد املؤثِرة يف الوِظام الدويل ،وانتشار تِلمل املنلنات بث أِنر ِمن دولة و ِ
االنفترتاح لرتى
ملية إِ ادة انتشار لِمنلنات ومصادر القلة املختلِفرتة ِ
ومرتن ُ االنفترتاح لرتى المرتات الترتأثري املتع ِرتددةِِ ،مرتا سرتيعمط لرتى اسرتتوِهاض
ُ
من طُ يعرترتة ِ
مم يرترتة يديرترتدة رترتط رترتط مرترتا هرترتل مرترتائم ِمرترتن مم يرترتة ونِظرترتام هرمرترتي تررترتلدل هيمورترتة أمرينيرترتة ،إِذ أ َّ
الصرتراع الرترتدويل تغرترتري ِمرترتن ِعرتراع
رنرأ -إيديللليي إ عراع امتصرتادأ ُ -رتارأ -تنوللرتليي ..ومرتد برتدت هرتذل التحرتلالت الدوليرتة ولريهرتا ،ت رتى انعناسرتاها
لرترتى هينليرترتة تلايرترتة وترتيرترتب القرترتلة يف الوظرترتام الرترتدويلِ .مرترتا أ َّن العالمرترتات الدوليرترتة امل ِ
عاعرترترة مل تعرترتد المرترتات برترتث الرترتدول فقرترتط وإمنرترتا
ُ
أع حت المات املية نظراً لد لل أطراف أُ رد فا ِلة يف الوظام الدويل ِمن لري الدول.
عفلة القللت إن املتغري التنول -امتصادأ (االمتصاد اجلديد املرتود لى تنولللييا املعللمات) أضرتحى املتغرتري الرترئيس يف رسرتم
ُ
ُ
ُ
هياِط القلة يف ال يئة الدولية اجلديدة ،وبالتايل إنتاج األمناى اجلديدة ِمن العالمات والتفرتا ُالت الرياسرتية واالمتصرتادية والعررتنرية،
الع تلف ن األمناى الرابقة يف األهداف وِنافة التفا ُط.
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والموسوعات
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قائمة المصادر والمراجع

 .ايليا ايب ليط ،رودريمل ،ملسل ة العلملة والقانلن الدويل احلديى ،ى  ،بريوت ،موشلرات احلل احلقلمية. 2 1،

ثاني ا :الكتُب العربية

 .ال ُران ،رن الشيو ،ف ائيات واالتصاالت احلدينة :أول ملسل ة ربية ف ائية ،الرياض ،ممابة الفرادع. 229،
 .أبل مصلح ،لالب ،الليربالية اجلديدة وعر ة ُقلع اينران ،بريوت ،املرِز الل واين ِ
للدراسات228،
 .1إُسا يط ،وائط مد ،التغيري يف الوظام الدويل ،ى  ،بغداد ،دار اليااورأ العلمية. 2 1،
وموظمة األلذية وال ِزرا ة ،بال. 222،
 .ب يلي ،ملد ،االتفاميات التيارية ايمليمية ،املرِز اللطل للرياسات الزرا ية ُ
 .2هباء الدينُ ،رث ِامط ،ديات العلملة ،القاهرة ،دار املعارف. 222،
 .8تلفي ،،سعد ُقي ،االسرتاتييية الولوية بعد انتهاء احلرب ال اردة ،مان ،دار اهران للوشر. 222،
 .7احلصرأ ،طارع فاروع ،االمتصاد الدويل ،املوصلرة ،املنت ة العصرية للوشر. 2 2 ،

 .2ذنلن ،طارع مد ،العالمات األمريِية الروسية بعد احلرب ال ا ِردة،ى  ،بغداد ،مرِز محلرايب لل حلد االسرتاتييية. 2 ،
أسس العالمات االمتصادية الدولية ،ى  ،بريوت ،موشلرات احلل . 228،
 .9عهاب ،جمدأ ملد ،وناعد ،سلاأ ديلُ ،
 . 2د احلميد ،د اململب ،العلملة االمتصادية ،مصر ،الدار اجلامعية للوشر. 222،
 .العيللين ،إبراهيم ( ُ ِرراً) ،اللامة العريب و ديات مرن يديد ،ى  ،األردن ،دار الفار للوشر والتلاية. 999،
العزأ ،لران ،سياسة القلة :مرتق ط الوظام الدويل والقلد العظمى ،ى  ،بريوت ،مرِز ِ
الدراسات االسرتاتييية. 222 ،
َّ .
ُ

 . 1العشا ،فؤاد ،الوظام العاملي اجلديد :امل خبمرة رؤو  ..احلقيقة واللهم ،ى  ،دمش ،،دار اجلماهري للوشر. 99 ،
2
8
7
2
9
2

1

 .العلي ،مروان سامل ،االمليمية اجلديدة والوظام الدويلِ :دراسة يف التأثري والتأثر ،ى  ،بريوت ،دار الروهلرأ للوشر. 2 7 ،

.
.
.
.
.
.
.
.
.

العلي ،مروان سامل ،منانة االمليمية اجلديدة يف االسرتاتييية األمرينية الشاملة ،ى  ،مان ،دار املعتز للوشر. 2 2،
ليما ُ ،جال مد ،امن املعللمات واألمن القلمي ،القاهرة ،دار هن ة مصر. 227،
فرج ،أنلر مد ،الوظرية اللامعية يف العالمات الدولية ،الرليمانية ،مرِز ِردستان. 227،
فهمي ،د القادر مد ،مد ط إ ِدراسة االسرتاتييية ،ى  ،بغداد ،دار الرميم للم ا ة والوشر. 222،
مرعد ُ ،ي مد ،لاهرة العلملة :األوهام واحلقائ ،،ايسنودرية ،منت ة ومم عة ا ِيععاع. 999 ،
معروف ،هلعيار ،االستنمارات واألسلاع املالية ،ى  ،مان ،دار عفاء للوشر والتلاية. 221،
موصلر ،اعرف ،الليربالية اجلديدة :يذورها الفنرية وأبعادها االمتصادية ،القاهرة ،اليئة املصرية العامة للنتاب. 222،
ياسث ،الريد ،العلملة:رؤية ابرتمللليية ،يامعة القاهرة،مرِز ِ
الدراسات ا سيليةُِ ،لية االمتصاد والعللم الرياسية. 222،
يرلف ،يامن الد ،وامة التلاان الدويل بعد احلرب ال اردة واُتماالته املرتق لية ،دمش ،،اليئة العامة الرلرية. 2 2،
ُ

المترجمة
ثالثا :الكتُب ُ

 .بلّل ،والدن ،تفنيمل العلملة :أفنار المتصاد املي يديد ،ترُجة نقلال زملل ،بريوت ،الشرِة العاملية للنتاب. 222،
 .بللورت رت رترتلن ،ميشرت رت رترتيال ،أمرينرت رت رترتا التلتاليتاريرت رت رترتة :اللاليرت رت رترتات املتحرت رت رترتدة والعرت رت رترتامل إ أيرت رت رترتن؟ ،ى  ،ترُجرت رت رترتة ليرت رت رترتط امحرت رت رترتد ،برت رت رترتريوت ،دار
ُ
الرامي. 22 ،
 .1بيليس ،يلن ،وُسيى ،ستيف ،لملة الرياسة العاملية ،ى  ،ديب ،ترُجة وموشلرات مرِز امتلي لألِباد. 22 ،
 .تشلمرني ،نعلم ،الوِظام العاملي القدمي واجلديد ،ترُجة اطف مد د احلميد ،القاهرة ،هن ة مصر للوشر. 2 2،
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 .2تلفلر ،الفن وهايدأ ،أمعنال ِ
الصرا ات املقِلة ،ى  ،ترُجة عالح د اهلل ،بريوت ،دار األاموة992،
ُ
 .8ت رترتلفلر ،الف رترتن ،رترتلل الر رترتلمة ب رترتث العو رترتف والن رترتروة واملعرف رترتة ،ى  ،تعري رترتب فتح رترتي ب رترتن نشرت رتلان ،لي ي رترتا ،منت رترتة طرت رترابلس العلمي رترتة
العاملية. 998،
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الشهادة كوسيلة إثبات على اآلثار المعنوية والمادية للطالق في التشريع الجزائري
Witness as a mean of proof on the material and immaterial effects
of divorce in the Algerian law
د .منصوري المبروك  /أستاذ محاضر قسم (أ)-المركز الجامعي لتامنغست

الملخص:
تتناول هذه الدراسة اإلثبات بشهادة الشهود على املسائل املتعلقة باآلثار املادية واملعنوية للطالق؛ اليت تتمثل يف إثبات الرجعة
واحلضانة واملتعة ومتاع البيت بالشهادة؛ ألهنا تعد من أهم األدلة اليت يعتمد عليها قاضي شؤون األسرة يف إصدار حكمه ،حيث
الزالت يف أغلب ال نظم حتتل املكانة األوىل يف جمال األحوال الشخصية خاصة يف الدول اليت تتفشى فيها األمية ،ولقد اختلفت
أدوار الشهادة باختالف العصور اليت مرت هبا يف اإلثبات .هذا وقد أعطى الفقه اإلسالمي مكانة رفيعة لإلثبات بالشهادة ،فهي
الدليل السائد بال منازع يف هذه املسائل ،كما أحاطت هبا جمموعة من الضوابط ختص بالشهادة من جهة وبالشاهد من جهة
أخرى.
الكلمات المفتاحية :الشهادة ،اإلثبات ،احلضانة ،الرجعة ،املتعة ،املتاع ،شؤون األسرة ،الشهود.
Abstract:
This paper tackles the evidence of witness on the material and immaterial effects
of the divorce, which is related to the return after the divorce and the guard and
motaa and the furniture of the house. Because it is deemed one of the most
important proof on which the judge of the family affairs works in issuing
judgments. It is the first one in the field of family affairs especially in the states
where there is illiterateness. The role of the witness has changes according the
era. The Islamic law gives a great importance to the proof by witness; it makes a
set of rules and conditions on the person and the object of witness.

Key words: Witness, proof, return after divorce, motaa, furniture, family
affairs, witness.
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المقدمة:
لقد كانت للشهادة يف اجملتمعات البدائية مكانة عالية يف اإلثبات؛ ملا كان للقاضيمن دور فعال يف جمتمعه ،حيث كانت له معرفة
تامة بكل أفراد اجملتمع؛ يستطيع من خالهلا أن مييز بني الشاهد الصادق يف أقواله من غريه ،فهو يعرف األشخاص الذين يثق هبم،
من األشخاص الذين ال يثق هبم ،مما جيعله يستطيع أن يصل للحقيقة بأسرع وقت ممكن؛ لكن إهم عائق كان يعرتضه يف ذلك
الوقت هو نسيان الشهادة.
لقد أعطى القانون الروماين مكانة كبرية للشهادة يف جمال اإلثبات ،يف بداية األمر؛ مبعىن أن الشهادة أكثر إثباتا وصدقا من
احملررات؛ ألن الشهود يف هذه احلقبة كانوا ال خيافون من أحد ،بل إهنم كانوا يؤدون الشهادة وهم حيملون أسلحتهم.
ويف هذا الصدد ل قد أنيط بالقاضي مهمة إقامة العدل بني الناس ،حيث أن عليه بذل كل ما يف وسعه إلحقاق احلق وإبطال
الباطل ،وال يكون ذلك إال عن طريق استحضار وتفحص األدلة اليت تعرض عليه ،فهو ال يستطيع أن يصدر حكما ،إال باستناده
ورفض احلكم لعدم التسبيب .
على أدلة قوية أو بينة دامغة ،وإذا تعذر على املدعي إقامة الدليل سقطت الدعوى ُ
ومن أهم األدلة اليت يعتمد عليها القاضي يف إصدار حكمه ،شهادة الشهود ،اليت الزالت يف أغلب النظم حتتل املكانة األوىل
وخاصة يف الدول اليت تتفشى فيها األمية ،ولقد اختلفت أدوار الشهادة باختالف العصور اليت مرت هبا يف اإلثبات.
ويف الوقت احلاضر تعترب شهادة الشهود دليال من قواعد اإلثبات هلا أمهية بالغة يف القانون بصفة عامة ويف قانون األسرة
بصفة خاصة ،يف املسائل املتعلقة بآثار إهناء ال رابطة الزوجية؛ أي تلك النتائج القانونية اليت ترتتب على احنالل النكاح ،واليت ذكرها
املشرع اجلزائري يف املواد من  85إىل  58من قأ ج ،اليت ختص احلضانة والرجعة واملتعة والنزاع يف متاع البيت.فما مدى حجية
الشهادة كدليل من أدلة اإلثبات يف قانون األحوال الشخصية خصوصا على اآلثار املادية واملعنوية للطالق ؟.
لإلجابة على هذه اإلشكالية قسم هذا املبحث إىل مطلني نتناول يف املطلب األول الشهادة على اآلثار غري املالية للطالق،
وسنتطرق يف املطلب الثاين الشهادة على اآلثار املالية للطالق.
المطلب األول:اإلثبات بالشهادة على اآلثار غير المالية للطالق
نقصد باآلثار غري املالية لفك الرابطة الزوجية ،الرجعةاملنصوص عنها يف املادتني  88و  8من ق أ ج  ،والرضاع املنصوص عليها
يف املادة  2من ق أ ج،وعليه سنتناول هذا املوضوعفي فرعني ،سنخصص الفرع األول لدراسة إثبات الرجعة ،ونعاجل يف الفرع
الثاين إثبات الرضاع.

 صاحل إبراهيم ،اإلثبات بشهادة الشهود يف القانون اجلزائري ،رسالة ماجستري ،معهد العلوم القانونية واإلدارية ابن عكنون،جامعة اجلزائر ،سنة  ، 22ص . 1 إبراهيم عبد الرمحن إبراهيم ،اإلثبات بالشهادة يف الفقه اإلسالمي دراسة فقهية قانونية مقارنة،رسالة ماجستري ،جامعة القاهرة كلية احلقوق قسم الشريعة ،سنة ، 252ص 8
 -قانون رقم  -51مؤرخ يف  82جوان  ، 251يتضمن قانون األسرة اجلزائري ،املعدل واملتمم باألمر  8 -88املؤرخ يف . 888 -8 - 2
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الفرع األول :إثبات الرجعة بالشهادة.
الطالق الرجعي هو األصل يف الشريعة اإلسالمية؛ ألنه اليزال امللك يف احلال ،وال يزيل احلل ،وإمنا يزيل امللك عند انتهاء
العدة ،فيجوز للزوج إرجاع زوجته املطلقة دون عقد جديد حيث تسمى هذه العودة بالرجعة ،فقد نص القانون اجلزائري ،عليها يف
املادة  88من ق.أ ،حيث تقول " :من راجع زوجته أثناء حماولة الصلح ال حيتاج إىل عقد جديد.ومن راجعها بعد صدور احلكم
بالطالق حيتاج إىل عقد جديد " .واملادة  8من نفس القانون تقضي بأنه " :ال ميكن أن يراجع الرجل من طلقها ثالث مرات
متتالية إال بعد أن تتزوج غريه وتطلق منه أو ميوت عنها بعد البناء ".
أوال :مفهوم الرجعة.
أن مسألة مراجعة الزوجة املطلقة يف الفقه اإلسالمي مرتبطة بالطالق وأنواع الطالق .حيث أن الشريعة اإلسالمية تأخذ مببدأ
الطالق الرجعي والطالق البائن بينونة صغرى والطالق البائن بينونة كربى.
 -1تعريف الرجعة :للرجعة تعريفان لغة واصطالحا.
أ -الرجعة لغة :تعين الرجعةبفتح الراء وبكسرها أيضا؛ هي اسم للمرة من الرجوع مشتق من فعل رجع ،حيث يأيت عادة الزما
ومتعديا ،فيقال رجع الشئ إىل أهله ورجعته إليهم ،فاألول يكون على وزن جلس فيقال :رجع فالن إىل أهله يرجع رجوعا،
والرجعي مبعىن الرجوع بالضم ،رجعي – بالكسر -لرجعه زوجته ،واملرجع مصدر ميمي ،مبعىن الرجوع أيضا وهو شاذ .وعلى الثاين
يكون على وزن قطع ،فيقال رجع فالن الشئ إىل أهله يرجعه رجعا ،كقطع الشئ قطعا ،فتحصل أن رجع الالزم الرجوع .والرجعي
– بالضم والكسر – وأن الرجعة بفتح الراء وكسرها يف اللغة هي املرة الواحدة من الرجوع  .ومنه قوله تعاىل ...( :اال ُم اق اام لا ُك ْم
1
فا ْارِج ُعوا.)...
ب -الرجعة اصطالحا :هي رد الزوجة إىل بيت زوجها ،يف النكاح من طالق رجعي أثناء سريان وقت العدة ،على وجه
اخلصوص .وهي عند فقهاء األحناف استدامة احلياة الزوجية بالقول أو بالفعل يف فرتة العدة 8.ويعرفها الفقه الشافعي ،بأهنا إعادة
أحكام الزواج أثناء العدة بعد الطالق.
فالرجعة هي استدامة الرابطة الزوجية؛ ألن الطالق الرجعي ،ال يؤثر يف عقد النكاح إال بعد انقضاء مدة العدة ،فإذا رد الرجل
زوجته أثناء سريان العدة فقد أبطل عمل الطالق .فبالتايل ميكن القول أن الرجعة يف حقيقة األمر ،ما هي إال استئناف الرجل
حلياته الزوجية ،مع مطلقته قبل انتهاء العدة بالقول أو الفعل.

عبد العزيز سعد  ،الزواج والطالق يف قانون األسرة اجلزائري  ،الطبعة الثالثة  ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  ،اجلزائر  ،سنة  ، 221ص . 1 - 8 إن بعض اللغويني أنكر الكسر؛ وأجازوا فقط الرجعة بفتح الراء.أنظر عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيري،كتاب الفقه على املذاهب األربعة ،الطبعة األوىل ،داربن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،سنة . 88ص . 818
 عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيري ،املرجع السابق ،ص . 818 - 1سورة األحزاب ،اآلية .
- 8حممد ابو زهرة ،االحوال الشخصية ،دار الفكر العريب ،دون طبعة ،القاهرة  ،مصر ،سنة  ، 282ص . 11
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من هنا نستخلص أن الرجعة حق أثبته املشرع للزوج وحده دون الزوجة ،يف فرتة العدة ،مىت شاء وكيف شاء إن شاء استعمله
سواء رضيت الزوجة أو مل ترض ،وإن شاء تركه ،ومنه تصبح الزوجة بائنة بينونة صغرى ،اليستطيع ردها أال بعقد وصداق
جديدين .وهذا ما ذهب له املشرع اجلزائري من خالل املادتني  88و  8من ق.أ .وهذا ما استقرت احملكمة العليا على أنه إذا
اجع الزوج الذي طلق زوجته يف طالقه بعد
تلفظ الزوج بالطالق يلزمه ،وأن الرجعة ال تعترب شرعا إال أثناء قيام العدة .وعليه فإن تر ا
انتهاء مدة العدة ال يشفع له شرعا وقانونا يف عدم احتساب الطلقة اليت تلفظ هبا ،ومن مث فان القضاء خبالف ذلك يعد خرقا
ملبادئ وأحكام الشريعة.
 -2دليل مشروعية الرجعة :الرجعة مشروعة بالكتاب و السنة و اإلمجاع
ِ
ِ
صالاحاً ) .حيث نصت هذه اآلية ،جبواز املطلقات رجعيا
اح ُّق بِارِّده َّن ِيف ذال ا
ك إِ ْن أ اار ُادواْ إِ ْ
من الكتاب قوله تعاىل ( :اوبُ ُعولاتُ ُه َّن أ ا
إىل أزواجهن ،أثناء العدة إذا رغب األزواج يف ذلك ؛ ألن الردة تعين اإلعادة و البعل يعين الرجل ،ويدل هذا على بقاء العصمة يف
ص ان بِأان ُف ِس ِه َّن
يدي الزوج ،وبالتايل يستطيع مراجعتها؛ إذ ال حيق للرجل التمليك على األجنبية .وقوله عز وجل ( :اوالْ ُمطالَّ اق ُ
ات ياتا اربَّ ْ
8
ثاالاثاةا قُروٍء ) .و قوله أيضا( :فاأام ِس ُكوه َّن ِمبعر ٍ
وف) 1.أي الرد واإلمساك يفسران بالرجعة.
ُا
ْ ُ اْ ُ
م ن السنة روي عن عمر بن اخلطاب ،إن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ملا طلق حفصة جاءه جربيل ،فقال له " :راجع حفصة
فإهنا صوامة قوامة " .ويدل هذا احلديث على جواز الردة أو الرجعة؛ ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ال يفعل إال األفعال اجلائزة
واملباحة .وما روي عن عبد اهلل بن عمر أنه طلق زوجته وهي حائض فأمره النيب مبراجعتها.
من اإلمجاع فقد امجع فقهاء اإلسالم ،إذا طلق الرجل زوجته ،بعد الدخول هبا طلقة واحدة أو تطليقتني ،فله احلق يف رجعتها،
أثناء العدة ،ولو كرهت الزوجة ذلك ومل ترض به زوجا ،غري أنه إذا انقضت أصبحت أجنبية عنه ،وبالتايل فال حتل له إال بعقد
1
آخر.
 -3الحكمة من الرجعة :أن احلكمة من مشروعيتها تتجلى يف تلك الفرصة اليت تعطى إىل الزوج يف إرجاع زوجته ،فقد يندم
على فعله أو يتبني له اخلطأ من الصواب ،وهلذا السبب أجاز املشرع اجلزائري الرجعة يف تفعيله حملاوله الصلح وبعث احملكمني من
أجل املصاحلة ،وقد استمد الرجعة من الفقه اإلسالمي ،وهبذا النظام انفردت الديانة اإلسالمية ،عن بقية الديانات و الشرائع
2
والقوانني األخرى.

 -بلحاج العريب  ،الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري  :اجلزء األول  ،الطبعة الرابعة  ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر  ،سنة  888ص . 5 سورة البقرة ،اآلية . 5 سورة البقرة ،اآلية . 5 - 1سورة الطالق ،اآلية .8
- 8وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأداته اجلزاء السابع ،دار الفكر ،سنة  ، 22ص 11
 - 1بلحاج العريب ،الوجيز يف شرح قانون األسرة اخلطبة الزواج الطالق ،املرجع السابق ،ص . 5
 -2وهبة الزحيلي ،املرجع نفسه ،ص  ،11أنظر كذلك  -عبد الرمحن الصابوين ،مدى حرية الزوجني يف الطالق يف الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة مع الشرائع
.
السماوية وقوانني األحوال الشخصية العربية واألجنبية ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر ،دمشق ،دون سنة ،ص
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ثانيا:الشهادة على الرجعة.
لقد روى سفيان ،عن ابن جريج ،عن عطاء ،قال " :اإلشهاد يف الطالق والنكاح والرجعة " ،وذلك احتياطا من اإلنكار ،وقد
اختلف الفقهاء يف مسألة الشهادة على الرجعة؛ لذا يرى كثري من املفسرين أن قوله تعاىل ...(:اوأا ْش ِه ُدوا ذا او ْي اع ْد ٍل ِّمن ُك ْم)...
اك
للندب ،وهبذا تكون الشهادة مندوبة يف الطالق والرجعة؛ ألن اآلية يف صدد ذكر الطالق واملراجعة ،وقوله تعاىل...( :فاِإ ْم اس ٌ
ِمبعر ٍ
وف )...هو املراجعة ،وذكر املفارقة ،وهي الرتك والرجعة عمل إجيايب يقوم به الزوج  .فإذا اختلف الزوجان وأدعى الرجل
اْ ُ
الرجعة ،وأنكرت املرأة ذلك فهنا عدة صور:
 الصورة األولى :إذا أدعى الزوج أنه راجع زوجته ،قبل انتهاء عدهتا مث أخربها بعد ذلك بأنه راجعها قبل انتهاء العدة،و ال بينة له يف اإلثبات ،ال حيق مراجعتها إال إذا صدقته يف دعواه ،أما إذا كذبته فال رجعة له عليها؛ آلن الزواج يثبت بالتصديق،
فكان أوىل بثبوت الرجعة بالتصديق ،واألكثر من ذلك قد يكون األشهاد على عقد الزواج غري ممكن ،كما هو احلال يف السفر ومل
جيدا معهما شاهدين عدلني ،حبيث ال ميكنهما احلصول على الشهود بسهولة ،وكان قد راجعها قبل انتهاء العدة ،فإن التصديق
على الرجعة حينئذ أسهل من العقد.
 -2الصورة الثانية :تكون هذه الصورة يف حال ادعاء الرجل أنه راجع زوجته قبل انتهاء العدة ،وأقام البينة عليها وقال راجعت
زوجيت فالنة أمام شاهدين عدلني ،ففي هذه احلالة تصح وتثبت الرجعة ،وتثبت كذلك كما لو أقر هبا أمام الشهود على أنه جامع
زوجته ،أو ملسها بشهوة ،أو نظر إىل فرجها بشهوة قبل انتهاء العدة ،أما إذا كان إقراره بالرجعة بعد انتهاء العدة ،فأنه ال قيمة له،
وبالتايل ال تصح رجعة الزوجة.
 -3الصورة الثالثة :تتوضح هذه الصورة إذا أدعى الرجل أنه راجع زوجته يف عدهتا ،يقوله هلا قد راجعتك أمس ،ففي هذه احلالة
يصدق يف ذلك تصح الرجعة ،حىت ولو مل تنشأ الرجعة اجلديدة ،و ال يلزم له أن يقول هلا راجعتك؛ ألنه ميلك اإلنشاء يف احلال،
وميلك اإلخبار يف املاضي ،كما يصح إخباره به ،ولكن يشرتط على الرجل أن يقصد يف قوله كنت راجعتك أمس إنشاء رجعتها،
أما إذا كان قصده جمرد اإلخبار ،فإنه يتوقف يف ذلك على تصديقها.
 -4الصورة الرابعة :تظهر هذه الصورة جلية إذا راجع الزوج زوجته بقوله هلا راجعتك وهو ال يعلم بانتهاء عدهتا أو مل تنته بعد،
وهلذه الصورة حالتني:
احلالة األوىل :جيب على الزوجة أن جتيبه فورا بقوهلا له قد انتهت عديت؛ مبعىن أن يكون كالمها متصال بكالمه ،ففي هذه
احلالة ال تصح الرجعة إذا كانت قد انقضت العدة فعال ،وأثبتت ذلك بشهادة شاهدين عدلني أو امرأة وحدها ال تصح مراجعتها؛
ألن الشهادة يف أمور احليض والنفاس جتوز فيها شهادة النساء وحدهن سواء كن منفردات أو جمتمعات.أما إذا كانت عدهتا مل
تنقض بعد وأثبت الزوج ذلك بالبينة ،تصح مراجعة الزوجة شرعا وقانونا ،وهذا ما ذهب له الصاحبان؛ ألن العدة كانت قائمة
وظاهرة أثناء قول الزوج راجعتك.

 حممد كمال الدين إمام  ،الزواج يف الفقه اإلسالمي دراسة تشريعية وفقهية  ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر  ،سنة  252ص -عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيري ،املرجع السابق ،ص .8 882- 881
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احلالة الثانية :كأن يقول هلا زوجها ،لقد راجعتك وسكتت قليال مث قالت له لقد أنقضت عديت .يف هذه احلالة ال تصح
مراجعتها باتفاق فقهاء الشريعة؛ بسبب الشك املالبس.
الفرع الثاني :إثبات الرضاعة بالشهادة.
لقد أقر األطباء أن لنب األم هو األفضل ألبنها؛ ملا يشتمل عليه من العناصر اليت تالئم حاله وتتناسب مع دراجات سنه ،كما
تعد هي أقرب الناس إليه وأكثرها حنانا وشفقة عليه .لذا أمد اهلل املرأة باللنب إذا ولدت؛ لتغذيته والسهر على إرضاعه .وهدا النوع
من الرضاع ليس موضوع دراستنا ،وإمنا موضوع دراستنا يف هذا الفرع الرضاعة اليت تستوجب التحرمي .حيت سنتناول أوال مفهوم
الرضاع مث بعد ذلك نتعرض إىل الشهادة على الرضاع
أوال :مفهوم الرضاع.
 تعريف الرضاع :له تعريفان تعريف لغوي وآخر اصطالحي.أ -الرضاع لغة:بفتح الراء وكسرها معناه مص الثدي ،سواء كان من آدمية أو من هبيمةوحنو ذلك فيقال عند العرب لغة ملن
مص ثدي شاة أم بقرة أنه رضعها ،ويقال على الصيب إذا شرب لنب املعز أنه رضعه ،وال يشرتط املعىن اللغوي أن يكون الصيب
رضيعا.
ب -الرضاع اصطالحا :يقصد به وصول لنب املرأة إىل بطن الطفل مل يتجاوز سنه عامني؛ أي أربعة وعشرين شهرا ،ومبفهوم
املخالفة إذا رضع الصيب أو الصبية البالغ من العمر أكثر من عامني ،أو رضع من ثدي امرأة ال حترم عليه شيئا ،وال فرق يف طريقة
وصول احلليب إىل جوف الصيب يف حدود احلولني .
يرى فضيل سعد إن الرضاع هو استخراج الطفل احلليب بالشفتني من ثدي مرضعته عن طريق املص؛أي اجلذب وهبذا الفهم
اعترب فريق من الفقهاء أن اللنب الذي يدخل يف معدة الرضيع عن طريق السقي بامللعقة أو بواسطة الكأس أو الثدي البالستيكي ال
يشكل رضاعا و ال يرتب أحكام الرضاع .إن هذا املعيار الذي أخذ به هذا الفريق غري مقنع؛ ألن العربة بوجود احلليب يف بطن
املعيار املوضوعي -ال
الصغري ،بصرف النظر عن الكيفية اليت دخل هبا احلليب إىل جوفه .بل كان ينبغي على هذا الفريق أن يعتمد ا
الشكلي -الذي يقوم على اعتبارين أساسيني:
 أن يوجد احلليب يف معدة الولد الصغري دون احلاجة ،إىل معرفة كيفية وصوله إليها. أن حيصل ذلك يف حدود احلولني قبل الفطام؛ أي يف فرتة الرضاعة الشرعية،طبقا لنص املادة  2من ق.أ.ج يف قوهلا " :الحيرم الرضاع إال ما حصل قبل الفطام أو يف احلولني سواء كان اللنب قليال أو كثريا " .نالحظ أن املشرع اجلزائري يف مسألة الرضاع
أخذ برأي املذهب املالكي ،حيث روي عنه يف املوطأ أنه قال " :الرضاع قليله وكثريه إذا كان يف احلولني حيرم ،فأما ما كان بعد

 عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيري ،املرجع السابق ،ص .8 882 حممد كمال الدين إمام ،املرجع السابق ،ص . 5 -عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيري ،املرجع نفسه ،ص.215-212
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احلولني فان قليله وكثريه ال حيرم شيئا وإمنا هو مبنزلة الطعام " ،وروي عنه أيضا أنه قال " :الرضاعة قليلها وكثريها حترم والرضاعة من
قبل الرجال حترم " ،ومن هنا نستنتج أن القطرة أو القطرتني حترم عند مالك .ملا جاء يف القرآن الكرمي لقوله تعاىل.(:اوأ َُّم اهاتُ ُك ُم
ِ
ني اك ِاملا ْ ِ
ات يُر ِض ْعن أ ْاوالا اد ُه َّن احولا ْ ِ
اعةا ) .وملا ورد عن النيب
ني لِ ام ْن أ اار ااد أان يُتِ َّم َّ
الر ا
الالَِّيت أ ْار ا
ضا
ْ
ض ْعنا ُك ْم ،)..وقوله عز وجل ( :اوالْ اوال اد ُ ْ ا
صلى اهلل عليه وسلم " :حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب " ،وقد أضاف اإلمام مالك مدة شهرين على احلولني؛ ألن الطفل قد
1
حيتاج إىل هذه املدة كفرتة تدريب؛ لتحويل غذائه إىل طعام.
وقد ذهب الشافعي يف هذه املسألة إىل اشرتاط مخس رضعات مشبعات للطفل يرتك فيها الثدي من تلقاء نفسه ،حىت يعترب
8
ذلك رضاعا يرتب أحكامه الشرعية.
 -2اللبن المخلوط :تظهر هذه احلالة جلية يف وضع حليب امرأة يف كأس ،مث يستهلك وقبل تنظيفه ،يوضع فيه املاء ويسقى به
طفل امرأة أخرى ،يف حال ما إذا كلفت مرضعة بإرضاع صيب فتضيف حللبيهاشئا من املاء من اجل إشباعه.ويستوي يف ذلك ،كما
لو أخلطت حلبيها مع حليب معزة أو بقرة أو شاة .فقد اختلف الفقهاء يف شأن احلليب املختلط فهناك من أوجب التحرمي
1
وهناك من قال أنه ال يوجب التحرمي حسب ثالث فرضيات.
أ -الفرضية األولى :إذا كان احلليب أقوى من املاء أو أي سائل أخر ،فان الرضاع يعترب شرعا وبالتايل يستوجب التحرمي ،ويرتب
حترمي الزواج هبا ،بال خالف بني فقهاء اإلسالم ،سواء كان الصيب ذكرا أو أنثى ؛ أي أن البنت ال حيق هلا الزواج من زوج املرضعة
فهو أبوها من الرضاعة ،وال جيوز هلا أيضا الزواج من أبنائها الذكور.
ب -الفرضية الثانية :وتكون إذا كانت كمية احلليب تقل عن كمية السائل املخلوط به؛ لقاعدة أن الكثري يستهلك القليل؛ مبعىن
أن ال اعتبار للحليب وال يرتب أي أثر شرعي ،وبالتايل ال ينشأ عنه التحرمي.
ج -الفرضية الثالثة :تتجسد هذه احلالة إذا كانت كمية احلليب مساوية متاما لكمية السائل املخلوط به فان التحرمي يكون
لالحتياط ال غري ،وهذا رأي فقهاء الشريعة اإلسالمية .أما رأي املشرع اجلزائري ،فقد أشرنا له سابقا؛ إذ يتمثل يف نص املادة 2
من ق.أ .فالقلي ل عنده والكثري يف مدة الرضاع يوجب التحرمي؛ ألن كمية احلليب يف هذه الفرتة تعترب غذاء ،يشارك يف بناء خاليا
2
الرضيع وتكوين حلمه ودمه .ومنه نالحظ أن املشرع اجلزائري أخذا برأي املذهب املالكي.

 نقال عن فضيل سعد  ،شرح قانون األسرة اجلزائري يف الزواج والطالق ،اجلزاء األول  .املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،سنة  ، 251ص . 1 سورة النساء  ،اآلية ..
 سورة البقرة  ،اآلية -1حممد أمحد عابدين  ،الشهادة يف املواد اجلنائية واملدنية والشرعية وشهادة الزور ،دار الفكر اجلامعي  ،بدون سنة ،.ص .21وهبة الزحيلي ،املرجع السابق ،ص
.282
 - 8يوسف القرضاوي ،احلالل واحلرام يف اإلسالم  ،الطبعة  ،دار البعت ،قسنطينة ،سنة  ، 251ص . 12
 - 1حممد مصطفى الشلىب ،أحكام األسرة يف اإلسالم ،الطبعة الرابعة ،الدار اجلامعية للطباعة ،سنة  ، 25ص. 22
 - 2فضيل سعد -فضيل سعد  ،شرح قانون األسرة اجلزائري يف الزواج والطالق ،اجلزاء األول  .املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،سنة  ، 251ص  . 11أنظر
حممد مصطفى شليب ،املرجع نفسه ،ص . 22
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ثانيا :الشهادة على الرضاع.
هي الشهادة وهي اإلخبار يف جملس القضاء حبق الشخص على الغري .وقد أتفق فقهاء املذاهب األربعة على ثبوت الرضاعة
بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني عدول ،واختلفوا يف نصاهبا.
 فقال الحنفية :يثبت الرضاع بشهادة رجلني عدلني أو رجل وامرأتني و ال تقبل شهادة النساء وحدهن منفردات ،كما التقبل شهادة الرجل وحده ،وجيب أن تكون الشهادة قبل انعقاد عقد الزواج ،وليس بعده .وفقد جاء يف اخلاينة لو أخربت امرأة
رجل ثقة ،ال جيوز النكاح؛ للشك يف اجلواز وعدمه ،وإذا كان
بالرضاع قبل الزواج فيحق للرجل تكذيبها ،أما إذا كان
ُ
املخرب ُ
اإلخبار بالرضاع بعد العقد فاألجدر فسخ الزواج للتنزه؛ ألن إبطال امللك يقوم بالبينة  ،وال يكون ذلك إال بناء على حكم
1
القاضي؛ مبعىن أن النكاح ال يرتفع حبرمة الرضاع واملصاهرة ،بل يفسد وبالتايل يستوجب التفريق.
ال مينع التناقض يف الرضاعة؛ ألهنا مما خيفى ،فإذا قال الرجل هذه املرأة رضيعيت مث عدل عن قوله ومل يثبت عليه ،يفرق بينهما،
أما إذا أقرت املرأة بالرضاع مث رجعت يف قوهلا ،صح نكاحها ،ويف حالة إقرارمها معا بالرضاع مث أنكرا بعد ذلك صح نكاحهما.
ويف األخري أن الشهادة على الرضاع تقبل فيها الشهادة املباشرة ،فبمفهوم املخالفة ال تقبل فيها الشهادة بالتسامع أو غريها من
الشهادات ،فإذا كانت الواقعة واقعة رضاع الطاعنني من امرأة واحدة وكانت شهادة أحد الشاهدين من شاهدي املطعون ضدها مل
تنب على رؤية الرضاع ومعاينته ،وإمنا على جمرد السماع من جدة الطاعنة الثانية ،فإنه ال تقبل شرعا ،وبالتايل ال يستقيم يف الدعوى
سوى شه ادة الشاهد اآلخر اليت ال يتوفر هبا النصاب الشرعي للشهادة وهي شهادة رجلني أو رجل و امرأتني عدول فإذا أقام
8
القاضي حكمه قضاءه على هذه الشهادة فإنه يكون قد أخطأ يف تطبيق القانون.
 -2قال المالكية :لقد أضافت املالكية إىل الشهادة اإلفشاء ،حبيث ال يثبت عندهم الرضاع قبل العقد بشهادة امرأة ولو فشا
منها أو من غريها الرضاع ،ويثبت الرضاع فقط من أم الصغري وتقبل شهادهتا ،مع الفشو ،وال جيوز العقد معه .ونصاب الشهادة
على الرضاع عند املالكيني ،شهادة امرأتني أو رجل وامرأة ،مع الفشو واشتهر ذلك عندمها أو فيما بني الناس ،قبل إبرام العقد .وال
تشرتط مع الفشو عدالة على األرجح.
 -3قال الشافعية :إن الرضاع من األمور اخلاصة بالنساء؛ الختصاصهن باالطالع عليه غالبا كالوالدة ،لذا يثبت الرضاع عندهم
بشهادة أربع نسوة ،إلن كل امرأتني تكون مبثابة رجل .كما يثبت أيضا بدون أربع نسوة.

 وهبة الزحيلي ،املرجع السابق ،ص .2 8 وهبة الزحيلي ،نفس املرجع ،ص  .2 1 -2 8أنظر كذلك ،سعاد سطحي ،أحكام شهادة املرأة يف الشريعة اإلسالمية ،مذكرة ماجستري ،جامعة األمري عبدالقادر ،معهد الشريعة ،سنة  ، 221ص . 12
 عبد احلميد الشواريب ،اإلثبات بشهادة الشهود ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،سنة  ، 221ص .1 - 1حممد أمحد عابدين ،املرجع السابق ،ص .22 -21
 - 8سعاد سطحي ،املرجع السابق ،ص  . 8عبد احلميد ألشواريب ،املرجع نفسه ،ص .1 1
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وتقبل شهادة املرضعة مع النساء ،إذا مل تأخذ راتبا على رضاعها ،وإمنا شهدت أن بني الرجل واملرأة رضاعا حمرما؛ ألن هبذه
املوقف ال جتلب نفعا وال ترد ضررا .كما تقبل شهادة أم الزوج مع غريها من النساء حسبة ،دون رفع دعوى؛ ألنه يتضمن احلرمة
وهي حق من حقوق اهلل كالشهادة على الطالق.
المطلب الثاني :اإلثبات بالشهادة على اآلثار المالية لفك الرابطة الزوجية
نقصد باآلثار املالية لفك الرابطة الزوجية باملتعة واملتاع وإ ّن الفرقة بني الزوجني سواء متت بإرادة الطرفني أو حبكم القاضي بناء
على طلب الزوجة ،يرتتب عنها آثار مالية على الزوج ،كاملتعة والنزاع على متاع البيت.
الفرع األول :الشهادة على المتعة
لقد جعل الطالق وسيلة من وسائل التخلص من املشكالت اليت يعاين منها الزوجان ،بل يعترب الطالق الوسيلة األخرية بعد
مراحل عدة يسخدمها الزوج يف عالج املشكالت الزوجية ،وملا أباح اإلسالم الطالق ،رتب عليه جمموعة من اآلثار ،ومن تلك
ّ
عما يلحقها من ضرر معنوي ،وإن كان الفقهاء قد اختلفوا يف إثبات املتعة
اآلثار متعة الطالق اليت شرعها اإلسالم تعويضاً للمرأة ّ
بعضهن  .لذ سنقسم هذا الفرع إىل قسمني نتناول أوال مفهوم املتعة مث أبني ثانيا الشهادة على استحقاق املتعة.
لكل املطلقات أو
ّ
أوال :مفهوم المتعة.
 -1تعريف المتعة :للمتعة معنيان معىن لغوي ومعىن اصطالحي.
أ -معنى المتعة لغة:املتعة واملتاع يف األصل كل شيء ينتفع به ويتبلّغ به ويتزود به ،ومتعة املرأة ما وصلت به بعد الطالق.
ب -معنى المتعة اصطالحا :مل يضع احلنفية واحلنابلة تعريفاً خاصاً ملتعة الطالق ،وإن كانت أحكامها ثابتة يف كال املذهبنيّ ،أما
املالكية فقد عرفها ابن عرفة بقوله ":ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطالقه إياها" ،وعرفها الدردير بقوله ":ما يعطيه الزوج ولو عبدا
لزوجته املطلقة زيادة على الصداق جلرب خاطرها على قدر حاله" ،كما عرفها النووي من الشافعية بقوله ":املتعة اسم للمال الذي
يدفعه الرجل المرأته مبفارقته إياها ".
يالحظ على التعريفني ّأهنما غري جامعني وال مانعني ،حيث إ ّن تعريف ابن عرفة يتضمن ما يعطيه الزوج ملطلقته عن طريق
األمر وهذا ال يتحقق إالّ إذا كان اإللزام من احلاكم أو من ينوب عنه ،واألصل أ ّن متعة الطالق تستحق مبجرد الطالق وليس
مبجرد حكم القاضي ،كما أ ّن كال التعريفني يدخل فيهما ما يعطيه الزوج من غري املتعة كأي التزام آخر يرتتب على الطالق كاملهر
املؤجل مثالً .كما يعاب على التعريفني ّأهنما يشمالن كل طالق وفرقة بني الزوجني ،مع أ ّن الفقهاء نصوا على أ ّن الطالق الذي
.
كان بسبب من الزوجة ال تستحق فيه املتعة .

 وهبة الزحيلي ،املرجع السابق ،ص .2 1 حسني مشوط ،حكم املتعة للمطلقات ،املوقعttp://www.alfeqh.com/montda/index.phpيوم -وهبة الزحيلي ،نفس املرجع ،ص . 1
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عما حلقها من ضرر يف فرقة مل تكن هي املتسببة
ّأما التعريف املختار للمتعة فهو ":املال الذي يدفعه الرجل ملطلقته تعويضاً ّ
فيها ".
-2أدلة مشروعية المتعة للمطلقات:املتعة للمطلقات مشروعة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية.
من القرآن الكرمي قال تعاىل ( :يا أايُّها الَّ ِذين آمنُوا إِذاا نا اكحتم الْمؤِمنا ِات ُمثَّ طالَّ ْقتم ِ
وه َّن فا اما لا ُك ْم اعلاْي ِه َّن ِم ْن
ُْ ُ ُْ
ُُ ُ
وه َّن من قا ْب ِل أان متاا ُّس ُ
ا ا
ا ا
ِ ٍ
ِ
وه َّن اساراحاً امجيالً) .لقد بينت هذه اآلية أ ّن للمطلقة قبل الدخول احلق يف أخذ املتعة من زوجها
وه َّن او اسِّر ُح ُ
ِّع ُ
عدَّة تا ْعتادُّونا اها فا امت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني )  .فاآلية هنا أعطت للمطلقة حق املتعة دون
الذي طلقها .و قوله عز وجل ( :اول ْل ُمطالَّ اقات امتااعٌ بِالْ ام ْعُروف اح ّقاً اعلاى الْ ُمتَّق ا
ِ
احلياةا الدُّنْيا وِزيناتا ها فاتا عالاني أُمتِّع ُك َّن وأُسِّرح ُك َّن سراحاً اِ
مجيالً) .يف
ك إِن ُك ُ َّ
َّيب قُل ِّأل ْازاواج ا
تقييد .وقال تعاىل( :ياا أايُّ اها النِ ُّ
ا ا ا ا ْا ا ْ ا ا ْ
نُت تُِرْد ان ْاا
اا
خري اهلل نساء نبيه – صلى اهلل عليه وسلم  -بني البقاء معه أو مفارقته ،كما ّبني أ ّن اليت تفارقه هلا املتعة ( ...فتعالني
هذه اآلية ّ
1
ِ َّ
أمتعكن )..أي
أمتعكن ،) ...يقول الشوكاين..( ":
ِّساء اما املْ
ّ
ّ
ّ
أعطيكن املتعة " .وقوله أيضا( :الَّ ُجنا ا
اح اعلاْي ُك ْم إن طال ْقتُ ُم الن ا
8
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ).
ضواْ اهلُ َّن فا ِر ا
وه ُّن أ ْاو تا ْف ِر ُ
وه َّن اعلاى الْ ُموس ِع قا اد ُرهُ او اعلاى الْ ُم ْق ِرت قا ْد ُرهُ امتااعاً بِالْ ام ْعُروف اح ّقاً اعلاى الْ ُم ْحسن ا
يضةً اوامتِّعُ ُ
متاا ُّس ُ
مهر بقوله تعاىل..( :ومتعوهن)..؛ أي
أعطوهن شيئاً
ّ
هبن ومل يفرض ّ
فقد أمر الشارع احلكيم مبتعة املطلقات اللوايت مل يدخل ّ
هلن ً
1
هلن .وادفعوا هلن املتعة تطييبا خلاطرهن؛ ألنه طالق قبل املسيس ،إال إذا أسقطت املطلقة حقها.
يكون متاعاً ّ
 السنة النبوية :ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه طلق زوجته ومتّعها بثوبني رازقيني،ولو مل تكن املتعة مشروعة ملافدل فعله صلى اهلل عليه وسلم على مشروعية املتعة للمطلقات .ومن أثار الصحابة رضي
فعلها النيب -صلى اهلل عليه وسلم ّ ، -
اهلل عنهم ،أ ّن احلسن بن علي رضي اهلل عنهما متع امرأة عشرين ألفا وزقني من عسل فقالت املرأة متاع قليل من حبيب مفارق،
كما أ ّن عبد الرمحن بن عوف متع امرأته اليت طلق جارية.2
فإهنا حينئذ ال تستحق متعة
 -3حكم المتعة :لقد اتفق الفقهاء على أ ّن كل فرقة كانت بسبب من املرأة كاملخالعة وردهتا ّ
الطالق .واتفقوا أيضا على أ ّن املتعة للطالق مشروعة يف كل فرقة كانت بسبب من الزوج  ،ولكنهم اختلفوا يف درجة هذه
املشروعية.
مذهب الحنفية :قالوا أن املتعة قد تكون واجبة ،كما تكون أيضا مستحبة؛ فهي جتب على نوعني من الطالق.

5

 سورة األحزاب ،اآلية .12 سورة البقرة ،اآلية . 1 سورة األحزاب ،اآلية . 5- 1حممد بن علي بن حممد لشوكاين ،فتح القدير ،اجلزء األول ،دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان ،ص . 1/1
 - 8سورة البقرة ،آلية . 1
 - 1حممد بن علي الشوكاين ،فتح القدير ،املرجع السابق ،ص . 22/
 -2حممد بن أمحد الصاحل ،عناية الشريعة باملطلقة ،املوقع  ،يوم http://www.soutalhaq.net/forum/viewtopic.php . 888/ /
 - 5حممد كمال الدين ،املرجع السابق2 ،
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أ -الطالق املفوض قبل الدخول؛أي الطالق الذي ال فرض بعده ،الذي يكون قبل الدخول واخللوة يف نكاح ال تسمية فيه،
ِ َّ
وه َّن .)...وهذا متفق عليه عند املالكية،
ضواْ اهلُ َّن فا ِر ا
وه ُّن أ ْاو تا ْف ِر ُ
ِّع ُ
ِّساء اما املْ متاا ُّس ُ
يضةً اوامت ُ
لقوله تعاىل (:الَّ ُجنا ا
اح اعلاْي ُك ْم إن طال ْقتُ ُم الن ا
ِِ
ني) ألن املتعة هنا تعترب بدال عن
فهو أمر باملتعة واألمر يعين الوجوب ،وأكد ذلك آخر اآلية لقوله عز وجل ( :اح ّقاً اعلاى الْ ُم ْحسن ا
نصف املهر ،ونصف املهر واجب وبدل الواجب واجب.
َّ ِ
ين اآمنُوا إِ اذا نا اك ْحتُ ُم
ب -الطالق الذي يكون بعد الدخول ،يف زواج مل يسم فيه املهر ،بل فرض بعده لقوله تعاىل( :ياا أايُّ اها الذ ا
الْمؤِمنا ِ
ات ُمثَّ طالَّ ْقتُموه َّن ِمن قاب ِل أان متاا ُّسوه َّن فاما لا ُكم علاي ِه َّن ِمن عِدَّةٍ تاعتادُّوناها فامتِّعوه َّن وسِّرحوه َّن سراحاً اِ
مجيالً) .فبني اآلية
ُْ
ُ ُ
ْ
ُ ا ْ اْ
ْ
ْ ا ا ُ ُ ا ا ُ ُ اا
السابقة وهذه اآلية فرق كبري ،حيث إن اآلية األوىل أوجبت املتعة لكل املطلقات قبل الدخول وخصصت من مسي هلن مهر ،بينما
اآلية الثانية أوجبت املتعة ملن مل يفرض هلن مهر.
ورأى الشافعي وأمحد وأبو يوسف ،أهنا جيب للمطلقة اليت فرض هلا املهر قبل الدخول ،سواء أكان الفرض أثناء العقد أو
بعده؛ ألن الفرض بعد العقد كالفرض أثناء العقد .وتستحب املتعة عند احلنفية يف الطالق بعد الدخول وقبله يف حالة تسمية
املهر.
ِ
ِ
ِ
ِ
ني).
وقد أوجبت الشافعية املتعة يف الطالق قبل الدخول ،ملا قاله تعاىل ( :اول ْل ُمطالَّ اقات امتا ٌ
اع بِالْ ام ْعُروف اح ّقاً اعلاى الْ ُمتَّق ا

ِِ
ني ) وقوله أيضا ( :اح ّقاً اعلاى الْ ُمت َِّقنيا )،ويف
ورأت املالكية أن املتعة مستحبة لكل مطلقة لقوله عز وجل ( :اح ّقاً اعلاى الْ ُم ْحسن ا
هاتني اآليتني قيد اهلل املتعة باإلحسان والتقوى والواجبات ال تقيد هبما .وقالوا أن للمطلقات ثالثة أقسام ،مطلقة قبل الدخول
وبعد التسمية وهي ال تستحق املتعة ،ومطلقة قبل الدخول وقبل التسمية ،ويف هذه احلالة تستحق املتعة وليس هلا شيء من املهر،
1
ومطلقة بعد الدخول ،سواء كانت بعد التسمية أو قبلها ،فهي تستحق املتعة ،وال متعة يف كل فراق ختتاره املرأة.
فقد ذهبت الشافعية إىل عكس ما ذهبت إليه املالكية متاما ،واعتربت أن املتعة واجبة لكل مطلقة ،سواء كان الطالق قبل
الدخول أم بعده ،إال إذا مسي هلا املهر قبل الدخول ،فإنه حيق هلا نصف املهر يف هذه احلالة .فتجب املتعة للمطلقة قبل الدخول
إن مل جيب شطر املهر ،ولكل فرقة ليست بسبب الزوجة ،كردة الزوج ولعانه والطالق .ودليلهم يف ذلك قوله تعاىل (:ولِْلمطالَّ اق ِ
ات
ا ُ
ِ
متا ٌ ِ
وه َّن )  ،فإنه أو جب املتعة لكل مطلقة ،سواء كانت مدخول هبا أم غري مدخول هبا،
ِّع ُ
اع بالْ ام ْعُروف ) ،وقوله عز وجل ( :اوامت ُ
ا
وسواء مسي هلا املهر أو مل يسمى.
وقد ذهب الحنابلة إىل ما ذهبت إليه احلنفية متاما ،أن املتعة جتب على كل زوج ،سواء كان عبدا أو حرا أو مسلما وحىت الذمي
ِِ
ني ) ،وقوله أيضا( :
جتب عليه ،ولكل زوجة مفوضة ،طلقت قبل الدخول ،وقبل تسمية مهرها ،لقوله تعاىل ( :اح ّقاً اعلاى الْ ُم ْحسن ا

 وهبة الزحيلي ،املرجع السابق ،ص . 2 سورة األحزاب ،اآلية .12 سورة البقرة ،اآلية  ، 1وملزيد من التفصيل أنظر ،حممد كمال الدين ،املرجع السابق. 21 ، - 1كما هو احلال لزوجة اجملنون ،واجملزوم والعنني ،وال يف الفراق بالفسخ ،وال املختلعة ،وال املالعنة.وملزيد من التفصيل أنظر وهبة الزحيلي ،املرجع السابق ،ص
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ات متاع بِالْمعر ِ
ِ َّ ِ
وف )؛ ألن الشارع قسم
اوامتِّعُ ُ
وه َّن ).واملتعة عندهم مستحبة لكل مطلقة غري مفوضة ،لقوله تعاىل ( :اول ْل ُمطال اق ا ا ٌ ا ْ ُ
املطلقات إىل قسمني حيث أوجب املتعة لغري املفروض هلن وشطر املسمى للمفروض هلن ،و ال متعة للمتوىف عنها زوجها.
ثانيا :الشهادة على استحقاق المتعة.
لكي تستحق الزوجة نفقة املتعة ،عليها إثبات ذلك بالبينة الكاملة ،حيث جيب على الشهود أن يثبتوا أن املرأة أو الزوجة تتوفر
فيها شروط معينة أمهها:
 إثبات أن الزوجة مدخول هبا يف زواج صحيح ،فبمعىن آخر فهي ال جتب للمخطوبة ،أو للزوجة غري املدخول هبا،اليت فسختخطبتها أو عقدها ،ومل يدخل هبا ،سواء كان الفسخ من جانبه أو من جانبها ،وجيب أيضا أن يكون العقد صحيحا ،فإذا كان
غري ذلك كالعقد الباطل أو الفاسد ،فال تستحق النفقة.
 إثبات طالق الزوج من زوجته ،بغض النظر إن كان الطالق بائنا أو حىت رجعيا ،ويستوي يف ذلك أن يكون الزوج قدأوقعه بإرادته املنفردة ،أو وقع حبكم القاضي بطلب من الزوجة ،وهبذا قضت حمكمة النقض املصرية ،وملا كان استحقاق الطالق
بعد الدخول ال عربة فيه ببقاء امللك وعدم زوال احلل خالل العدة من الطالق الرجعي؛ ألن ذلك إمنا تتعلق به حقوق و أحكام
خاصة ليس منها متعة الزوجة وإمنا العربة يف استحقاقها هي الطالق ذاته ،أيا كان نوعه ،باعتباره الواقعة املنشئة اللتزام الزواج هبا.
ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى .ويف قرار آخر حملكمة النقض قضي بأن:
" املتعة استحقاق املطلقة هلا سواء كان الطالق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه ".
 إثبات أن الطالق قد وقع دون رضا الزوجة ،مبعىن أن املرأة اليت تطلب حل الرابطة الزوجية ،ال تندم عليه وبالتايل ليس هلاتعويض على إالم الفرقة ،ورضا الزوجة بالطالق مسألة خفية؛ أي تكون ضمنية ،فبطبيعة احلال أن الزوجة اليت حتضر جلسة
الطالق تعترب راضية على الطالق مثلها مثل اليت خالعت نفسها.
 -1أال يقع الطالق بسبب من الزوجة ،حيث يقع عبء إثبات ذلك على الزوجة نفسها؛ ألهنا مدعية وهي مطالبة بإثبات ما
تدعيه ،ويكون نصاب الشهادة يف ذلك بشهادة برجلني ،أو رجل وامرأتني .مع األخذ بعني االعتبار أن احلد األدىن املتعة هي نفقة
1
املطلقة ملدة سنتني ،بغض النظر عن مدة الزواج.
الفرع الثاني :الشهادة على االختالف في متاع البيت.
يعترب النزاع حول البيت ،من األمور اخلطرية اليت ترتتب عن آثار الطالق ،فهي أشد األمور خصاما ،وأكثرها تعقيدا بالنسبة
للمطلقني ،حيث يشمل هذا النزاع على حمتويات البيت من أثاث ومفروشات وأدوات تكون الزوجة جلبتها معها يوم الدخول،
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جو من الرمحة واحملبة والتعاون واالنسجام
وسط الزغاريد والغناء ،معتقدة يف نفسها أهنا ستبين عشا دافئا يف أسرة يسودها َّ
واإلحصان.
لكن هذا االنسجام واحملبة والتآلف ،قد تعرتضه عدة مسائل جعلت استمراره ضربا من املستحيل ،مما يتحول إىل كراهية وشقاق
يؤدي إىل الطالق ،وسواء كان الفراق بطلب من الزوج أو بطلب من الزوجة ،حيث تبدأ مرحلة الرتدد على احملاكم واحملامني وكتاب
الضبط ،كل واحد منهما يدعي ملكية أثاث املنزل ،وهو يف حقيقة األمر ال ميلك دليال يثبت ما يدعيه،أو بيانا قاطع يقدمه
للقاضي إلثبات مزاعمه.
وعليه فإن أغلب القضايا اليت تشعل حماكم األحوال الشخصية ،هي قضايا النزاع حول متاع البيت يف الوقت احلاضر .وتتمثل
يف تلك النزاعات واالختالفات اليت تنشأ غالبا بني الزوجني أو بني أحد األزواج وورثتهما ،يف حالة الطالق بسبب االختالف عن
ملكية املتاع.
من نفس القانون اليت
ويف خالل دراستنا هلذا املوضوع ،سنلجأ إىل االعتماد على نص املادة  2من ق.أ.ج واملادة
حتيلنا إىل الشريعة اإلسالمية .ذلك أن متاع البيت قد خيتلط مع الصداق ،مما يصعب التمييز بينه وبني املتاع ،خاصة إذا كان
الصداق يتضمن شيئا من متاع البيت ،ومن العرف يف اجملتمع اجلزائري ،أن الزوجة هي اليت تقوم بتجهيز البيت ،مبهرها ومن ماهلا
ملك هلا وحدها ،ولكن بسبب حب الظهور مبظهر الغىن والثراء ،جيعل املرأة تسعى جاهدة
اخلاص ،على الرغم من أن الصداق هو ٌ
إىل شراء أدوات وأجهزة بطبيعتها خاصة بالرجل ،مما جيعل من الصعب على القاضي الفصل يف مثل هذه القضايا ،خاصة وأن
1
االختالف يف متاع البيت يكون حال حياة الزوجني كما يكون بعد الوفاة.
أوال :االختالف حال حياة الزوجين
وله حالتان يف حالة قيام الزوجية أو حالة زواهلا بالطالق.
شاهد له،
إذا كان االختالف أثناء احلياة الزوجية ،فالقول قول الزوج فما يصلح للرجال من هذا املتاع ،مع ميينه ألن الظاهر ا
والقول قول الزوجة مع ميينها ،فيما يصلح للنساء؛ ألن الظاهر يشهد هلا ،أما يف حالة األشياء املشرتكة بني الرجل واملرأة ،فالقول
قول الزوج ،إال أن أبا يوسف قال :القول قول الزوج ،إن مل يكن فيه خالف بينهما ،أما إذا كان خالف فالقول قول الزوجة لقدر
جهاز مثلها ،وقيل يف املشكل بينهما املناصفة ،وهذا ما ذهب له املشرع اجلزائري ،حيث أن النزاع على متاع البيت وأثاثه ينتهي
لصاحل صاحب البينة ،اعتمادا على قاعدة " ،البينة على من ادعى واليمني عاى من أنكر" ،و هذا يتضح من خالل املادة 2
8
من ق.أ ...." :،واملشرتكات بينهما يقتسماهنا مع اليمني ".

.
عبد العزيز سعد ،املرجع السابق ،ص قانون رقم  -51مؤرخ يف  82جوان  ، 251يتضمن قانون األسرة اجلزائري ،املعدل واملتمم باألمر  8 -88املؤرخ يف . 888 -8 - 2.
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وإذا كان اخلالف بعد الطالق ،فريى عبد احلميد ألشواريب فالقول قول الرجل؛ ألن الزوجة أصبحت أجنبية ،بالطالق وبالتايل
قد زالت يدها .ويف مسألة اختالف الزوجني يف متاع البيت أن القول للزوجني ،فيما يصلح له؛ ألن الظاهر له ،مامل يقر أحدمها
أن املتاع املتنازع عليه هو ملك لآلخر ،كما لو أقرت الزوجة بان الزوج اشرتى ذلك املتاع ،مث انتقلت ملكيته هلا ،فال يثبت
االنتقال إال بشهادة الشهود .
والعرف يف الدول اإلسالمية ،وخاصة اجلزائر منها ،أن الزوجة تشرتي ،متاعا للبيت وأثناء املنازعة حترر قائمة ملشرتياهتا
لإلثبات ،إذا صحت هذه القائمة وأقرهبا الزوج فال خالف بينها وبينه ،ويف حالة إنكاره إياها ،تكون قرينة بسيطة تقبل إثبات
العكس أن املتاع ملك هلا ،ما مل يثبت الزوج عكس ذلك
ثانيا :األحتالف بعد وفاة الزوجين.
قال أبو حنيفة وحممد يف هذا الصدد القول قول ورثة الزوج ،وذهب أبو يوسف إىل عكس ذلك فالقول عنده قول ورثة املرأة
إىل قدر جهاز مثيلتها ،وعند أعظم الفقهاء القول قول ورثة الزوج؛ ألن الوارث يقوم مقام املورث ،فصار كالوارثني اختلفا
بأنفسهما ومها حيان يف حال قيام احلياة الزوجية.
ويف حالة اختالف أحد الزوجني مع ورثة الزوج املتوىف منهما ،وكانت املرأة هي املتوفاة ،فالقول قول الزوج عند اإلمام أىب
حنيفة وحممد ،ألهنا مبفهوم املخالفة لو كانت املرأة حية لكان القول قول الزوج وبعد موهتا أوىل .أما أبو يوسف فعنده القول قول
ورثة الزوجة يف مقدار جهاز مثلها .وإذا كان املتوىف هو الزوج فالقول قول املرأة ،حسب رأي أيب حنيفة يف املشكل ،أما عند أىب
يوسف حسب مقدار جهاز مثلها ،ويرى حممد أن القول يف هذه احلالة قول ورثة الزوج.
تؤد جناعتها بعد ،ولعل
ويف األخري يرى عبد العزيز سعد يف هذا الصدد أن اليمني بصفة عامة  ،خالل السنوات األخري ة مل َّ
السبب يف ذلك ضعف الوازع الديين من جهة ومن جهة أخرى انعدام الرتبية األخالقية داخل األسرة .وهذا الرأي يف نظري
صائب ،مما حيتم على القاضي ضرورة معرفة شخصية الزوجني ،كما جيب عليه مراعاة ظروف و مالبسات كل قضية على حدة،
وهذا ما استقرت عليه احملكمة العليا يف قرارها الصادر يف  82مارس  ، 25أن احلكم باليمني يف مسألة املالبس وغريها على
1
املدعي عليه وهو يدعي أن له شهودا جاء معيبا من عدة وجوه مما يؤدي إىل نقصه.
من املعلوم أن أثاث البيت ملك للزوج ،وعلى الزوجة إثبات العكس؛ ألن الزوج هو األحق من الزوجة يف مسألة املتاع املشرتك
مع ميينه ،وأن النزاع حول املصوغ حيسم بالفاتورة ،مع إمكانية تعزيزها بوسيلة أخرى من وسائل اإلثبات .وللقاضي السلطة
التقديرية حول النزاعات املتعلقة بقيمة األمتعة.
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الخاتمة:
ولقد كان غرضنا من هذه الدراسة إظهار وإبراز مدى إمكانية اإلثبات بشهادة الشهود يف مواد األحوال الشخصية يف قانون
األسرة اجلزائري من ناحية ،ومن ناحية أخرى الوقوف على مدى مسايرة القاضي والقانون اجلزائري للفقه اإلسالمي يف هذه
املسائل.
ومن خالل دراسة هذا املوضوع ،يالحظ أن املشرع اجلزائري قد أحسن صنعا ،إذ كان واضحا يف بيان إجراءات مساع الشهود
يف قانون اإلجراءات املدنية ،وإعطاء السلطة التقديرية للقاضي يف تقدير أقوال الشهود ،من حيث األخذ هبا من عدمه.
كما اتضح ايضا أن لشهادة الشهود حجية بالغة ومكانة عالية يف اإلثبات ،رغم التقدم العلمي يف خمتلف اجملاالت ،الذي أدى
إىل ظهور تقنيات علمية حديثة ،كتحليل الدم ،والبصمة الوراثية ،إال أننا جند تقدم الشهادة على الكتابة وعلى باقي الوسائل
األخرى السالفة الذكر ،خاصة يف إثبات الزواج العريف وما يرتتب عليه من آثار.
حيث استخلصنا على أن دور الشاهدين يف اإلثبات ،ضرورة ملحة البد منها ،فقاضي شؤون األسرة ال يستطيع تثبيت مثال أي
زواج عريف بدون شهادة الشهود ،على الرغم من أن الشهود ليسوا ركنا من أركان الزواج يف قانون األسرة اجلزائري ،باستثناء بعض
ا جملاالت الضيقة ،تتقدم فيها الكتابة على الشهادة ،كإثبات الزواج الرمسي والطالق الذي عادة ما يكون عن طريق حكم قضائي،
وبعض النزاعات املتعلقة مبتاع البيت اليت تكون يف حوزة املدعي فاتورة الشراء ،إضافة إىل إثبات النسب بالطرق العلمية احلديثة.
ومن خالل هذه املالحظات نقرتح على املشرع اجلزائري ما يلي:
 إعادة تنظيم أحكام الشهادة يف كل القوانني اجلزائرية مبا يُساير التطور العلمي بشكل واضح ،كعلم النفس إلجالءاألمراض النفسية وعلم االجتماع وغريها من العلوم األخرى احلديثة.
 إضافة نص يف قانون األسرة يقرر السلطة التقديرية املطلقة للقاضي ،لألخذ أو عدم األخذ بأقوال الشهود يتضمن مبدأاالقتناع الشخصي للقاضي يف قانون األسرة كما هو الشأن بالنسبة للقاضي اجلزائي.
 عقد دورات تكوينية وتدريبية ،ختصص للقضاة السيما منهم قضاة شؤون األسرة حتت إشراف علماء النفساملتخصصني يف أصول نقد شهادة الشهود حىت يستطيعوا بأنفسهم فحص شهادة الشهود فحصا علميا دقيقا.
قائمة المراجع:
 -1الكتب:
 بلحاج العريب  ،الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري  :اجلزء األول  ،الطبعة الرابعة  ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر  ،سنة. 888
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 وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأداته اجلزاء السابع ،دار الفكر  ،سنة . 22 -يوسف القرضاوي ،احلالل واحلرام يف اإلسالم  ،الطبعة

 ،دار البعث ،قسنطينة ،سنة ، 251

 حممد ابو زهرة ،االحوال الشخصية ،دار الفكر العريب ،القاهرة  ،طبعة . 282حممد أمحد عابدين  ،الشهادة يف املواد اجلنائية واملدنية والشرعية وشهادة الزور  ،دار الفكر اجلامعي  ،بدون سنة. حممد بن علي بن حممد لشوكاين ،فتح القدير ،اجلزء األول ،دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان ،دون سنة. حممد كمال الدين إمام ،الزواج يف الفقه اإلسالمي دراسة تشريعية وفقهية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،سنة . 252 حممد مصطفى الشلىب ،أحكام األسرة يف اإلسالم ،الطبعة الرابعة ،الدار اجلامعية للطباعة ،سنة . 25 عبد احلميد الشواريب ،اإلثبات بشهادة الشهود ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،سنة . 221 عبد العزيز سعد ،الزواج والطالق يف قانون األسرة اجلزائري ،الطبعة الثالثة ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر ،سنة. 221
عبد الرمحن الصابوين ،مدى حرية الزوجني يف الطالق يف الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة مع الشرائع السماوية وقوانني األحوالالشخصية العربية واألجنبية ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر ،دمشق ،دون سنة.
 عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيري ،كتاب الفقه على املذاهب األربعة ،الطبعة األوىل ،دار بن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،دمشق ،سنة . 88
فضيل سعد ،شرح قانون األسرة اجلزائري يف الزواج والطالق ،اجلزاء األول ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،سنة . 251-2الرسائل والمذكرات:
 إبراهيم عبد الرمحن إبراهيم  ،اإلثبات بالشهادة يف الفقه اإلسالمي دراسة فقهية قانونية مقارنة،رسالة ماجستري ،جامعةالقاهرة كلية احلقوق قسم الشريعة ،سنة . 252
 سعاد سطحي ،أحكام شهادة املرأة يف الشريعة اإلسالمية ،مذكرة ماجستري ،جامعة األمري عبد القادر ،معهد الشريعة ،سنة. 221
 صاحل إبراهيم ،اإلثبات بشهادة الشهود يف القانون اجلزائري ،رسالة ماجستري ،معهد العلوم القانونية واإلدارية ابن عكنون،جامعة اجلزائر ،سنة . 22
 -3النصوص القانونية:
 قانون رقم -51. 888 -8 - 2

مؤرخ يف  82جوان  ، 251يتضمن قانون األسرة اجلزائري ،املعدل واملتمم باألمر  8 -88املؤرخ يف
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انعكاس اعتماد االتفاقيات الدولية
على تجسيد المسؤولية االجتماعية للشركات وتطبيقاته في القطاع البحري
The reflection of the adoption of international conventions
on the embodiment of corporate social responsibility and its applications in the maritime sector

د.كرام محمد االخضر
استاذ حماضر أ

د .منى مسغوني
استاذ حماضرأ

كلية احلقوق والعلوم السياسية

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة الوادي

جامعة الوادي اجلزائر

اجلزائر

الملخص:
هتدف هذه الدراسة اىل تسليط الضوء على موضوع غاية يف األمهية هو أثر اعتماد االتفاقيات الدولية يف تكريس املسؤولية
االجتماعية للشركات وخصوصا يف اجملال البحري هذا املوضوع الذي تزيد أمهيته يوما بعد يوم يف ظل تزايد اآلثار السلبية الناجتة
عن خمتلف النشاطات البحرية من تلوث للبحار واحمليطات ،واالضرار اليت متس صحة البحارة وسالمتهم .
ولقد توصلنا من خالل هذه الدراسة اىل أن هناك أثرا بالغا العتماد االتفاقيات الدولية يف تنظيم نشاط الشركات الكربى السيما
تلك اليت تعمل يف القطاع البحري ،ويتجلى ذلك بوضوح يف تبين العديد من هاته الشركات ألبعاد املسؤولية االجتماعية واعتمادها
على مدونات سلوك تنظم عملها مشتقة يف أغلب أحكامها من االتفاقيات الدولية املذكورة أعاله .وقد مت االعتماد يف هذه
الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي الذي استخدمناه يف حتليل النصوص القانونية الدولية املختلفة ذات الصلة باملوضوع،
وتشخيص ابعاد املسؤولية االجتماعية للشركات ،ومراعاة مدى اعتماد الشركات املستخدمة كنماذج لتلك البنود والقواعد .
الكلمات المفتاحية :شركات قطاع حبري ،أبعاد ،مسؤولية اجتماعية ،اتفاقيات دولية ،ميثاق عاملي ،امم متحدة.
Abstract :
This study aimed to shed light on the most important issue which was the impact of the
adoption of international conventions in the dedication of corporate social responsibility,
especially in the maritime field, which is more important day after day in light of the
increasing negative effects of various marine activities from pollution of the seas and oceans,
Affecting the health and safety of seafarers.
we found that there is a great impact on the adoption of international conventions in
regulating the activity of large companies, especially those operating in the maritime sector.
This is an evident in the adoption by many of these companies of the dimensions of social
responsibility and their dependence on codes of conduct regulating their work derived in most
of their provisions from International conventions mentioned above. We relied on the
analytical descriptive approach that led us for using the analysis of the various international
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legal texts relevant to the subject, the diagnosis of the dimensions of corporate social
responsibility, and the extent to which the companies used as models for these items and rules
key words :Marine Sector Companies, Dimensions, Social Responsibility, International
Agreements, Global Compact, United Nations.

مقدمة:
يف سبيل حتقيق هدفها االمسى املتمثل يف حتقيق الربح قد تعمد الشركات الكربى اىل ارتكاب العديد من التجاوزات يف
جمال حقوق االنسان والبيئة .وتظهر تلك التجاوزات جبالء خصوصا يف التعدي على حقوق االنسان يف املناطق اليت تستضيف
نشاطاهتا وبدرجة أكرب حقوق العاملني فيها من حيث أجورهم أو ظروف عملهم من جهة أوىل؛ ومن جهة ثانية استنزاف خريات
البالد اليت متارس نشاطها على اقليمها ودون اكرتاث ملا قد ميس البيئة مبختلف اشكاهلا الربية والبحرية واجلوية من تلوث .ولذلك
تزايدت اجلهود الدولية الرامية اىل تنظيم عمل هذه الشركات.
واخذت املبادرات الدولية أشكاال خمتلفة منها ما تسهم فيه املنظمات العاملية كاألمم املتحدة ومنها ما تسهم فيه وكاالت
متخصصة كمنظمة العمل الدولية أو منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنها ما يطرح للنقاش يف أكرب املنتديات العاملية اليت تعىن
باجلوانب االقتصادية واالجتماعية .وكان نتاج تلك املبادرات الدولية تبين العديد من النصوص املنظمة لعمل الشركات الكربى اليت
هي يف واقع احلال ترويض لتلك الكيانات يف قفص هو املسؤولية االجتماعية.
ولعل ذلك ما يبعث على طرح االشكالية التالية :ما مدى اسهام اعتماد االتفاقيات الدولية المعنية بتنظيم عمل
الشركات الكبرى على تبني تلك الشركات والسيما العاملة منها في القطاع البحري أبعاد المسؤولية االجتماعية؟
الفرضيات:
ويف سبيل االجابة على هذه االشكالية نقرتح الفرضتني التاليتني :األولى تفيد بوجود تأثري العتماد االتفاقيات الدولية على

تبين الشركات ألبعاد املسؤولية االجتماعية .والثانية تفرتض ان اعتماد االتفاقيات الدولية ليس له أي أثر يف اعتماد الشركات
ألبعاد تلك املسؤولية.
المنهج التبع:
اتبعنا يف هذا البحث املنهجني الوصفي والتحليلي ،فاملنهج التحليلي يتناسب مع الدراسة القانونية لالتفاقيات الدولية يف
حتليل حمتوياهتا وابراز ما جاء فيها من بنود ،وأما املنهج الوصفي فقد اعتمدنا عليه من أجل توصيف دالالت ومعاين املسؤولية
االجتماعية وابعادها ،ناهيك عن استخدامنا له يف ضبط املقصود بالشركات متعددة اجلنسيات يف مقام آخر.
وسنقسم هذا البحث اىل احملاور الرئيسة الثالثة التالية:
 أوال  :االطار النظري للمسؤولية االجتماعية للشركات.
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 ثانيا :تكريس االتفاقيات الدولية للمسؤولية االجتماعية للشركات.

 ثالثا :نماذج تطبيقية رائدة في اعتماد المسؤولية االجتماعية لشركات بحرية عالمية.
أوال  :االطار النظري للمسؤولية االجتماعية للشركات

/1مفهوم المسؤولية االجتماعية :
لقد أدى التطور احلادث يف بيئة اعمال زيادة حدة التنافس بني الشركات هبدف احتالل مكانة مرموقة بالنسبة للمسؤولية
االجتماعية ،وهذا كان حافزاً أيضاً للكثري من الباحثني لالجتهاد هبدف الوصول اىل تعريف وحتديد دقيق ملفهوم املسؤولية
االجتماعية ، .فقد عرفت على اهنا حتمل الشركات ملسئوليتها جتاه أصحاب املصاحل من محلة األسهم واملستهلكني والعمالء
واملوردين والعاملني والبيئة واجملتمع .ويقصد هبذا املفهوم التزام الشركات ليس فقط بتحقيق أرباح ملسامهيها ،وال تقتصر املسئولية جتاه
االقتصاد القومي فقط ،ولكن متتد لتشمل البيئة والعاملني وأسرهم وفئات أخرى من اجملتمع.
ومن أهم التعريفات وأكثرها شيوعا تعريف البنك الدويل واالحتاد األورويب وجملس األعمال الدويل للتنمية املستدامة ؛ فقد
عرف البنك الدويل املسؤولية االجتماعية على أهنا التزام أصحاب النشاطات التجارية باملسامهة يف التنمية املستدامة من خالل
العمل مع موظفيهم و عائالهتم و اجملتمع احمللي و اجملتمع ككل لتحسني مستوى معيشة الناس بأسلوب خيدم التجارة و خيدم

التنمية يف آن واحد  .وعرفها جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة بأهنا االلتزام املستمر من قبل مؤسسات األعمال بالتصرف
أخالقيا واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية والعمل على حتسني نوعية الظروف املعيشية للقوى العاملة وعائالهتم ،إضافة إىل
اجملتمع احمللي واجملتمع ككل .

ووفقا للمفوضية االوروبية املسؤولية االجتماعية هي مسؤولية الشركة امام تأثريات نشاطها على اجملتمع ،وللقيام هبذه
الوظيفة ينبغي على املنظمة احرتام القوانني والقواعد التنظيمية واملعاهدات اليت ابرمتها مع خمتلف االطراف ،وحىت تؤدي الشركة
هذه الوظيفة على حنو جيد يفرتض ان تدخل يف شراكات حمدودة مع خمتلف االطراف وحتديد املسار املوجه حنو ادراج اهتمامات
املنظمة باملسائل االجتماعية والبيئة واالخالقيات واحرتام حقوق االنسان واملستهلك سواء يف انشطتها التشغيلية ويف وضعها
السرتاتيجياهتا.
وبناء على ما تقدم ،تعددت املصطلحات املتعلقة مبفهوم املسؤولية االجتماعية ومنها مواطنة الشركات والشركات األخالقية
واحلوكمة اجليدة للشركات ،وعلى الرغم من تعدد هذه املصطلحات اال اهنا يف النهاية تنصب على ذلك االلتزام املستمر األخالقي
والقانوين واالقتصادي واإلنساين من قبل الشركات اجتاه املسامهني والعاملني والعمالء والبيئة واجملتمع احمللي والدويل ،واملسامهة يف
حتقيق التنمية املستدامة .

World Bank, Opportunities and options for governments to promote corporate social responsibility in Europe and Central Asia: Evidence
from Bulgaria, Croatia and Romania. Working Paper, March 2005, p1
Meeting changing expectations: Corporate social responsibility, 1999,p 3 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD),
Commission Européenne, Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014,
Bruxelles,http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:fr:PDF

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد14آذار /مارس - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

322

انعكاس اعتماد االتفاقيات الدولية
على تجسيد المسؤولية االجتماعية للشركات وتطبيقاته في القطاع البحري

د .كرام محمد االخضر
د.منى مسغوني

 /2اصحاب المصالح والمستفيدون من تبني الشركات للمسؤولية االجتماعية
يعود الفضل يف تعميم مفهوم أصحاب املصاحل ألحباث  Freemanسنة  ، 891عندما اقرتح عدم األخذ بعني
االعتبار فقط األطراف اليت تؤثر يف نشاط الشركة ،وإمنا "كل جمموعة أو فرد ميكنه التأثري أو التأثر بإجنازات وأهداف الشركة" ،مث
تواصلت جهود الباحثني يف نفس مسار ومن أبرزهم برز  ، Preston & Donaldsonحيث أكدا يف تعريفهما "أن خدمة
أصحاب املصاحل تضمن السري احلسن لنشاط الشركة وحتقيق األداء ،وجتسيد تبين املسؤولية االجتماعية يف حتديد أصحاب
املصاحل ،والعمل على إرضاء مصاحل كل من يتأثر بأعمال الشركة" .

 .ولقد خلصت منظمة االيزو حماور املسؤولية االجتماعية يف حوكمة الشركات ،حقوق االنسان ،املمارسات العمالية ،البيئة
وممارسات التشغيل العادلة ،قضايا املستهلك واشراك وتنمية اجملتمع ،وهي تقريبا نفس احملاور اليت اعتمدهتا منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،وتتمثل يف اشهار البيانات ،احرتام حقوق االنسان ،العالقات املهنية ،محاية البيئة والصحة ومكافحة الفساد،
احملافظة على مصلحة املستهلكني ،تشارك التكنولوجيا واالبداع ،املنافسة واالنضباط الضرييب ؛ هذه احملاور واملبادئ السالفة الذكر
تأكدت مبوجب اتفاقيات دولية ،وحتولت لقوانني واجبة التطبيق ختضع هلا الشركات اليت متارس نشاطها ضمن اقليم الدول اليت
وافق عليها ،لكن الواقع ان لكل دولة سيادهتا وقوانينها اخلاصة باإلضافة اىل مزايا خاصة متثل عوامل جذب للمنظمات للقيام
باالستثمارات املباشرة ،وبعض من هذه املزايا قد يتناىف مع مبادئ املسؤولية االجتماعية او ان تطبيقات املبادئ تعترب خمففة او ان
املسؤولون يف هذه الدول يتغاضون عنها .

هذه احملاور جندها ترتكز اساسا على حتقيق قيمة للمجموعات الضاغطة  -اصحاب املصاحل  -مع الشركة )( عمال،
مسامهني ،الدولة ،املنظمات غري احلكومية )..وعلى الشركة ان حتقق قيمة لكل طرف حىت تتجنب حدوث ازمة ،لذلك وحسب

ابعاد املسؤولية االجتماعية فإن األوىل للشركة احرتام القوانني واالعراف والتقاليد يف اجملتمع الذي متارس فيه نشاطها .وميكن

التمييز بني المسؤولية االجتماعية االجبارية اليت يفرتض باملنظمة تطبيقها وال خضعت ملتابعات قضائية ،والمسؤولية االجتماعية
التطوعية ذات طابع اخالقي ،ويف حالة أي جتاوز منها تعترب املنظمة ال مسؤولة اجتماعيا .1ويف نفس السياق اقرتح بعض
الباحثني واملتخصصني حتويل مصطلح املسؤولية االجتماعية اىل مصطلح االستجابة االجتماعية حيث املصطلح االول يتضمن
نوعا من االلزام ،بينما يتضمن الثاين ذلك الدافع واحلافز امام راس املال غري املادي املسؤولية االجتماعية.
 /3المتغيرات التي ساهمت في بروز مفهوم المسؤولية االجتماعية

Samuel, Mercier, L’apport de la théorie de la partie prenante au management stratégique : une synthèse de la littérature , XIème conférence
de l’association internationale de mangement stratégique, université Laval, Québec, juin 2001, https://mozartconsulting.
Astrid, Mullenbach-Servayre, L'apport de la théorie des parties prenantes à la modélisation de la responsabilité sociétale des entreprises, La
Revue des Sciences de Gestion 1, n°223, 2007 , pp: 109 -120, www.cairn.info.

لزهر ،العابد ،التعلم من ازمة املسؤولية االجتماعية حالة شركة  ، NIKEجملة الدراسات االقتصادية ،العدد  ، 1 1 ،1ص .89
مرجع سابق ،ص .69
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انعكاس اعتماد االتفاقيات الدولية
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أمهها:

د .كرام محمد االخضر
د.منى مسغوني

اشارت العديد من الدراسات اىل بروز وتنامي مفهوم املسؤولية االجتماعية جاء نتيجة العديد من التحديات كان من

أ .العولمة  :تعد من اهم القوى الدافعة لتبين الشركات ملفهوم املسؤولية االجتماعية ،حيث أضحت العديد من الشركات
املتعددة اجلنسيات ترفع شعار املسؤولية االجتماعية ،وأصبحت تركز يف محالهتا الرتوجيية على اهنا هتتم حبقوق االنسان ،واهنا
هتتم بتوفري ظروف عمل امنة للعاملني ،وبناها ال تسمح بتشغيل األطفال ،كما اهنا هتتم بقضايا البيئة واحلفاظ على املوارد
الطبيعية.

ب .تزايد الضغوط الحكومية والشعبية :من خالل التشريعات اليت تنادي بضرورة محاية املستهلك والعاملني والبيئة ،االمر الذي
قد يكلف املنظمة أمواال طائلة اذا ما رغبت يف االلتزام بتلك التشريعات ،وخبالف ذلك قد تعرتض للمقاطعة واخلروج من
السوق بشكل عام.
ج .الكوارث والفضائح األخالقية  :حيث تعرضت الكثري من املنظمات العاملية لقضايا أخالقية ،مما جعلها تتكبد أمواال طائلة
كتعويضات للضحايا او خسائر نتيجة املنتجات.

د .التطورات التكنولوجية المتسارعة  :واليت أصبحت حتديات عديدة امام منظمات االعمال فرضت عليها ضرورة االلتزام
بتطوير املنتجات ،وتطوير مهارات العاملني ،وضرورة االهتمام بالتغريات يف اذواق املستهلكني وتنمية مهارات متخذي
القرارات.

ه .المنافسة الدولية  :اتسعت املنافسة بسبب اتساع السوق وحدودها لتنتقل املنافسة احمللية واإلقليمية اىل املنافسة العاملية وابرز
مثال على ذلك الشركات املتعددة اجلنسيات.

 /4ابعاد المسؤولية االجتماعية:

جاءت النقلة النوعية يف إثراء مفهوم املسؤولية االجتماعية بفضل األحباث الرائدة لـ  Carrollسنة  ، 88حيث اقرتح
إمكانية دراسة املسؤولية االجتماعية يف ظل أربعة أبعاد حمددة  ،ووظفها بشكل هرمي تسلسلي ،كما هو موضح يف الشكل
التايل:
الشكل رقم (  :)1هـرم  Carrollللمسؤولية االجتماعية

إلياس وزهراء ،سليماني وصادق ،المسئولية االجتماعية للشركات ودورها في حماية المستهلك ،الملتقى الدولي حول منظمات األعمال
والمسئولية االجتماعية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية  ، 1 ،جامعة بشار.
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د .كرام محمد االخضر
د.منى مسغوني

المصدر :منصور وطاهر ،الغاليب وحمسن  ،إدارة واسرتاتيجية شركات األعمال املتوسطة والصغرية ،األردن ،دار وائل للنشر
والتوزيع  ، 118 ،ص.98
أ .المسؤولية اإلنسانية :أي ان تعمل املنظمة على اإلسهام يف تنمية وتطوير اجملتمع ،وحتقيق نوعية احلياة ،كما أن تلتزم
املؤسسة طواعية بتقدمي خدمة للمجتمع من خالل حتسني جوانب احلياة فيه واملسامهة يف حل مشاكله ،ودعم القضايا البيئية
كاستخدام مواد صديقة للبيئة ،وتبين أنظمة إنتاج خضراء مثل نظام اإلنتاج األنظف ،ودعم مؤسسات اجملتمع املدين.

ب .المسؤولية األخالقية :مبا أن القيم واألخالق أصبحت من الدعائم اليت يقوم عليها االقتصاد اليوم ،ومل تعد مسألة هامشية،
فعلى املؤسسة أن تستوعب اجلوانب األخالقية والقيمية للمجتمع وأن متارس أعماهلا ضمن قواعد وضوابط هذه القيم ومنها
احرتام حقوق اإلنسان ،واحرتام عادات وتقاليد اجملتمع وتقدمي ما يتوافق معها من منتجات.

ج .المسؤولية القانونية :أي أن املنظمة جيب أن تلتزم بإطاعة القوانني ،وأن تكسب ثقة اآلخرين من خالل التزامها بتنفيذ
األعمال الشرعية وعدم القيام باألعمال املخلة بالقانون .حيث يعمل البعد القانوين على محاية املؤسسات من بعضها ،ومحاية
حقوق أصحاب املصاحل

د .المسؤولية االقتصادية :ويقصد هبا أن تكون املنظمة نافعة وجمدية اقتصادياً ،وأن حتاول جاهدة توفري األمان لآلخرين .وميثل
هذا البعد جمموعة من املسئوليات اليت جيب أن تتحملها املؤسسة ،إضافة إىل مكافحة املمارسات اليت قد تضر بأصحاب
املصاحل.
برغم من أن منوذج  Carrollمت استخدامه يف كثري من األحباث النظرية وامليدانية ،إال أنه يعاب عليه أنه يقرتح ضمنيا أن
االهتمام باملسؤولية االقتصادية والقانونية تتصدر أولويات الشركة ،وتبقى ممارسه املسؤولية األخالقية طوعية وليست إلزامية  .يف

Golliadel, Yhiaoui Dorra, Responsabilité sociale des entreprises : analyse du modèle de Carroll (1991) et application au cas tunisien ,
Revue-Management & Avenir 3, (n° 23) , pp: 139 -152, 2009. www.cairn.info.
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انعكاس اعتماد االتفاقيات الدولية
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د .كرام محمد االخضر
د.منى مسغوني

حني روبينس ( )Robbins,1999يرى أن املسؤولية االجتماعية تستند إىل اعتبارات أخالقية تركز على األهداف على حنو
التزامات بعيدة األمد ،أخذة يف االعتبار مبادرات منظمة األعمال احلقيقية للوفاء هبذه االلتزامات ومبا يعزز صورهتا يف اجملتمع .

 /5دوافع وأهداف تبني منظمات األعمال للمسؤولية االجتماعية :
تباينت دوافع منظمات االعمال حنو أهداف تبنها للمسؤولية االجتماعية ،كما تباين كذلك دوافع أصحاب املصاحل أو
مالك الشركة وإدارهتا و اجملتمع املدين من تبين املسؤولية االجتماعية ومن أمهها :
 تعترب معايري االستثمار اجملتمعي أخالقية بالدرجة األوىل ،كما أهنا تتصل باألداء بعيد املدى للشركات.
 يعتقد العديد من املستثمرين بأن معايري االستثمار اجملتمعي ضرورية لتمييز الشركات ذات األداء اإلداري.
 أن عمليات نشر القيم اإلنسانية واالخالقية يف األعمال تعمل على هتيئة مناخ العمل اإلبداعي اخلصب للعاملني ،وتتيح
هلم فرص االرتقاء الوظيفي ،مما يعين تطوير األداء املؤسسي إىل أعلى درجاته.
 إن دمج القيم اإلنسانية يف األنظمة اإلدارية سننجح بتطوير األداء املؤسسي ،ورفع التنافسية املهنية.
 الشركات مضطرة لبذل جهد أكرب حلماية مسعتها؛
 هناك عدد متزايد من املنظمات غري حكومية اليت تراقب أداء الشركات ومدى مسامهتها يف اجملتمع.
 التأثريات املناخية شكلت أكرب حمرك للنمو يف صناعة املسؤولية اجملتمعية للشركات.

 /6المسؤولية االجتماعية للشركات بين "االستراتيجية" و "المؤسساتية"
ٍ
ٍ
مسؤول اجتماعيا يزيد وحيسن من العالقات بني خمتلف األطراف ذات املصلحة ،ويقليل من
لسلوك
تبين املنظمة (عموما)
ي

املخاطر ،وهذه النتائج كفيلة جلعل املسؤولية االجتماعية ذات قيمة اسرتاتيجية .1وللمسؤولية االجتماعية للمؤسسة  RSEثالثة
أبعاد أساسية:9
بعد مجتمعي ،من خالل االهتمام بالعالقات مع الزبائن ،املوردين ،وخمتلف فعاليات اجملتمع املدين؛ وبعد اجتماعي ،قائم

على مكافحة كافة أشكال اإلقصاء والتهميش واالستبعاد ،حتسني ظروف "العمل" ،وإدارة الوظائف؛ وبعد بيئي ،أساسي ملكافحة
التجاوزات املسبيبة للتغريات املناخية ،الرتكيز على االستغالل العقالين (االقتصادي) للموارد ،واالهتمام بالتنوع البيولوجي.

مسعودة وكرمية ،شريفي وحاجي ،املسؤولية االجتماعية والثقافة التنظيمية يف منظمات األعمال املعاصرة :رحلة ألف ميل تبدأ خبطوة ،مداخلة مقدمة ضمن أشغال امللتقى الدويل الثالث :منظمات
األعمال واملسؤولية االجتماعية ,جامعة بشار ,اجلزائر،

 ، 1ص .1

عمر ،عزاوي واخرون ،دوافع تبين منظمات األعمال أبعاد املسؤولية االجتماعية واألخالقية كمعيار لقياس األداء االجتماعي ،امللتقى الدويل الثالث حول :منظمات األعمال و املسؤولية االجتماعية،
جامعة بشار ،ص.ص . 9- 1
لالستفاضة يف خمتلف التعريفات املقرتحة للمسؤولية االجتماعية من قبل منظ مات اجملتمع املدين ،منظمات القطاع اخلاص ،منظمات دولية ،أنظر :كشف البيانات املتعلقة بتأثري الشركات على
اجملتمع ،االجتاهات والقضايا الراهنة ،مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية111 ،
Performance sociale et performance financière : Etat de l’art, 20 ème conférence de l’AIMS, Nantes, 2011.
RSE : Responsabilité sociétale des entreprises
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د .كرام محمد االخضر
د.منى مسغوني

ومنذ  1 - 1 1مت تطوير املفهوم بشكل كبري (تبين عدة معايري ومبادئ لألمم املتحدة ،منظمة التنمية والتعاون
االقتصادي ،واللجنة األوروبية) ،حيث جتاوزت املسؤولية االجتماعية األبعاد السابقة وأصبحت مرتكزة حول التحكم باآلثار اليت

ختليفها الشركات على اجملتمع ،فهي تُعىن حبقوق اإلنسان ومكافحة الفساد ،محاية املستهلكني وكل اجملتمعات املهمشة .

وبالتايل ميكن تعريف  RSEعلى أهنا حماولة من املؤسسات لشرعية أنشطتها مقابل ما تتسبب فيه من تكلفة
اجتماعية وبيئية ،خاصة يف ظل حراك اجملتمع املدين ،يإهنا:
 ابتكار مؤسسايت؛
 تتفاعل من خالله عدة أطراف ذات مصلحة؛
 ميثل رد فعل على الضغط املمارس من قبل مالية األسواق ،لتعديل العالقة "رأمسال-عمل" .
وحىت ال تأخذ األنشطة االجتماعية ،كجزء من األداء االجتماعي للشركات ،صفة املـ ّْيـن والتربع أو النشاط اخلريي
التقليدي الظريف واملؤقت ،وبغية االستدامة البد من توفري بنية مؤسساتية أصيلة داخل منظومة األعمال ،كما جيب دمج املسؤولية

االجتماعية باسرتاتيجية عمل الشركات ،الشيء الذي ينتج عنه خلق قيمة اجتماعية جململ النشاط  .إذا للمسؤولية االجتماعية
بعدان:
أ .المسؤولية االجتماعية ذات البعد المؤسساتي ( )RSE-Institutionاليت تعكس قدرة األجهزة والقوانني
والتشريعات على خلق توافق اجتماعي وفق إرادة سياسية (البنية أو اهليكل)؛

ب .المسؤولية االجتماعية ذات البعد االستراتيجي ( )RSE-Strategyاليت ترتبط باهليكل املؤسسايت الداعم للعملية
اإلنتاجية ،هي ذات بعد اقتصادي قادر بدوره على خلق توافق اجتماعي ،من خالل اإلنتاج املسؤول اجتماعيا ،الذي جيمع

بني اسرتاتيجية البحث عن األرباح والبحث عن املزايا التنافسية.1
وبإمكان البعد االسرتاتيجي التطور من خالل إجياد أدوات جديدة حلوكمة املنظمات فيما بينها ،على مستوى سالسل
القيمة اإلمجالية باالعتماد على البعد املؤسسايت للمسؤولية االجتماعية ،الشكل التايل خيتصر هذه احلالة من االعتماد املتبادل بني
البعدين املؤسسايت واالسرتاتيجي لتأسيس نظام متكامل للمسؤولية االجتماعية .إن تعريف تلك املسؤولية باستخدام فكرة "الطوعية
أو اإلرادية" رمبا جيد منطقه من خالل تكامل هذين البعدين ،ألن األجهزة املؤسساتية املنظمة لوحدها ختلق نوعا من املسؤولية
االجتماعية الفوقية (تنتفي اإلرادة لصاحل سلطة القانون) ،وعليه البد من أن تسهم األطر املؤسساتية يف دعم عملية إنتاجية ال
تسوق لذاهتا فقط على أساس السعر ،بل على أساس اجلودة ذات البعدين االجتماعي والبيئي.
ي

Jacquemot, P, La responsabilité sociale et environnementale des entreprises françaises en Afrique , enjeux, pratiques, et recommandations,
guide pratique, 2010, CIAN.
Bodet, C. et Lamarche, T, La responsabilité sociale des entreprises comme innovation institutionnelle. Une lecture relationniste, revue de
la régulation (en ligne), juin 2007, consulté le 11/08/2017, http://regulation.revues.org/1283
Servet, J-M, Inclusion financière et responsabilité sociale : productions de plus-values financières et de valeurs sociales en microfinance,
revue tiers monde, Genève, 2008, pp 11.12.

Bodet, C. et Lamarche, T, La RSE entre institution du capitalisme et stratégie productive : une grille de lecture, Economie
et institutions (en ligne), juin 2016, consulté le 11/08/2017, http://ei.revues.org/5738
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شكل رقم ( :)22املسؤولية االجتماعية ببعديها املؤسسايت واالسرتاتيجي
المسؤولية االجتماعية ذات البعد االستراتيجي:

المسؤولية االجتماعية ذات البعد

 -إدماج مبادئ المسؤولية االجتماعية على طول

المؤسساتي :األجهزة المؤسساتية

سلسلة القيمة

الرسمية وغير الرسمية

 -الجودة البيئية واالجتماعية للمنتجات

القوانين

التوافق االجتماعي ،األداء

االجتماعي الذي ينتج عنه

النقد
االجتماعي

األداء المالي

Source : C. et Lamarche, Bodet , La RSE entre institution du capitalisme et stratégie
productive : une grille de lecture, Economie et institutions (en ligne), juin 2016, consulté le
11/08/2017, p http://ei.revues.org/5738

تعترب املسؤولية االجتماعية للشركة ليست برناجما إنسانيا أو اجتماعيا ،إمنا هي هنج إداري ،حيث هي جزء من اسرتاتيجية
املؤسسة ،إهنا طوعية وغري إلزامية (من ناحية قانونية) ،تتقبيلها املؤسسة كجزء من أنشطتها األساسية التشغيلية واالسرتاتيجية،

وهي عملية تشاركية إذ تسهم يف خلق القيمة االجتماعية .

ثانيا :تكريس االتفاقيات الدولية للمسؤولية االجتماعية للشركات

من أجل دراسة أثر هذه املبادرات الدولية حناول تناول أهم النصوص الرامية اىل تنظيم عمل تلك الشركات واقرار
مسؤوليتها االجتماعية عرب املراحل التارخيية املمتدة منذ هناية احلرب العاملية الثانية اىل غاية اليوم.
/1برنامج العمل من أجل تطبيق نظام اقتصادي عالمي جديد:3
قد ال يكون هذا النص منوذجا مثاليا إلقرار املسؤولية االجتماعية للشركات اال أنه ميكن اعتباره البذرة اليت لفتت انتباه
العامل اىل ضرورة تنظيم عمل الشركات الكربى وتقنينه جبملة من القواعد اليت تساهم يف احلد من هيمنتها وجتاوزاهتا يف جماالت
حقوق االنسان وانتهاك سيادة الدول.

"الطوعية" هي جزء أساسي من تعريف املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،خاصة التعريف الرمسي الذي تتبناه غالبية املنظمات الدولية.
سعد ،عماد ،املسؤولية اجملتمعية ومؤشرات االستدامة ،منشور يف جملة الدراسات املالية واملصرفية ،السنة  ، 1اجمللد  1ـ العدد  ،عدد خاص عن املؤمتر الدويل العلمي األول للمسؤولية االجتماعية،
قطر ، 1 2 ،ص . 9
جاء هذا الربنامج مبوجب قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 1

و 1

الصادرين سنة . 881
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وقد حاولت دول العامل الثالث يف هذا الربنامج ومن خالل توحيد جهودها ومواقفها يف اطار حركة عدم االحنياز املطالبة
حبماية حقها يف الدفاع عن حق شعوهبا يف تقرير مصريها االقتصادي يف مواجهة الشركات العاملية من جهة وطالبت حبقها يف
احلصول على التكنلوجيا كحق انساين للبشرية مجعاء .وقد ظهرت جبالء استجابة اجلمعية العامة لتلك املطالب باعرتافها باملكسبني
التاليني :
 إقرار كفالة مبدأ السيادة الدائمة للدول على ثرواهتا الطبيعية.
 التأكيد على ضرورة العمل على اعداد مدونة سلوك تكفل تنظيم نشاط الشركات متعددة اجلنسيات .

/2ميثاق حقوق وواجبات الدول االقتصادية : 1795

مل يبتعد ما جاء يف ميثاق حقوق وواجبات الدول االقتصادية عما ورد يف برنامج العمل من أجل تطبيق نظام اقتصادي
عاملي جديد بشأن تنظيم عمل الشركات متعددة اجلنسيات وذلك لكوهنما قد صيغا من اجلهة ذاهتا وهي اجلمعية العامة لألمم
املتحدة ويف الفرتة نفسها. 889/ 881
فكان ابرز ما جاء فيه هبذا اخلصوص هو نص املادة الثانية منه من اقرار حلق الدولة يف ممارسة نشاطاهتا االقتصادية على
اساس مبدأ السيادة بواسطة تنظيم االستثمارات على اقليمها ومراقبة عمل الشركات متعددة اجلنسيات فيه .مع التأكيد على عدم
تدخلها يف الشؤون الداخلية للدولة .وباإلضافة اىل النص السابق تؤكد املادة الثالثة عشر من هذا امليثاق على كفالة حق الدول
النامية يف احلصول على التكنلوجيا وذلك من خالل انشاء نصوص قانونية دولية تعىن هبذا األمر .
 /3مشروع مدونة تنظيم سلوك الشركات متعددة الجنسيات:
كان موضوع تنظيم عمل الشركات متعددة اجلنسيات حمل اهتمام االمم املتحدة منذ السبعينات تلك الفرتة اليت بلغت
فيها تلك الشركات أوجها حىت صار مبقدورها اسقاط انظمة حكم يف ببعض البلدان النامية .فسارعت االمم املتحدة اىل حماولة
تنظيم نشاطها بدأ بالالئحة  8سنة  88اليت تطالب االمني العام بإعداد دراسة حول دور تلك الشركات وآثارها .مث
انشاء جلنة ومركزا خاصني هبذه الشركات سنة  881وظيفتهما الرئيسية اعداد مشروع مدونة سلوك الشركات متعددة
اجلنسيات.1
وبالفعل وبعد مشاورات واسعة بني األطراف ذات الصلة اليت قدمت مقرتحاهتا املختلفة مت التوصل اىل مشروع مدونة
السلوك أو أرضية ملناقشة موضوع تنظيم عمل هذه الشركات .ولكن اختالف املواقف بني ممثلي الدول النامية اليت كانت ختشى

علي  ،أمحد سي  ،النظام القانوين للشركات عرب الوطنية والقانون الدويل العام ،دار هومة ،اجلزائر . 118ص

.

تتضمن مدونة السلوك عدد من البنود منها :متابعة اعمال الشركات يف الدولة املستضيفة إلزالة كل ممارساهتا التقييدية .وتوجيه نشاطاهتا حنو االهداف التنموية للدولة املستضيفة ،وعدم التدخل يف
شؤوهنا الداخلية وتشجيع الشركات على استثمار ارباحها على اقاليم الدولة املستضيفة.
املرجع السابق .ص . 9
املرجع السابق .ص

-

.
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على نفسها من االثار السلبية لعمل الشركات فيها  ،والدول املتقدمة اليت دافعت باستماته عن الشركات التابعة هلا حال دول
حتول هذه املدونة اىل نص قانوين ملزم وبقيت جمرد مشروع يف ادراج اجلمعية العامة لألمم املتحدة .
وتضمن هذا املشروع مجلة من البنود منها شروط موجهة للشركات والتزامات موجهة للدول .فبمقتضاها يتوجب على
الشركات :
 احرتام سيادة الدول املضيفة وقوانينها وأنظمتها وإجراءاهتا اإلدارية.
 االلتزام بالقيم االجتماعية والثقافية يف الدولة املضيفة واحرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.
 عدم تعاون الشركات مع النظم العنصرية ،واالمتناع عن ممارسة الفساد مبختف أشكاله.
 عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،وعدم التدخل يف العالقات ما بني احلكومات.
 املسامهة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة املضيفة.
 متكني الشركاء الوطنني من ممارسة عمليات الرقابة املكفولة هلم من قبل القانون.
 وجوب امتثال الشركات للقوانني املتعلقة بنقل التكنولوجيا وتعزيز قدرة تلك الدول تكنولوجيا.
 تنظيم عالقات العمل يف الشركات وفقا ملا ورد عليه النص يف اإلعالن الثالثي.
 محاية املستهلك واحرتام املعايري الدولية اخلاصة حبماية البيئة.
 توضيح دقيق لنشاطاهتا وسياساهتا واملنشآت التابعة هلا.
ويف املقابل جيب على الدول االلتزام بالقيود التالية:1
 معاملة الشركات متعددة اجلنسيات بنفس معاملة الشركات الوطنية.
 تنفيذ خمتلف االلتزامات حبسن نية.
 حيق لكل دولة تأميم ممتلكات الشركات بعد أن تدفع هلا تعويضا عادال.
 إخضاع املنازعات بني الشركات الدول إىل فضاء الدولة املضيفة إذا مل حيل اخلالف يستخدم ما بني شأنه حل النزاع
من خمتلف دليل حل النزاعات.
وأمام هذا االنسداد حتول املوضوع اىل اروقة اجمللس االقتصادي واالجتماعي الذي حاول اجياد صياغة مالئمة تضمن
االتفاق على اكرب قدر من البنود ،فاخلالف الذي نشب بني الدول النامية والدول املتقدمة ال يشمل كل املدونة وامنا بعضا من
أحكامها .فاقرتح اجمللس االقتصادي واالجتماعي جتاوز املوضوع االمجايل ممثال يف تنظم عمل الشركات متعددة اجلنسيات ككل

لزيادة التفصيل حول آثار الشركات متعددة اجلنسيات على هاته الدول يرجي االطالع على مقال :حممد نبيل الشيمي ،الشركات املتعددة اجلنسية والدول النامية “منافع ومآخذ” على الرابط:
http://democraticac.de/?p=26786

أمحد وجاسم وفراس ،عبد العزيز وزكريا وعبد اجلليل ،الشركات متعددة اجلنسيات وأثرها على الدول النامية ،جملة االدارة واالقتصاد العدد ، 99سنة  ، 1 1ص

.

نعيمة ،بوبرطخ ،الشخصية القانونية للشركات املتعددة اجلنسيات يف القانون الدويل العام ،حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام جامعة قسنطينة . 1 / 1 1،ص ص . 11-89
املرجع السابق .ص ص . 11
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وااللتفات اىل جزء من املوضوع هو نقل التكنلوجيا يف دعوى إلنشاء مدونة سلوك جديدة تتعلق بنقل التكنولوجيا سنة 888
ولكن مل تفلح كل اجلهود املبذولة يف انشاء هاته املدونة أيضا بفعل تصلب كل طرف يف التمسك مبواقفه .
 /4مجموعة المبادئ التوجيهية لدول منظمة التجارة والتنمية االقتصادية:
يف ظل االنقسام بني دول العامل الثالث والدول املتقدمة يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة وعدم قدرهتم على اجياد نص
قانوين دويل ملزم ينظم نشاط تلك الشركات؛ حاولت عدة جهات القيام بإجياد بديل لتلك املشاريع ومدونات السلوك وهو ما
قامت به دول منظمة التجارة والتنمية االقتصادية  ،من خالل ما بات يعرف الحقا مبجموعة املبادئ التوجيهية لدول منظمة
التجارة والتنمية االقتصادية الصادرة سنة  882واليت تشهد حتسينات ومراجعات دورية.
وتشتمل هذه الوثيقة على مجلة من املبادئ التوجيهية اليت هي يف حقيقتها مجلة مطالب وجهتها دول املنظمة اىل الشركات
متعددة اجلنسيات اليت متارس نشاطات على اقليمها خبصوص املشاكل املرتتبة عن نشاط تلك الشركات .وبرز اهتمام املنظمة
بعمل هذه الشركات من خالل الديباجة اليت أوضحت مقدار األمهية اليت متتلكها الشركات متعددة اجلنسيات يف تطوير االقتصاد
العاملي وهو ما ينبغي أن يتم استخدامه من أجل حتقيق التنمية االقتصادية يف الدول النامية املستضيفة.
وعاجلت املبادئ التوجيهية عددا كبريا من املسائل فتضمنت االشارة اىل مجلة من االلتزامات اليت ينبغي على الشركات
االلتزام هبا كمراعاة أولويات التقدم االقتصادي واالجتماعي ،وضمان التنمية الصناعية ،ومحاية البيئة ،وخلق فرص للعمل وحتقيق
املساواة بني العاملني  ،واحرتام حقوق االنسان ،ونقل التكنولوجيا ،وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،وحتقيق املواءمة بني
استثماراهتا وسياسات البلدان املستضيفة .
وباإلضافة اىل املبادئ السالفة اليت أكد عليها وثيقة املبادئ التوجيهية أمجاال يف قسمها األول حاولت الوثيقة تسليط
الضوء على موضوعات أخرى هي غاية يف االمهية عرب خمتلف أقسامها السيما التفصيل يف احلق النقايب للعمال وسبل متكينهم من
حقوقهم النقابية وتوفري احلماية االجتماعية هلم ،وكذا موضوعات نشر معلومات عن مواقع استثماراهتا وحجمها والضرائب
واملنافسة والعلوم والتكنلوجيا.
 /5اإلعالن الثالثي بشأن الشركات متعددة الجنسيات والسياسة االجتماعية:1799
يعترب اإلعالن الثالثي بشأن الشركات متعددة اجلنسيات واحدا من الوثائق الدولية األكثر أمهية يف جمال إقرار املسؤولية
االجتماعية للشركات .وهذا االعالن مثلما يدل عليه امسه يعد االعالن الثالثي الصادر عن منظمة العمل الدولية نتاج مفوضات
مشلت ثالثة أطراف هم العمال واحلكومات وأصحاب األعمال .ويهدف هذا االعالن اىل حث الشركات على بذل اقصى اجلهود
يف حتقيق التنمية واحرتام حقوق االنسان ،وذلك بتقدميه عددا من االرشادات والتوجيهات اليت تستهدف محاية العاملني يف هذه
الشركات من كل ما من شأنه النيل من حقوقهم.

علي ،أمحد سي ،املرجع السابق .ص . 1 - 8
ليلى ،بن عنرت ،مدى حتفيز استثمارات الشركات متعددة اجلنسيات يف القانون اجلزائري ،حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف قانون األعمال جامعة بومرداس . 112ص .81
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على تجسيد المسؤولية االجتماعية للشركات وتطبيقاته في القطاع البحري

د .كرام محمد االخضر
د.منى مسغوني

وملا كانت محاية العاملني وتكريس حقوقهم احملور الرئيسي لإلعالن فقد حاول مواده تغطية خمتلف جوانب حياة العامل
حيث وضح اإلعالن يف ديباجته السياسة العامة واألهداف املتوخاة من وراء االتفاق على هذا اإلعالن وأمهها:
 التأكيد على ضرورة احرتام سيادة الدول وصياهنا من التعدي.
 التأكيد على وجوب االلتزام بكل القوانني والقرارات الصادرة عن اهليئات الدولية.
 وجوب احرتام الشركات للسياسة العامة للدول املضيفة باعتمادها مشاريع حتقق التنمية االقتصادية ال جمرد منو
اقتصادي عابر.
 تكريس املساواة بني الشركات الوطنية والشركات متعددة اجلنسية ضمن قوانني الدول املضيفة.
كما حاول االعالن تكريس مجلة من حقوق العمال والتأكيد عليها بدء بتشجيع العمال الذي يتطلب مكافحة البطالة
بكافة أشكاهلا ،وإعطاء أولوية للعمال وحتسني مستواهم للنهوض باقتصاديات الدول النامية ،وتطوير التكنولوجيا املالئمة املتناسبة
مع حتقيق التنمية يف تلك الدول ،والعمل على تشجيع التصنيع احمللي للموارد األولية املتاحة ،و توزيع نشاط الشركات عرب خمتلف
أحناء الدولة حىت تستفيد منه املناطق األكثر حاجة .و احرتام احلد األدىن لسن العمل هبدف القضاء على تشغيل األطفال وتوفري
كل معايري السالمة والوقاية من األخطار الناجتة عن النشاطات اخلطرة للشركات أو العمل فيها .
وكرس االعالن أيض مجلة من حقوق االنسان اليت جيب على الشركات احرتامها جتاه العاملني فيها السيما فيما يتعلق
باملساواة وتكافؤ الفرص وذلك ما يتطلب نبذ كل أشكال التمييز املبنية على أساس اللون أو اجلنس أو الدين أو الرأي السياسي
أو األصل من قبل الشركات عند التعيني أو التكوين ،والتأكيد على منع احلكومات للشركات من فرض أي قواعد تكرس من
شكل من أشكال التمييز .ناهيك عن تأمينهم رعايتهم بتوفري احلماية االجتماعية الالزمة هلم سواء عملوا يف الشركات الوطنية أو
األجنبية وحظر ظاهريت الفصل التعسفي والتسريح اجلماعي للعمال ،ومتكني العمال من ممارسة حقهم النقايب.
وزيادة على ما سبق أقر االعالن مجلة من احلقوق املعرتف هبا للعمال يف جمال التدريب والتكوين واملساواة بني العمالة
الوطنية واالجنبية يف املعاملة يف تويل خمتلف الدرجات واملناصب السيما املناصب العليا ،كما جيب أن ال يقل األجر الذي تقدمه
تلك الشركات عما يقدمه أصحاب العمل اآلخرون املوجودون بالدولة.
وملا كان اإلعالن جمرد توصيات تفتقر إىل االلزامية بقي جمرد توجيهات وإرشادات ،صحيح أن عددا من الشركات اعتمدته
يف صياغة مدونات السلوك اخلاصة بنشاطاهتا ولكن ذلك مل حيل دون بقاء أو وجود الكثري من االنتهاكات واخلروقات حلقوق
العاملني بالشركات متعددة اجلنسيات إىل غاية اليوم .ولذلك عملت املنظمة على القيام مبراجعة دورية لإلعالن وحتيينه واطالق
مبادرات جديدة بني احلني واآلخر هدفها تشجيع الشركات على االلتزام مببادئ اإلعالن الثالثي كأساس لسياستها اخلاصة

لتفاصيل االعالن راجع موقع منظمة العمل الدولية على الرابط:
http://www.un.org/ar/sections/nobel-peace-prize/international-labor-organization-ilo/index.html
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د .كرام محمد االخضر
د.منى مسغوني

باملسؤولية االجتماعية ،وتدعيم االعالن جبملة من االعالن األخرى كاإلعالن اخلاص بالعدالة االجتماعية من أجل عوملة عادلة
لسنة . 119
/2تأكيد الميثاق العالمي لألمم المتحدة لسنة  1777على المسؤولية االجتماعية للشركات:
يشكل هذا امليثاق العاملي مبادرة أممية حقيقية يف جمال تكريس املسؤولية االجتماعية للشركات ،حيث قدم االمني العام
السابق لألمم املتحدة السيد كويف عنان هبذه املبادرة خالل انعقاد املنتدى االقتصادي بدافوس  . 888ودعا مجيع الشركات
العاملية لاللتزام بروح املواطنة املؤسساتية واالسهام الفاعل يف مواجهة حتديات العوملة ،ودعم متطلبات حتقيق التنمية املستدامة ،وقد
تضمن هذا امليثاق عشرة مبادئ رئيسية تتناول أطر حقوق اإلنسان ومعايري العمل ومحاية البيئة ومكافحة الفساد  ،نوردها على
التفصيل التايل:1
 على الشركات أن تدعم وحترتم حقوق اإلنسان املتفق عليها دوليا.
 التأكد من أن الشركات ليست ضالعة يف انتهاكات حلقوق اإلنسان.
 جيب أن حترتم الشركات حقوق تكوين اجلمعيات واالعرتاف حبق املفاوضة اجلماعية للعاملني.
 القضاء على مجيع أشكال العمل القسري واإللزامي.
 إلغاء مجيع أشكال عمل األطفال والقاصرين.
 القضاء على التمييز بناء على الوظائف واملهن.
 على الشركات اختاذ منهج وقائي وحذر جتاه املخاطر البيئة احمليطة.
 دعم وتفعيل املبادرات لضمان املسؤولية جتاه البيئة.
 التشجيع على تطوير ونشر تكنولوجيا صديقة للبيئة
 على الشركات مكافحة مجيع أشكال الفساد ،مبا يف ذلك االبتزاز والرشوة.
وعلى الرغم من الطابع غري االلزامي للميثاق العاملي بوصفه ال يشكل اتفاقية دولية ملزمة اال أن هناك اقباال كبريا من قبل
عدد ال يستهان به من الشركات العاملية على االلتزام مبا ورد يف امليثاق من مبادئ اختياريا ،ورمبا يرجع ذلك االقبال اىل فلسفة
االمم املتحدة وامينها العام يف تقريب نص امليثاق للشركات وترغيبها يف االنضمام اليه .ورغم ذلك جيدر القول بأن كل بنود امليثاق
هي يف واقع احلال بنود ذات طبيعة ملزمة ليس مبوجبه كميثاق مباشرة بل مبوجب باقي نصوص القانون الدويل ،ولعل ما ينطبق
على هذا امليثاق هو ما ينطبق أيض على بنود امليثاق العاملي لقطاع األعمال( )UNGCلعام  111الذي جاء تطبيقا له.9

لتفاصيل أكثر راجع موقع املنظمة على الرابط السابق.
اخلطيب ،حممد عرفان ،طبيعة اجلانب القانوين يف املسؤولية االجتماعية للشركات يف ضوء أحكام امليثاق العاملي لقطاع األعمال( )UNGCلعام ، 111جملة دراسات علوم الشريعة والقانون ،اجمللد
 ،1العدد  ،سنة  . 1 9ص .981
Ingrid Sisteré Ibars, Corporate Social Responsibility in the Shipping Business Master Thesis in Maritime Law FACULTY OF LAW Lund
University.2013.P P 17-18.
عامر ،بن حممد احلسيين ،امليثاق العاملي لألمم املتحدة خريطة طريق لضمان  CSRيف القطاع اخلاص ،على املوقعhttp://www.aleqt.com/2011/09/21/article_582548.html:

انظر حممد عرفان اخلطيب ،املرجع السابق.
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د .كرام محمد االخضر
د.منى مسغوني

/9اتفاقية العمل البحرية لسنة  2226كتجسيد عملي للمسؤولية االجتماعية للشركات في المجال البحري
تعترب اتفاقية العمل البحرية لسنة  112واليت مل تدخل حيز التنفيذ اال يف سنة  1النموذج األكثر وضوحا من بني
النماذج السالفة يف اقرار املسؤولية االجتماعية للشركات يف اجملال البحري لكوهنا تشكل نصا قانونيا ملزما تلتزم مجيع الدول
بتطبيقه واحرتامه يف كل نشاطاهتا البحرية ،وقد صادقت اجلزائر مؤخرا على هذه االتفاقية مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 21/ 9
املؤرخ يف  18أكتوبر . 1 9
وتضمنت االتفاقية عدد ا من البنود اليت تناولت باخلصوص املسائل التالية :
 حتديد احلد األدىن من الشروط لعمل البحارة على منت السفن وتشمل (احلد األدىن للسن -الشهادة الطبية -
التدريب واملؤهالت -التعيني والتوظيف).
 شروط االستخدام (اتفاقات استخدام البحارة -األجور  -ساعات العمل وساعات الراحة -احلق يف اإلجازة -
اإلعادة اىل الوطن  -تعويض البحارة يف حالة فقد السفينة أو غرقها -التطقيم اآلمن للبحارة -التطور الوظيفي وتنمية
املهارات وفرص االستخدام للبحارة).
 مواصفات أماكن اإلقامة وتسهيالت الرتفيه والغذاء وتقدمي الوجبات.
 احلماية الصحية والرعاية الطبية والرفاهية ومحاية الضمان االجتماعي(.الرعاية الطبية على منت السفن وعلى الرب -
مسئولية مالك السفن -السالمة والصحة املهنية -مرافق وخدمات الرعاية على الرب -الضمان االجتماعي).
وهبذا الوصف ولكون االتفاقية نصا دوليا واجب النفاذ من قبل الدول اليت صادقت عليه ،ميكن القول بأهنا باتت تشكل
التجسيد العملي للمسؤولية االجتماعية للشركات يف اجملال البحري ،ليس فقط لكوهنا تنظم حقوق العاملني على السفن وأصول
العمل البحري وامنا لكوهنا تراجع أحكام  8اتفاقية من االتفاقيات اليت سبقتها يف تنظيم عدد من املسائل البحرية وتتفوق على
مجيع ما سبق من االعالنات ومدونات سلوك يف طابعها االلزامي الذي يعطيها وزنا أكرب وقيمة أكثر.
ثالثا :نماذج تطبيقية رائدة في اعتماد المسؤولية االجتماعية لشركات بحرية عالمية
هبدف اسقاط ما سلف من الدراسة النظرية على أرض الواقع سنحاول يف هذا احملور تقدمي ثالث مناذج لشركات حبرية
عاملية  ،وتبيان مدى اعتمادها على أبعاد املسؤولية االجتماعية للشركات ضمن مدونات السلوك اخلاصة هبا والناظمة لسري
عملها .وتتمثل تلك مناذج يف شركة برتسون  Petersonوشركة البحري  Bahriوشركة كابيتال .Capital
/1تطبيق شركة بترسون  Petersonألبعاد المسؤولية االجتماعية

i

تعمل الشركة يف عدة جماالت متصلة بالنقل البحري ،ميكن حصرها يف ما يلي :

املرسوم الرئاسي رقم  21/ 9املؤرخ يف  18أكتوبر  1 9اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية رقم  19لسنة . 1 2

راجع مقال  :رعاية ومحاية مصاحل العمالة البحرية املصرية تصدرت جدول أعمال ورشة العمل الثالثية على الرابط:

http://www.inter-review.com/ar/magazine/66/magazine-key-AdvertiseWithUs-ar.html
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أ .وكالة السفن :
تشغل الشركة قطاعات خمتلفة يف التعهدات البحرية سفنًا متخصصة عند العمل يف مشاريع متخصصة ،يتخللها متطلبات
خصيصا لتليب
مصممة
متخصصة من حيث وكاالت املوانئ واخلدمات اللوجستية .لقد أدركت بيرتسون احلاجة إىل تقدمي حلول َّ
ً
املبادئ امللحة اليت تطبقها يف هذا القطاع .إضافة اىل ذلك ،تقدم الشركة الدعم وخدمات إضافية تشمل:





الفعالة لتنفيذ األعمال.
املعرفة احمللية لتحسني األثر التجاري واإلجراءات َّ
عالمة عاملية ،معايري عاملية تطبق حمليًا واخلدمات البحرية املتكاملة.
توفري متطلبات السفن وتقدم إمدادات السفن لعمالئها ،من حيث توفري الطعام أو معدات السالمة أو قطع الغيار،
وحنرص على تقدميها يف الوقت املناسب.
كما تعمل بيرتسون وفرقها املتمرسة السالمة البحرية على تعزيز من خالل االستطالع الدوري والتفتيش والتدقيق على
كل أنواع سفن اإلسناد البحري ومرافق القاعدة .

ب .شحن البضائع:

تقدم الشركة أخصائيني يف اخلدمات اللوجستية النمطية احللول جملموعة واسعة من متطلبات شحن البضائع احمللية
والدولية .فيما يلي عينة لكافة اخلدمات املقدمة:
 الوثائق القنصلية والتغليف ومنح شهادات البضائع اخلطرة و شهادات إخالء املسؤولية.
 اخلدمات االستشارية اجلمركية والتفتيش البحري والتخليص اجلمركي واملخازن.
 الشحن مبختلف أنواعه الشحن عرب احمليطات ،والشحن الربي واجلوي.

ج/المسؤولية االجتماعية للشركة :

تلتزم الشركة بإحداث أثر إجيايب يف اجملتمعات احمللية اليت تعمل فيها ،ويتم ذلك من خالل برنامج املسؤولية االجتماعية
للشركات" ) (CSRاالهتمام بالرعاية ".ويستهدف هذا الربنامج مايلي:









تأسيس خط عاملي من املنتجات واخلدمات واحملافظة على عالقة قوية مع اجملتمعات والبيئات اليت تعمل فيها.
الرتكيز على العمالء واملوظفني والبيئة واجملتمع من أجل احلفاظ على اجلودة والبقاء أقوياء يف السوق الدولية.
جتاوز تقدمي اخلدمة األساسية و تلبية احتياجات العمالء ،وتتهتم مبوظفيها من خالل دعم التنمية ومراقبة صحتهم.
تراعي البيئة من خالل توفري الطاقة واملياه واملواد اخلام .ووضع أهداف عملية للحد من استخدام الطاقة.
استخدام طريقة عقد املؤمترات عرب اإلنرتنت لتخفيض عدد رحالت الطريان.
االهتمام بالتواصل مع األفراد يف اجملتمعات احمللية اليت تعمل فيها ،وبالتايل دعم خمتلف املشاريع اجملتمعية يف مجيع
أحناء العامل .
استعمال أعلى معايري السالمة ،وإدارة اجلودة واألمن والنظم البيئية.
توفري املوارد لضمان اختاذ كل التدابري لتوفري بيئة عمل فعَّالة وذات كفاءة.

مجيع املعلومات املستخدمة يف هذه النقطة مستمدة من موقع الشركة
https://energylogistics.onepeterson.com/ar/about-us/hseq
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 /2شركة البحري  Bahriكنموذج لتطبيق أبعاد المسؤولية االجتماعية
أ /التعريف بالشركة:
تعترب جمموعة البحري واحدة من أبرز الشركات الرائدة يف جمال النقل واخلدمات اللوجستية على مستوى العامل .وتلعب
الشركة ،اليت كانت تُعرف سابقاً باسم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ،دوراً هاماً يف منو صناعة النقل العاملية وتطويرها،
وذلك من خالل تركيزها الكبري على االبتكار والتزامها بتقدمي خدمات حبرية وبرية وجوية رائدة وذات قيمة مضافة ،مستفيدة من
أحدث التقنيات املتاحة.
وباعتبارها واحدة من أكرب مزودي اخلدمات البحرية يف العامل ،تعمل اجملموعة من خالل ست قطاعات رئيسية ،هي:
البحري للنفط ،والبحري للكيماويات ،والبحري للخدمات اللوجستية ،والبحري للبضائع السائبة ،والبحري إلدارة السفن،
والبحري للبيانات.
وتقدم شركة البحري خدمات متنوعة تشمل نقل النفط اخلام ،واملنتجات البرتولية ،واملنتجات الكيماوية ،والبضائع
السائبة والعامة ،باإلضافة إىل إدارة السفن .كما أنشأت البحري يف عام  1 9م البحري للبيانات كجزء من سعيها لتصبح
أعماهلا قائمة على املعرفة ،األمر الذي يعزز مكانتها كشركة رائدة يف عملية اختاذ قرارات صائبة يف القطاع البحري معتمدةً على
البيانات .وتقوم الشركة بتخصيص خدماهتا وفقاً الحتياجات عمالئها ،وذلك بدءاً من حتقيق االستفادة القصوى من شركات
الطرف الثالث ،وصوالً إىل بناء سفن مصممة خصيصاً لتوفري خدمات نقل متكاملة داخلياً وخارجياً.
ب /المسؤولية االجتماعية للشركة:
هبدف تطبيق أبعاد املسؤولية االجتماعية قامت شركة البحري باستحداث مؤسسة تابعة هلا هلذا الغرض هي مؤسسة
البحري واجملتمع ،وتسعى هذه املؤسسة إىل تطوير وتطبيق برامج جمتمعية هادفة من شأهنا خدمة اجملتمع السعودي .وجيري تنظيم
تلك الربامج حتت ٍ
مظلة واحدة تعكس اهتمامات الشركة وتبين جسور التواصل مع اجملتمع ،كما تدعم عملية التطوير يف اململكة
هنج أكثر فاعلية واستدامة .
واألسواق األخرى اليت تُزاول فيها الشركة نشاطها عرب اتباع ٍ
ٍ
منصات رئيسية تصب مجيعها يف مصلحة اجملتمع ،وهي املبادرات
وجيري تنظيم مؤسسة "البحري واجملتمع" عرب ثالث
البيئية اليت تضم اإلجراءات البيئية الذكية املطبقة على السفن جلعلها أكثر صداقة للبيئة .واملبادرات التعليمية اليت تشمل دعم
الربامج ال تعليمية املتخصصة مثل برنامج التدريب العملي لطالب اهلندسة البحرية الذي يتضمن تدريب الطالب بالتعاون مع أرقى
اجلامعات .ومبادرات النوايا احلسنة اليت تستهدف دعم املؤسسات واملنظمات اخلريية .

مجيع املعلومات املستخدمة يف هذه النقطة مستمدة من موقع الشركة
http://www.bahri.sa/About/About-Bahri.aspx
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د .كرام محمد االخضر
د.منى مسغوني

وتعترب االتفاقية املربمة مع جامعة امللك عبدالعزيز إحدى أبرز املبادرات التعليمية لدى مؤسسة "البحري واجملتمع" واليت
تنص على توفري شركة البحري فرص تدريب على منت سفنها خلرجيي كلية الدراسات البحرية يف اجلامعة .كما ستوفر شركة البحري
تدريباً عملياً مكثفاً للطالب املسجلني يف برامج املالحة واهلندسة البحرية يف جامعة امللك عبدالعزيز .وجاءت هذه اخلطوة متاشياً
مع التزام الشركة باملسامهة يف حتقيق رؤية السعودية  1 1ومع جهودها املتواصلة يف تدريب الشباب السعودي وصقل مهاراهتم
وتطوير خرباهتم يف القطاع البحري .
ٍ
مستقبل
كما ترمي مؤسسة البحري واجملتمع إىل دعم الكفاءات احمللية وتطوير فر ٍيق من أصحاب املهارات العالية لبناء
مشرق للمملكة واملسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية بفضل ما لديهم من خرب ٍ
ات ومهارات.
/3تطبيق شركة كابيتال  Capitalألبعاد المسؤولية االجتماعية

ii

أ /التعريف بالشركة:
تدير شركة كابيتال شيب ماجنمنت يف الوقت احلايل أسطوالً يتكون من  21سفينة من بينها  1ناقلة برتول ( 2ناقالت
عمالقة ،و 9ناقالت من حجم سويزماكس ،و ناقالت  ،و 8ناقلة متوسطة املدى /للمنتجات املتاحة لالستعمال وناقلة
صغرية واحدة ،و 1ناقالت بضائع سائبة حديثة و 9ناقلة حاويات ،ويتضمن األسطول اخلاضع إلدارة الشركة سفن شركة
.Capital Product Partners L.P

ب /المسؤولية االجتماعية للشركة
يف اطار اعتماد أبعاد املسؤولية االجتماعية هتتم كابيتال بتأسيس عالقات بناءة وطويلة األجل مع مالكي السفن عالية
اجلودة وشركات النفط الكربى واهليئات التنظيمية واالحتادات التجارية ومراكز األحباث األكادميية واملنظمات غري احلكومية لتوفري
النقل البحري املستدام .حيث يتم حاليا تنفيذ أكثر من  ٪89من أعمال الشحن اخلاصة بالشركة على السفن التابعة هلا .وتلتزم
باحملافظة على البيئة واملشاركة يف املناقشات مع السلطات املعنية ،لوضع تدابري للحد من تأثري الصناعة على البيئة.
ففي  1سامهت الشركة يف مقرتح حبثي مماثل ،مع شركائها ،للمنحة البحثية )'PAVET ('ΠΑΒΕΤاملمولة من
االحتاد األورويب ووزاريت الرتبية والتعليم والثقافة اليونانيتني .كما كان هلا اسهمات عديدة أخرى منها برنامج ختفيض السرعة "العلم
األخضر" التابع مليناء لونغ بيتش .وشاركت أيضا من خالل ممثليها يف العديد من احملافل العلمية واألحداث األكادميية التكنولوجية
 ،وغريها) لتقدمي خربة مشغل سفن حديث يواجه مجيع التحديات اجلديدة يف جمال النقل البحري.

مجيع املعلومات املستخدمة يف هذه النقطة مستمدة من موقع الشركة
https://www.capitalship.gr/ar/page/social-responsibility
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د .كرام محمد االخضر
د.منى مسغوني

أيضا إىل املسامهة يف تعليم طلبة النقل البحري ،عن طريق تشجيع الزيارات العلمية إىل منشآهتا
كما تطمح الشركة ً
والعروض التقدميية ذات الصلة .وتوفر الشركة للطالب الفرصة للقيام مبشاريع حمددة تتعلق بعمليات شركة إدارة سفن حديثة.
الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتمة :
ألقى تنامي حجم املبادالت التجارية العاملية واليت يتم ما يفوق نسبة الثمانني باملئة منها عرب سبل التجارة البحرية اىل القاء
عبئ كبري على هاته الشركات يف حتمل مسؤوليتها البيئية واحرتام حقوق االنسان ال سيما العاملني فيها .ويف سبيل ذلك عمدت
الشركات العاملة يف القطاع البحري اىل االعتماد على مدونات سلوك اخالقية تستخدم خمتلف ابعاد املسؤولية االجتماعية القانونية
واالخالقية واالنسانية واالقتصادية.
وقد لعبت االتفاقيات الدولية دورا بارزا يف تبين تلك الشركات ملقتضيات املسؤولية االجتماعية بدء بالتنظيم العام
لسلوكيات هذه الشركات اليت شهدت فرتة السبعينيات زمخا كبريا حولة حال دون تتوجيه بنصوص قانونية دولية ملزمة مجلة من
الظروف الرئيسية اليت يتقدمها صراع املصاحل بني الدول النامية اليت تطمح اىل الوصول اىل حتقيق حقها يف تقرير مصري شعوهبا
االقتصادي ،والدول املتقدمة اليت تسعى اىل محاية شركاهتا.
وبفعل االنفراج الذي اعقب احلرب الباردة وزوال فكرة املعسكرين والقطبية الثنائية هتيأ اجلو من اجل اعتماد عدد من
االتفاقيات القانونية امللزمة ويف مقدمتها اتفاقية العمل البحرية اليت دخلت حيز التنفيذ  1وصادقت عليها اجلزائر يف 1 9
مبوجب املرسوم الرئاسي  21- 9واليت حاولت مراجعة  8اتفاقية من االتفاقيات الدولية السابقة هلا املتعلقة باجلانب البحري،
فلم يعد –بفضل هذه االتفاقية وغريها-االلتزام باملسؤولية االجتماعية يف جمال العمل البحري أمرا اختياريا للشركات بل أصبح
التزاما دوليا توجب الدول احرتامه على الشركات التابعة هلا مبقتضى تشريعاهتا البحرية.
االستنتاجات:
ويف ختام هذا البحث ميكننا ان نوثق النتائج التالية:
 .صحة الفرضية األوىل
االجتماعية.
 .تنامي املطالبات حبماية البيئة كحق من حقوق االنسان جعلت الشركات البحرية يف مقدمة الشركات اليت تتبىن
املسؤولية االجتماعية كأحد أهم اسرتاتيجيات االستدامة ومتيز األداء.
 .حتول املسؤولية االجتماعية للشركات البحرية – بفعل االتفاقيات الدولية -من جمرد التزام أخالقي وارد يف
مدونات سلوك غري ملزمة اىل التزام قانوين واجب االحرتام.
التي

تفيد بوجود تأثري العتماد االتفاقيات الدولية على تبين الشركات ألبعاد املسؤولية

قائمة المراجع :

اوال :باللغة العربية :

.I

الكتب :

 .علي أمحد سي ،النظام القانوين للشركات عرب الوطنية والقانون الدويل العام ،دار هومة ،اجلزائر. 118
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د .كرام محمد االخضر
د.منى مسغوني

 .IIالمقاالت :
 .لزهر العابد ،التعلم من ازمة املسؤولية االجتماعية حالة شركة  ،NIKEجملة الدراسات االقتصادية ،العدد  ،1سنة
. 1 1
 .اخلطيب حممد عرفان ،طبيعة اجلانب القانوين يف املسؤولية االجتماعية للشركات يف ضوء أحكام امليثاق العاملي لقطاع
األعمال ( )UNGCلعام  ، 111جملة دراسات علوم الشريعة والقانون ،اجمللد  ،1العدد  ،سنة . 1 9
 .أمحد عبد العزيز واخرون ،الشركات متعددة اجلنسيات وأثرها على الدول النامية ،جملة االدارة واالقتصاد العدد ، 99سنة
. 1 1

 .IIIالقوانين والمواثيق الدولية :
 .املرسوم الرئاسي رقم  21/ 9املؤرخ يف  18أكتوبر  1 9اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية رقم 19
لسنة . 1 2
 .اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1و  1الصادرين سنة . 881

 .IVالرسائل واالطروحات العلمية :
 .ليلى بن عنرت ،مدى حتفيز استثمارات الشركات متعددة اجلنسيات يف القانون اجلزائري ،حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف
قانون األعمال جامعة بومرداس . 112
 .نعيمة بوبرطخ ،الشخصية القانونية للشركات املتعددة اجلنسيات يف القانون الدويل العام ،حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف
القانون العام جامعة قسنطينة. 1 / 1 1،

.V

الملتقيات :

 .إلياس سليماين وزهراء صادق ،املسئولية االجتماعية للشركات ودورها يف محاية املستهلك ،امللتقى الدويل حول منظمات
األعمال واملسئولية االجتماعية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية  ، 1 ،جامعة بشار.
 .مسعودة شريفي وكرمية حاجي ،املسؤولية االجتماعية والثقافة التنظيمية يف منظمات األعمال املعاصرة :رحلة ألف ميل تبدأ
خبطوة ،مداخلة مقدمة ضمن أشغال امللتقى الدويل الثالث :منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية ،جامعة بشار ،اجلزائر،
. 1
 .عمر عزاوي واخرون ،دوافع تبين منظمات األعمال أبعاد املسؤولية االجتماعية واألخالقية كمعيار لقياس األداء االجتماعي،
امللتقى الدويل الثالث حول :منظمات األعمال و املسؤولية االجتماعية ،جامعة بشار.
 .1سعد عماد ،املسؤولية اجملتمعية ومؤشرات االستدامة ،منشور يف جملة الدراسات املالية واملصرفية ،السنة  ، 1اجمللد  1ـ العدد
 ،عدد خاص عن املؤمتر الدويل العلمي األول للمسؤولية االجتماعية ،قطر. 1 2 ،
ثانيا :باللغة االجنبية
1. Astrid, Mullenbach- Servayre, L'apport de la théorie des parties prenantes à la
modélisation de la responsabilité sociétale des entreprises, La Revue des Sciences de Gestion
1, n°223, 2007 , , www.cairn.info.
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5. http://www.un.org/ar/sections/nobel-peace-prize/international-labor-organization
ilo/index.html
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االرهاب االلكتروني ،اشكاليات االثبات الجنائي والقضاء عليه
Electronic Terrorism: Problems of Criminal Evidence and its Elimination
المختار لمجيدري /رئيس مركز رأي لألبحاث و الدراسات -دكتوراه في القانون بكلية الحقوق أكدال الرباط

الملخص:
تربز أمهيرب دراسرب االرهربب االلكربوني يف توعيرب األفربااد مرب كبفرب الﻤﺠمتعربب يف الوسرببل نالطربا الربي تلﺠرب إليهربب التنظيﻤربب
اإلرهببي لغبيب استقطب نجتنيد هؤالء األفااد كﻤب تتﺠلى أمهي هذا البحث يف إلقبء الضوء على الدنر الذي جيب أن تضطلع
به الدنل ناجلﻤبعب ناألفااد للتصدي هلذه الظبهاة نالوقبي منهب .كﻤب يسربتﻤد هربذا البحربث أمهيتربه إدراكربب مرب الببحربث أن ظرببهاة
اجلاالم املستحدث – نمنهب االرهب االلكوني -قد غد تشك حتديب حقيقيب للسيبسب اجلنبلي السبلدة نأجهزهتب التشايعي
نالتنفيذي نالقضبلي  .م هنب ميك حتديد إشكبلي البحث؛ إىل أي مدى ميك إثبب االرهب االلكوني ،نمبهي اجلهود املبذنل
نطنيب ن دنليب للقضبء عليه ؟ سوف يتم إعﻤبل مقبرب حتليلي مبني على التقسيم الثنبلي للﻤوضوع بشقني رليسني ،ليتم يف األخري
تقدمي استنتبجب ن نتبلج ن حلول موضوع االرهب االلكوني .
الكلمات المفتاحية  :االرهب االلكوني ،اجلاالم االرهببي  ،تقنيب املعلوميب  ،اإلثبب  ،اجلهود املبذنل .
Abstract :
The importance of the study of electronic terrorism in the awareness of individuals from all
societies in the means and methods used by terrorist organizations to attract and recruit these
individuals is also highlighted in the importance of this research to shed light on the role that
States, groups and individuals must play to address this phenomenon and prevent it. This
research is also important because the researcher understands that the phenomenon of new
crimes - including electronic terrorism - has become a real challenge to the prevailing
criminal policies and its legislative, executive and judicial organs. From here, it is possible to
determine the problem of research; to what extent can electronic terrorism be proven, and
what efforts are made nationally and internationally to eliminate it? An analytical approach
based on the dual division of the subject will be implemented in two main ways, with the final
conclusions, conclusions and solutions to the subject of electronic terrorism.
Key words: cyber terrorism, terrorist crimes, information technologies, proof, efforts.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد14آذار /مارس - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

652

االرهاب االلكتروني ،اشكاليات االثبات الجنائي والقضاء عليه

د .المختار لمجيدري

مقدمة :
يشهد العبمل كﻤب هو معلوم ،تطورا هبلال يف نسبل االتصبال ن تقني املعلومب  ،حىت أصبح يطلق على هذا العصا -عصا
الثورة الاقﻤي ن املعلومبتي – ن ذلك ألن التغريا السايع ن املتالحق املوتب على التقدم العلﻤي ن التقين ،مشلت معظم جوانب
احليبة ن كبنت أشبه مب تكون ببلثورة يف حيبة البشاي ن أسلو حيبة النبس .
نلقد تاتب على هذه الثورة الكبرية ن الطفاة اهلبلل الي جلبتهب حضبرة التقني يف عصا املعلومب بان مصطلح االرهب
املعلومبيت أن االلكوني ،أن مب يسﻤى أيضب ببإلرهب الاقﻤي ،ن شيوع استخدامه ،ن يبدة خطورة اجلاالم االرهببي ن تعقيدهب،
سواء م حيث تسهي االتصبل بني اجلﻤبعب االرهببي ن تنسيق عﻤليبهتب ،أن م حيث املسبعدة على ابتكبر أسبليب ن طا
إجاامي متقدم  ،ن هو األما الذي دعب أكثا م ثالثني دنل إىل التوقيع على أنل اتفبقي دنلي ملكبفح اإلجاام املعلومبيت يف
العبصﻤ اجملاي بودابست سن  ،1002عقب اهلﺠﻤب اإلرهببي الي تعاضت هلب الواليب املتحدة األمايكي يف احلبدي عشا م
سبتﻤز م السن نفسهب ،نيف ظ أجواء تاقب ن حتسب دنلي م هﺠﻤب إرهببي متوقع .
كﻤب يتﻤيز اإلرهب االلكوني ع غريه م أنواع اإلرهب  ،ببلطايق العصاي املتﻤثل يف استخدام املوارد املعلومبتي نالوسبل
االلكونني الي جلبتهب حضبرة التقني يف عصا املعلومب  ،نالي ميك م خالهلب ش هﺠﻤب إلكونني يف جو مايح ن هبدئ،
ن بعيدا ع االنزعبج ن الفوضى ،مع توفري قدر كبري م األمبن ن السالم ملنفذي تلك اهلﺠﻤب .
نم جه  ،حدثت العديد م املستﺠدا العلﻤي اهلبم يف حق تقنيب املعلوميب  ،الي أد إىل ظهور عصا جديد مسي
ببلعصا الاقﻤي ،الذي ال خيتلف عليه اثنني ممب قدمه م خدمب ملﻤوس على أرض الواقع ،نمب انعكس به ذلك على احليبة
السيبسي ن االجتﻤبعي م رفبهي ن تطور يف خمتلف منبحي احليبة ،يف املقبب متيز العصا احلبيل بظهور العديد م نسبل
التكنولوجيب احلديث  ،الي أسهﻤت نال تزال تسهم بشك فبع يف بان ظواها غايب على جمتﻤعنب ع طايق بث ن نشا الاعب ن
اخلوف ،ن هذا مب اصطلح على تسﻤيته اليوم ببإلرهب االلكوني ،م هنب ميك حتديد إشكبلي البحث؛ إىل أي مدى ميك
إثبب االرهب االلكوني ،نمبهي اجلهود املبذنل نطنيب ن دنليب للقضبء عليه ؟
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أهمية الموضوع  :تز أمهي دراس االرهب االلكوني يف توعي األفااد م كبف الﻤﺠمتعب يف الوسبل نالطا الي تلﺠ
إليهب التنظيﻤب اإلرهببي لغبيب استقطب نجتنيد هؤالء األفااد كﻤب تتﺠلى أمهي هذا البحث يف إلقبء الضوء على الدنر الذي
جيب أن تضطلع به الدنل ناجلﻤبعب ناألفااد للتصدي هلذه الظبهاة نالوقبي منهب .كﻤب يستﻤد هذا البحث أمهيته إدراكب م
الببحث أن ظبهاة اجلاالم املستحدث – نمنهب االرهب االلكوني -قد غد تشك حتديب حقيقيب للسيبسب اجلنبلي السبلدة
نأجهزهتب التشايعي نالتنفيذي نالقضبلي .
إشكالية الموضوع  :حدند املقبرب القبنوني ن التشايعي ملوضوع االرهب االلكوني  ،ن مب هو األسبس التشايعي ن القبنوي
املاتكز عليه يف التﺠامي اجلنبلي لالرهب االلكوني  ،ن مدى الفعبلي جنبع اجلهود املبذنل للقضبء عليه ،ن ذلك بنبءا على
التشايع ن الفقه ن القضبء املقبرن ،ن مقبرن بتﺠبر تشايعي دنلي يف هذا الصدد ؟ .
الفرضية و النتائج المرتقبة  :حمبنل إعطبء مقبرب قبنوني ملوضوع تقين ن متﺠدد لالرهب االلكوني  ،نم مث معبجلته م خالل
الفاضي املقوح ؛ ب ن املقبرب القبنوني ن التشايعي غري كبفي  ،إن مل تصحبهب محبي ن تدخ تقين استببقي حيد م الظبهاة املااد
دراستهب  ،نم مث إعطبء استنتبجب ن مقوحب تفيد الظبهاة القبنوني املااد التطا إليهب ،م خالل مسبعدة املشاعني يف
أخ ذ تصور دقيق حول خطورة تفشي االرهب االلكوني ن حمبربته تشايعيب ن قبنونيب ن كذا بوسبل تقني متطورة مصبحب للتدخ
القبنوي ،خبص يف بلدان العابي  ،ملب تعافه م تطورا اقتصبدي ن اجتﻤبعي ن ايديولوجي  ،قد تسبهم يف ظهور أفكبر ن
ظواها شبذة يف اجملتﻤعب العابي .
المنهج المتبع  :نظاا للطبيع غري التقليدي ملوضوع الدراس نحداثته يف الوقت ذاته ،فضلنب املنهج التحليلي الوصفي املقبرن،
بنبءا على التقسيم الثنبلي – النظبم الفاكفوي  ، -الذي ارت ينب أنه األفض يف نصف الظبهاة حم النقبش نتشخيصهب ناإلحبط
على جوانبهب املختلف قصد فحصهب نحتليلهب ،للوصول إىل نتبلج ناستنتبجب تسبعد يف فهم الواقع نتطوياه ،مع انتهبج طايق
النقض تبرة أُخاى م خالل اعتﻤبد قوانني املقبرن كلﻤب تطلب األما ذلك ،بغي توضيح رغب املشاع نأهدافه نالوقوف أمبم
الفوار الظبهاة بينه نببقي التشايعب األُخاى.

ن منه سوف يتم تقسيم هذا املوضوع إىل شقني رليسني ،على الشك التبيل :
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∎ المحور األول  :االرهاب االلكتروني و صعوبة االثبات الجنائي .
∎ المحور الثاني  :الطرق والجهود المبذولة للقضاء على االرهاب االلكتروني.
المحور األول  :االرهاب االلكتروني و صعوبة االثبات الجنائي
يتﻤيز االرهب االلكوني ع غريه م أنواع االرهب  ،ببلطايق العصاي املتﻤثل يف استخدام املواد املعلومبتي ن الاقﻤي ن
الوسبل االلكونني الي جلبتهب ثورة املعلومب ن التقنيب املتطورة ،نالي ميك م خالهلب ش هﺠﻤب إلكونني إرهببي يف جو
مايح هبدئ ،ن بعيدا ع اال عبج ن الفوضى ،مع توفري قدر كبري م األمبن ن السالم ملنفذي تلك اهلﺠﻤب  ،ن يف هذا احملور
س قوم بتعايف االرهب االلكوني نبيبن خطورته يف الفقاة األنىل ،مث أتنبنل االثبب اجلنبلي لإلرهب االلكوني ن صعوبته ،ن
ذلك يف الفقاة الثبني .
الفقرة األولى  :تعريف اإلرهاب االلكتروني و بيان خطورته
سوف نقسم هذه الفقاة إىل شقني؛ نتطا يف أنهلﻤب ،لتعايف االرهب االلكوني ،مث يف ثبنيهﻤب؛ إىل خطورة االرهب االلكوني.
أوال -تعريف االرهاب االلكتروني :
لقد تعدد تعبريف االرهب  ،ناختلفت ن تببينت يف ش نه االجتهبدا  ،نمل يص اجملتﻤع الدنيل حىت اآلن إىل تعايف جبمع
متفق عليه لإلرهب  ،ن ياجع ذلك إىل تنوع أشكبله ن مظبهاه ،ن تعدد أسبليبه ن أمنبطه ،ن اختالف نجهب النظا الدنلي ن
االجتبهب السيبسي حوله ،نتبيبن العقبلد ن االيديولوجيب الي تعتنقهب الدنل جتبهه ،فﻤب يااه البعض إرهببب قد يااه اآلخا عﻤال
مشانعب .عاف جمﻤع الفقه اإلسالمي التببع لاابط العبمل االسالمي اإلرهب ب نه " :العدنان الذي ميبرسه أفااد أن مجبعب أن
دنل بغيب على االنسبن يف دينه ن دمه ن عقله نمبله ن عاضه ،ن يشﻤ صنوف التخويف ن األذى ن التهديد ن القت بغري حق،
نمب يتص بصور احلااب ن إخبف السبي ن قطع الطايق ،نك فع م أفعبل العنف أن التهديد ،يقع تنفيذا ملشانع إجاامي فادي
أن مجبعي ،ن يهدف إىل إلقبء الاعب بني النبس أن تانيعهم بإيذالهم أن تعايض حيبهتم أن حايتهم أن أمنهم للخطا ،نم صنوفه
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إحلب الضار ببلبيئ أن ب حد املاافق ن األمالك العبم أن اخلبص  ،أن تعايض أحد املوارد الوطني أن الطبيعي للخطا ،فك هذا م
صور الفسبد يف األرض الي هنى اهلل سبحبنه ن تعبىل املسلﻤني عنهب ". 1
نلقد عافته االتفبقي الدنلي ملكبفح اإلرهب يف جنيف سن  ،2391ب نه " األفعبل االجاامي املوجه ضد إحدى الدنل،
نالي يكون هدفهب أن م ش هنب إثبرة الفزع أن الاعب لدى الشخصيب معين أن مجبعب م النبس أن لدى العبم ".

2

ن

كذلك عافه جملس االحتبد األنرنيب سن  ،1001االرهب ب نه  " :أعﻤبل تاتكب هبدف تانيع األهبيل أن إجببر حكوم أن هيئ
دنلي على القيبم بعﻤ مب ،أن تدمري هيبك األسبسي أن الدستوري أن االقتصبدي أن االجتﻤبعي لدنل أن هيئ دنلي  ،أن عزع
استقاارهب".

3

ينطلق تعايف االرهب االلكوني م تعايف االرهب بصف عبم  ،نيف ضوء التعايفب السببق  ،ن ت سيسب على مب سبق
ميكننب تعايفه ب نه  " :العدنان أن التخويف أن التهديد املبدي أن املعنوي الصبدر م الدنل أن اجلﻤبعب أن األفااد على االنسبن،
يف دينه أن نفسه أن عاضه أن عقله أن مبله بغري حق ،ببستخدام املوارد االلكونني ن املعلومبتي  ،بشىت صنوف العدنان ن صور
اإلفسبد ".فبإلرهب االلكوني يعتﻤد على استخدام اإلمكبنيب العلﻤي ن التقني  ،ن استغالل نسبل االتصبل ن الشبكب
املعلومبتي  ،م أج ختويف ن تانيع اآلخاي  ،ن إحلب الضار هبم ،أن هتديدهم.

4

ثانيا -خطورة االرهاب االلكتروني :
ينطلق االرهب جبﻤيع أشكبله ن شىت صنوفه م دنافع متعددة ،ن يستهدف غبيب معين  ،نيتﻤيز االرهب االلكوني ع غريه
م أنواع االرهب ببلطايق العصاي املتﻤثل يف استخدام املوارد املعلومبتي ن الاقﻤي ن الوسبل االلكونني الي أنتﺠتهب حضبرة
التقني ن التكنولوجيب املتطورة ،لذا فإن األنظﻤ االلكونني ن البني التحتي املعلومبتي هي هدف االرهببني.

 سليمان مصطفى ابراهيم احمد  ،االرهاب و الجريمة التجريم وسبل المواجهة ،القاهرة ،دار الطالئع للنشر و التوزيع ، 6002، ،ص.62 :6
 السرور فتحي أحمد  ،المواجهة القانونية لإلرهاب ،ط ،6قيلوب -مصر  ،مؤسسة األهرام ،مطابع األهرام التجارية ،6002 ،ص.62 :6
 السرور فتحي أحمد  ،المرجع السابق ،ص.62: موسى محمد مصطفى ،االرهاب االلكتروني ،مصر ،مطابع الشرطة ،6002 ،ص. 2 : -فايز حسام ،اإلرهاب اإللكتروني والثورة الرقمية ،ط  ،مصر ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،60 2، ،ص.6 :
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ن غين ع البيبن أن االرهب املعلومبيت ،يشري إىل عنصاي أسبسني مهب  :الفضبء االلكوني ( ( CYBER SPACEن
االرهب ( ،)TERROSMإضبف إىل ذلك هنبك كلﻤ أخاى تشري إىل الفضبء االلكوني نهي العبمل االفواضي
) ،(VIRTUAL WORLDن الذي يشري إىل التﻤثي الامزي ن الزالف ن اجملب ي للﻤعلومب  ،نهو املكبن الذي تعﻤ
فيه أجهزة ن با امج احلبسو  ،نالشبكب املعلومبتي  ،كﻤب تنتق فيه البيبنب االلكونني  ،ن نظاا الرتببط اجملتﻤعب العبملي فيﻤب
بينهب بنظم معلومب تقني ع طايق األقﻤبر الصنبعي ن شبكب االتصبل الدنلي  ،فقد اد اخلطورة االجاامي للﺠﻤبعب ن
املنظﻤب االرهببي  ،فقبمت بتوظيف طبقتهب لالستفبدة م تلك التقني ن استغالهلب يف إمتبم عﻤليبهتب االجاامي ن أغااضهب غري
املشانع .

2

كﻤب أصبح م املﻤك اخوا األنظﻤ ن الشبكب املعلومبتي  ،ناستخدامهب يف تدمري البني التحتي املعلومبتي الي تعتﻤد عليهب
احلكومب ن املؤسسب العبم ن الشاكب االقتصبدي الكزى ،ن هنبك مب يشري إىل إمكبني اهنيبر البىن التحتي لألنظﻤ ن
الشبكب املعلومبتي يف العبمل كله ،ن ليس يف بعض املؤسسب ن الشاكب الكزى أن يف بعض الدنل املستهدف فحسب،
فبإلرهب االلكوني أصبح خطاا يهدد العبمل ب ساه ،نيكﻤ اخلطا يف سهول استخدام هذا السالح الاقﻤي مع شدة أثاه ن
ضاره ،حيث يقوم مستخدمه بعﻤله االرهبيب نهو مسوخ يف منزله أن يف مكتبه أن غافته الفندقي  ،ن بعيدا ع أنظبر السلط ن
اجملتﻤع.

1

ن جتدر االشبرة إىل أن تدمري شبك معلومبتي تقدر خسبلاهب اليومي  ،ب ضعبف مضبعف الهنيبر مبىن أن قصف منش ة أن تفﺠري
جسا أن اختطبف طبلاة ،ن عندمب انقطع السلك البحاي الذي يابط أنرنبب ببلشا األنسط يف هنبي شها ينبيا سن  ،1002ن
مب أعقبه م خسبلا قدر مبئب املاليني م الدنالرا  ،نال تزال األسبب جمهول م نراء ذلك االنقطبع املفبجئ.

9

 موسى محمد مصطفى  ،مرجع سابق ،ص. 2 :6

 -سايمون كولن ،التجارة على اإلنترنت  ،نقله إلى العربية ،مصلح يحيى ،أمريكا  ،بيت األفكار الدولية ، 222 ،ص.22 :

6

 -النوبي محمد عالي محمد  ،ادمان االنترنت في عصر العولمة ،دار الصفاء للنشر ،عمان ،6002 ،ص.22:
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إن خطورة االرهب االلكوني تزداد يف الدنل املتقدم  ،نالي تدار بنيتهب التحتي ببحلواسيب اآللي ن الشبكب املعلومبتي  ،ممب
جيعلهب هدفب سه املنبل ،فبدال م استخدام املتفﺠاا تستطيع اجلﻤبعب ن املنظﻤب االرهببي م خالل الضغط على لوح
املفبتيح تدمري البني املعلومبتي  ،ن حتقيق آثبر تدمريي تفو مثيلتهب املستخدم فيهب املتفﺠاا  ،حيث ميك ش هﺠوم إرهبيب مدما
إلغال املواقع احليوي ن إحلب الشل ب نظﻤ القيبدة ن السيطاة ن االتصبال  ،أن قطع شبكب االتصبل بني الوحدا ن
القيبدا املاكزي  ،أن تعطي أنظﻤ الدفبع اجلوي ،أن اخااج الصواريخ ع مسبرهب ،أن التحكم يف خطوط املالح اجلوي ن الزي ن
البحاي  ،أن ش حمطب إمداد الطبق ن املبء أن اخوا النظبم املصايف ن إحلب الضار ب عﻤبل البنوك ن أسوا املبل العبملي .

2

ن ت سيسب على مب سبق ،ميكننب القول ب ن االرهب االلكوني؛ هو ارهب املستقب نهو اخلطا القبدم ،نظاا لتعدد أشكبله ن
تنوع أسبليبه ن اتسبع جمبل األهداف الي ميك م خالل نسبل االتصبال ن تقني املعلوميب  ،ن مهبمجتهب يف جو مايح ن
هبدئ ،ن بعيد ع االنزعبج ن الفوضى ،مع توفري قدر كبري م السالم ن األمبن لإلرهببني .
الفقرة الثانية  :االثبات الجنائي لإلرهاب االلكتروني و صعوبته
سوف حنبنل أن نتطا يف (أنال) إىل االثبب اجلنبلي لإلرهب االلكوني ،مث يف (ثبنيب) إىل صعوب االثبب يف جاالم االرهب
االلكونني  ،نذلك على الشك التبيل:
أوال -االثبات الجنائي لإلرهاب االلكتروني :
اإلثبب يف اللغ م خوذ م ثبت الشيء ثبوتب ،أي :دام ناستقا ،نثبت األما بنفسه ،أي :عافه حق املعاف نأ ّكده ببلبيّنب .
حﺠته :أقبمهب ،نعلى هذا فبإلثبب
ّ
فﻤبدة( ثبت ) تفيد املعاف نالبيبن نالدنام ناالستقاار ،ناملصدر :ثبب نثبو نثبت ،نأثبت ّ
1
عﻤب نرد يف الشايع  ،نقد ذكا ُشّااح القوانني
يف اللغ :إقبم ّ
احلﺠ على أما مب ناإلثبب يف القبنون ال خياج يف تعايفه نمعنبه ّ

عافه أحد الفقهبء بقوله  " :اإلثبب هو إقبم الدلي أمبم القضبء ببلطايق الي حي ّددهب القبنون
تعايفب كثرية لإلثبب  ،منهب مب ّ

 محمد موسى مصطفى  ،مرجع سابق ،ص. 2 :6
 -انظر  :مادة ثبت :الصحاح للجوهري ( ، ،)1-542لسان العرب ( ،)25-11حجية الوثيقة اإللكترونية ،مجلة العدل ،العدد . 44
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2
نعافه آخا بقوله" :هو إقبم الدلي أمبم القضبء ببلطا الي ح ّددهب القبنون على نجود ناقع
على نجود حق ُمنب ع فيه" ّ ،

آثبرهب".
تاتّبت عليهب ُ

1

ِ
نمْنكا م اخلصم فهو دلي .
نالدلي له ع ّدة استعﻤبال منهب أ ّن ك نسيل مستعﻤل للدفبع نإلظهبر نجود ف ْع ُمدَّعى به ُ
التﻤسك ب ي دلي َّ ،
نإمنب ح ّدد طا اإلثبب  ،نع َّني جمبل ك طايق م الطا نحدندهب الي جيو فيهب اإلثبب .9
نالقبنون مل يبُح ُّ
نميك القول ب ن نظاي االثبب قبمت على حقيق مفبدهب َّ :
أن احلق الﻤﺠ َّرد ع الدلي ال نجود له ،نيُعد عدمب عند حصول
املنب ع .
وجه مببشاة للوصول إىل اليقني القضبلي طبقب ملعيبر احلقيق الواقعي نذلك بش ن
ن َّأمب اإلثبب اجلنبلي ،فهو :نشبط إجاالي ُم َّ
االهتبم أن ت كيد أن نفي آخا ،يتوقَّف عليه إجااء قضبلي  .نمبعىن آخا ،هو :إقبم الدلي على نقوع اجلامي ننسبتهب إىل فبع
معني .ناهلدف م اإلثبب  ،هو :بيبن مدى التطببق بني النﻤوذج القبنوي للﺠامي نبني الواقع املعانض ؛ فإنه يف سبي ذلك
يستخدم نسبل معين هي نسبل اإلثبب .
ننسيل اإلثبب  ،هي :ك مب يستخدم يف إثبب احلقيق  -فهي نشبط يُبذل يف سبي اكتشبف حبل أن مس ل أن شخص أن
شيء مب أن مب يفيد يف إظهبر عنبصا اإلثبب املختلف  -أي :األدل – ننقلهب إىل الﻤﺠال الواقعي امللﻤوس .
نالقبعدة يف خمتلف التشايعب اجلزالي أن اجلامي جيو اثببهتب بكبف طا اإلثبب  ،فال قيد أن شاط على اإلثبب يف املواد
حتص عليه بطايق مشانع  ،إعﻤبال ملبدأ الشاعي اإلجاالي .
اجلنبلي إال أن تكون نسيل اإلثبب أن أن يكون الدلي قد ّ
نحتظى قواعد اإلجااءا اجلنبلي بش ن جاالم احلبسو املتصل بإجااءا االستدالل نالتحقيق ناإلثبب نإجااءا احملبكﻤ
املتفق مع طبيع االعتداءا يف الدعبنى الي تتعلق جباالم احلبسو  ،أن االعتداء على اخلصوصي  ،حىت يف حق قاصن باجميب
احملﻤل مع األجهزة ب مهي خبص  ،ببعتببر أن نسبل إثببهتب قد ختاج ع القواعد العبم التقليدي
احلبسو املخزن داخ النظم أن ّ
يف اإلثبب .

 الطوالبه حسن علي  ،مشروعية الدليل اإلليكتروني المستمد من التفتيش الجنائي :دراسة مقارنة ،مركز اإلعالم األمني،5221 ،ص.91 :6
 امين البشري محمد  ،التحقيق في الجرائم المستحدثة  ،الطبعة االولى ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية  ، 600 ،ص. 2 :6
 الطوالبه حسن علي  ،مرجع سابق ،ص.11 : عرب يونس  ،حجية اإلثبات بالمستخرجات اإللكترونية في القضايا المصرفية ،مجلة البنوك – األردن؛ ورشة عمل :تطوير التشريعات في مجال مكافحة الجرائماإللكترونية ،هيئة تنظيم االتصاالت :مسقط -سلطنة عمان 24-25،ابريل  ،5222ورقة عمل :قانون تكنولوجيا المعلومات.
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نيف هنبي السبعينيب نمطلع الثﻤبنينيب كبنت تثبر يف اإلطبر القبنوي التسبؤال بش ن ُح ِّﺠيّ مستخاجب احلبسو ،
املخزن فيه أيب كبنت صورة هذه البيبنب  ،نقد شهد أنرنبب حتديدا
نمشكال اإلثبب بواسط مل ّفب احلبسو  ،نالبيبنب
َّ
انصب على البحث يف تطويا قواعد اإلثبب  ،نأصول احملبكﻤب يف
نشبطب كبريا يف هذا احلق  ،انطلق مع منتصف الثﻤبنينيب  ،ن ّ
املواد املدنيّ نالتﺠبري ّ الستيعب التوظيف املتنبمي ألنظﻤ احلبسو ناالعتﻤبد املتزايد عليهب ،نمب ينش ع ذلك م كثاة اللﺠوء
املخزن يف نُظُم املعلومب  ،ب سﺠال نبيبنب
لسﺠال احلبسو  ،نمل ّفب البيبنب
املخزن لالحتﺠبج هبب ،ليس فقط تلك َّ
َّ
شبكب االتصبال
اخلبص  ،كبيبنب شبك سويفت نغريهب ّ
ّ
اخلبص ببلعﻤ املصايف ،نبيبنب أنظﻤ الشح البحاي اإللكونيّ
الي أخذ يف االتّسبع نالنَّﻤبء ،نبيبنب سﺠال الشبكب االتصبليّ املختلف ؛ لك هذه البدايب مب لبثت أ ْن أخذ مْنحى
خمتلفب متبمب مع دخول اإلنونت يف مطلع التسعينب االستخدام التﺠبري الواسع؛ إ ْذ مع االجتبه إىل التشبيك أن بنبء شبكب
جماد ُحﺠيّ مستخاجب
التحول ِم أمنبط العﻤ
املعلومب على حنو ناسع ،ن ُّ
املبدي إىل العﻤ اإللكونيّ ،أصبح األما أكثا م َّ
ّ
نُظُم احلبسو نشبكب االتصبل؛ ب أصبح مسبل التعبقدا ننسبل إثببهتب يف بيئ الشبكب نالنُّظُم اإللكوننِيَّ

2

.

ن ببلاجوع إىل القبنون املغايب ،جند أن املشاع يف القبنون رقم  ،01-09الذي متم القبنون اجلنبلي ،مل يعاف اجلامي
االلكونني ب عدد جمﻤوع م األفعبل الي يعد ماتكبهب ماتكبب للﺠامي االلكونني  ،نلك مع ذلك ميك القول أنه مبدام أن
األما يتعلق مبقتضيب

جاي منصوص عليهب يف القبنون اجلنبلي فإنه يساي عليهب التعايف املنصوص عليه يف القبنون اجلنبلي

للﺠامي بصف عبم  ،ن املقصود هبب ك فع أن امتنبع خمبلف للقبنون اجلنبلي ن معبقب مبقتضبه .نقد مت تتﻤيم القبنون اجلنبلي
مبﺠﻤوع م األفعبل املعتزة جاالم متعلق بنظم املعبجل اآلليب للﻤعطيب أن مب يعاف ببجلاالم االلكونني  ،نيف هذا االطبر فإن
األفعبل التبلي تدخ يف تصنيف هذه اجلاالم ن منهب :
 الدخول إىل جمﻤوع أن بعض نظبم للﻤعبجل اآللي للﻤعطيب ع طايق االحتيبل. البقبء يف نظبم للﻤعبجل اآللي للﻤعطيب أن جزء منه مت الدخول إليه ع طايق اخلط م طاف شخص غري خمول لهحق الدخول إليه.

 -البشري امين محمد  ،مرجع سابق ،ص.26 :
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ن تعتز جاالم الكونني كذلك ن تضبعف العقوب عنهب يف األفعبل السببق نالي يوتب عنهب حذف أن تغيري املعطيب املدرج يف
نظبم للﻤعبجل اآللي أن اضطاا يف سريه ،أن ارتكب األفعبل السببق يف حق جمﻤوع أن بعض نظبم للﻤعبجل اآللي للﻤعطيب
يفوض أنه يتضﻤ معلوم ختص األم الداخلي أن اخلبرجي للدنل أن أساار هتم االقتصبد الوطين.

2

ن ك تلك اجلاالم االلكونني ن غريهب تصلح أن تكون صور حي لإلرهب االلكوني ،ألن نجه االرتببط كبري ن قد يكون
متطببق يف بعض األحيبن يف ممبرس اجملام االلكوني لتلك اجلاالم علي أسبس دافع ارهبيب ،نهنب يكون االشكبل يف حتديد دنافع
اجملام االلكوني فيﻤب أهنب جاالم عبدي متس النظبم املعلومبيت ن االلكوني أم أن هلب منطلقب أخاى خفي قد يكون االرهب
أحد ركبلزهب ،نذلك ببلاجوع إىل عقيدة اجملام االلكوني يف انتﻤبله ألحد العصببب االرهببي املعانف أمنيب.
نلقد تطا املشاع املغايب يف املبدة  122الي جبء يف سيب التعدي الذي عافه القبنون اجلنبلي م خالل قبنون 28-2
املتعلق مبكبفح االرهب ؛ إىل اجلاالم املتعلق بنظم املعبجل اآللي للﻤعطيب  ،ن اعتزهب جاالم ارهببي  ،إذا كبنت أفعبل هلب عالق
عﻤدا مبشانع فادي أن مجبعي يهدف إىل املس اخلطري ببلنظبم العبم بواسط التخويف أن الوهيب أن العنف.
كﻤب أن القبعدة يف الدعبنى اجلنبليَّ كﻤب هو معلوم جوا اإلثبب بكبفَّ طا اإلثبب القبنونيَّ ؛ فيحق للﻤدعي أ ْن يثبت
أي دلي أن أمبرة أن إجااء ي ُقدَّم إليه ،أن يطلع إليه بنفسه ،مث إن
دعواه بكبف هذه الطا  ،نحيق للقبضي أ ْن يُك ِّون قنبعته ِم ْ ِّ
اقتضت الضانرة تقييد الوسبل بعدد ِم الطُّا  ،نالقيد على هذه القبعدة َّ :
يتعني أ ْن يكون م األدل الي يقبلهب
أن الدلي َّ
القبنون ،نببلتبيل تظها أمهيَّ اعواف القبنون ببألدل ذا الطبيع اإللكوننيَّ ناملعلومبتي  ،1نإ ْن كبنت قيﻤتهب تتﺠبن األشيبء
كبملوجودا ن الطبق  ،إهنب ليست مبديّب لتقب بيِّن يف اإلثبب  ،ننسبلط ختزينهب  -غري الور كبملخاجب  -ال حتظى (م
حيث حمتواهب) بقبوهلب دليال مبديب ،م هنب كبن البحث القبنوي يف العديد م الدنل يتﺠه إىل االعواف ببحلﺠي القبنوني مللفب

البشري امين محمد  ،مرجع سابق  ،ص. 06 :6
 عطية محمد أيسر " ،دور آلليات الحديثة للحد من الجرائم المستحدثة – االرهاب االلكتروني و طرق المواجهة" ،ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية حول "الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات و تحوالت الدولية و االقليمية " ،أيام  ،60 /02/ -6بكلية العلوم االستراتيجية بعمان األردن ،ص. 2 :
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احلبسو نمستخاجبته نالاسبل االلكونني ذا احملتوى املعلومبيت ليس بصور املوضوع ضﻤ نعبء مبدي ،نلك بطبيعتهب
اإللكوننيَّ احملض .

2

ثانيا -صعوبة االثبات الجنائي لإلرهاب االلكتروني :
تكﻤ املشكل يف القواعد املخَّزن يف صفحب الفضبء اإللكوني يف الوثيق اإللكونني ؛ إ ْذ مب حتتويه ِم ْ بيبنب  ،قد يكون
مصاح به أن تالعب … إخل ،فكيف يقبلهب القضبء ،نهي ليست دليال مبديب يضبف
الدلي على حصول حتايف أن دخول غري َّ
اىل امللف كبحملضا أن أقوال الشبهد أن تقايا اخلزة .
نلتﺠبن هذه املشكل يلﺠ القضبء اىل انتدا اخلزاء إلجااء عﻤليّب الكشف نالتثبُّت م حمتوى الوثبلق اإللكونني  ،نم مث
تقدمي التقايا الذي يُعد هو البيّن نالدلي  ،نليس الوثبلق االلكونني ؛ لكنَّه مسلك ت ببه بعض النُّظُم القبنونيّ ِعوضب ع معبرضته
ألسس نأغااض إجااء اخلزة ،نطبيعتهب كبيّن ختضع للﻤنبقش ناالعواض ،نالافض نالقبول.
ميك القول ب َّن جاالم االرهب االلكوني هي اجلاالم النظيف ؛ نذلك لصعوب اكتشبف دلي ثبوهتب؛ فال أثا فيهب أليَّ عنف أن
دمبء ،نإمنب جماد أرقبم نبيبنب يتم تغيريهب أن حموهب م السﺠال املخزنن يف ذاكاة احلواسيب نليس هلب أثا خبرجي مبدي .
نم هنب نقف على حقيق الصعوبب الي تواجه كبف أطااف املنظوم األمني نالقضبليّ يف هذا الصدد ،الي تتﺠلَّى عندمب
تكون اجلامي ناقع على باامج احلبسو نبيبنبته أن بواسطتهب ،نذلك ببلنظا إىل قلّ اآلثبر املبديّ الي قد تنتج ع هذا النوع م
يود ُدنن على مساح اجلامي خالل املدَّة الفبصل بني نقوع اجلامي نالكشف عنهب.
اجلاالم ،نكثاة عدد األشخبص الذي قد َّ
نممب تقدم خنلص إىل أبا الصعوبب الي تعوض إثبب اجلامي اإللكونني ؛ مبب فيهب جاالم االرهب االلكوني :
نتسﺠ النتبلج يف بلد
∎ البعد الدنيل  :جياي النفبذ إىل أنظﻤ احلبسو يف أحد البلدان نيتم التالعب ببلبيبنب يف بلد آخا
ّ
ثبلث ،نبهيك ع أنَّه ميك ختزي أدل اجلامي اإللكونني يف جهب حبسو موجود يف بلد غري الذي ارتكب فيه الﻤﺠرم فعله،
ببلتبيل يستطيع الﻤﺠرم اإللكوني إخفبء هويته ،ننق املواد م خالل قنوا موجودة يف بُلدان خمتلف  ،يف قبرا خمتلف قب
قبرا خمتلف ،
الوصول إىل املاس إليهم ،نتيﺠ القدرة على التنق إلكوننيب م شبك إىل أخاى نالنفبذ إىل قواعد البيبنب يف َّ

 وشاح علي رامي  ،الصعوبات الماديّة التي تعترض اإلثبات بالمحرّرات اإللكترونية ،عمان ،األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانيَّة  ، ،60 0-6،ص:. 6

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد14آذار /مارس - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

622

االرهاب االلكتروني ،اشكاليات االثبات الجنائي والقضاء عليه

د .المختار لمجيدري

حبيث تقع اجلامي يف عدة دنل نحتكﻤهب عدة قوانني نقواعد معني بذلك ،ممب يشك حتديب أمبم اجلهب القضبلي يف تطبيق القبنون
نيعقد م م موري التحقيق فيهب.
∎ مهبرة التخزي اإللكوني للﻤعطيب الذي جيعلهب غري مالي نغري مدرك ببلعني الﻤﺠردة.
∎ تشفري البيبنب املخزن إلكوننيب أن املنقول عز شبكب االتصبل.
∎ سهول حمو األدل يف م قصري.2

ألج هذه الصعوب َّ
فإن إعداد رجبل الضبط اجلنبلي نقضبة احلكم ،للبحث ع أدل اإلثبب يف ميدان اجلاالم االلكونني (
االرهب االلكوني ) ،يكتسب أمهي ببلغ ؛ إذ ال بد هلم م الدراي الكبفي لطبيع هذا النوع م اجلاالم ،الذي يتسم الكشف
عنه نإثببته بصعوبب ببلغ  ،نيف عبمل شبكب احلبسو ناملعلومبتي القبلم على تقني االتصبال نالتوصيال نالوسبلط
اإللكونني  ،ال تستطيع سلط البحث نالتحاي نالتحقيق تطبيق اإلجااءا التقليدي على غبلبي جاالم تقني املعلومب .
نعليه فإنه ال بد م تدريب نتكوي رجبل الضبط اجلنبلي ن التحقيق نالقضبة املختصني جباالم تقني املعلوميب فيﻤب يتعلق
ببألسبليب الفني املستخدم يف ارتكب اجلامي نفيﻤب يتعلق ببلكشف عنهب ،نالقاال نالدالل ناألدل املستحدث يف جمبل إثببهتب،
نكيفي معبينتهب نالتحفظ عليهب نفحصهب فنيب ،مع ضانرة تدريب القضبة على معبجل هذا النوع م القضبيب لتﻤكينهم م الفص
فيهب  .نتكﻤ الصعوب األسبسي الي تعوض سلطب البحث نالتحاي يف ميدان اجلاالم املعلومبتي أن االلكونني  ،أن ماتكيب
هذه اجلاالم ال يوكون يف غبلب األحيبن آثبرا تدل على ارتكبهبم هذه اجلاالم؛ إ ْذ تكون املعلومب حمفوظ حتت رقم أن رمز ساي
أن مشفاة كليب؛ إ ْذ يصعب الولوج إليهب أن معافتهب ،نببلتبيل إقبم الدلي ضد هؤالء اجلنبة؛ لذا ال بد م خلق نحدا خبص
تكون مهﻤتهب األسبسي هي مااقب نتتبع الشبك ع طايق اإلحببر فيهب ،نمث هذه املااقب القبلي قد تعطي نتبلج هبم على
مستوى احلد م اجلامي قب ارتكبهبب ع طايق الوقبي منهب.

1

 اإلجراءات الوقائية والتعاون الدولي لمحاربة الجريمة اإللكترونية ،ضمن أعمال الندوة اإلقليمية حول" الجرائم المتصلة بالكمبيوتر" 60- 2 ،أبريل ،6002المغرب ،ص. 2 :
6
 -عطية محمد أيسر  ،مرجع سابق ،ص.66 :
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المحور الثاني  :الطرق والجهود المبذولة للقضاء على االرهاب االلكتروني
سوف نقسم هذا احملور بدنره إىل فقاتني ،نتطا للﺠهود الوطني املبذنل للقضبء على االرهب اإللكونني يف الفقاة األنىل ،مث
يف الفقاة الثبني إىل اجلهود الدنلي املبذنل للقضبء على االرهب االلكوني ،نذلك على الشك التبيل:
الفقرة األولى  :الجهود الوطنية المبذولة للقضاء على االرهاب االلكتروني
الشك أنَّه م الضانري أن تواكب التشايعب املختلف هذا التطور امللحوظ يف اجلاالم
املعلومبتي  ،فبملواجه التشايعي ضانري للتعبم م خالل نظم قبنوني غري تقليدي هلذا اإلجاام غري التقليدي  ،هذه املواجه تتعبم
بشك عصاي متقدم مع جاالم احلبسو املختلف  ،الي ي يت يف مقدمتهب الدخول غري املشانع على شبكب احلبسو ننظم
املعلومب  ،نالتحبي على نظم املعبجل اآللي للبيبنب ننشا الفرينسب نإتالف الزامج نتزنيا املستندا  ،نمهبمج املااكز املبلي
نالبنوك نتعد احلان اإللكونني  ،ناإلرهب اإللكوني ،ننشا الشبلعب نالني م هيب الدنل ،نغريهب م اجلاالم اإللكونني ،
نقد لفتت ببلفع هذه األعﻤبل اإلجااميّ أنظبر الدنل ناهليئب الدنلي الي أدركت خطورهتب نسهول ارتكبهبب نت ثريهب املببشا؛
لتﺠع مكبفحتهب م أنىل أنلويب الﻤﺠمتع الدنيل ناحلكومب .
املتعﻤق  ،نخلق آليّب قبنونيّ للحﻤبي م أخطبرهب،
نمع تزايد خطورة اجلاالم اإللكونني  ،فقد انصبَّت اجلهود على دراستهب ِّ
نبا يف هذا الﻤﺠال املنظﻤب الدنلي ناإلقليﻤي  ،خبص املنظﻤب ناهليئب اإلقليﻤيّ األنرنبي  .نإدراكب لقصور القوانني اجلنبليّ
تتضﻤنه م نصوص التﺠامي التقليديّ ع أن حتيط ببجلاالم اإللكونني  ،كبن ال بد للعديد م الدنل م نضع قوانني
مبب ّ
خبص  ،أن العﻤ على جبه قوانينهب الداخلي جله تعديلهب م أج ضﻤبن توفري احلﻤبي القبنوني الفبعل ضد هذه
نتشايعب
ّ
اجلاالم.

2

إن املتتبع للتشايعب اجلنبلي العابي جيد أن موقف هذه التشايعب جبء متببينب م جاالم االرهب االلكوني .فبلبعض م
التشايعب العابي نص على جتامي االرهب مبفهومه العبم ،الذي أنردنبه يف احملور األنل م هذه الدراس نمل يعبجل االرهب
االلكوني بشك مستق ع االرهب ببملفهوم العبم  .نالبعض اآلخا م التشايعب العابي أفاد نصوص خبص ببإلرهب
االلكوني كبملشاع األردي الذي جام االرهب االلكوني مبوجب قبنون منع االرهب رقم

لسن  ، 1008ن املشاع املصاي

 -السرور فتحي أحمد  ،مرجع سابق ،ص. 02 :
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كذلك يف قبنون مكبفح االرهب رقم  3لسن  ،102نالقبنون التونسي عدد  18لسن  102يتعلق مبكبفح االرهب ن
منع غسي األموال...
نيف املغا

ن أمبم الفااغ التشايعي الذي كبن يعافه القبنون يف معبجلته ألحكبم اجلامي االرهببي سواء يف القواعد املوضوعي أن

االجااءا املسطاي  ،ننظاا ملب شبهده املغا يف السنوا األخرية م صور جديدة للﺠامي مل يك يعافهب اجملتﻤع املغايب م قب
ن الي استهدفت أسبسب اإلخالل ببلنظبم العبم ن تعايض أم اجملتﻤع ن سالمته للخطا ،نذلك ملواجهتهب تشايعيب بك حسم ،ممب
أدى إىل إصدار قبنون  09.09املتعلق مبكبفح االرهب  ،ن لقد تطا هذا القبنون إىل تضﻤني ثالث مواضيع أسبسي تكتسي
أمهي ببلغ  ،ن يتﺠلى أنهلب يف جتامي األفعبل الي تدخ ضﻤ اجلامي االرهببي ن العقوبب الزجاي املتعلق هبب ،ن ثبنيهب يف نضع
القواعد املسطاي  ،أمب ثبلثهب ن آخاهب فيتﺠلى يف معبجل املعلومب املبلي ن قﻤع حتاكب األموال املخصص لتﻤوي االرهب ،2
لك مب يهﻤنب يف هذا الصدد مب يكون له تقبطع مع اجلاالم االرهببي االلكونني ؛ نمنهب االعتداء على حاي ن حيبة األشخبص
م خالل استخدام نسبل الكونني  ،م أج خلق نوع م الصااع نعدم االستقاار داخ اجملتﻤع لغبيب متس األم ن النظبم
العبم ،نهو مب تطاقت له املواد  123إىل  119ن املواد  00إىل  2م القبنون اجلنبلي املغايب ،كﻤب تشك نسبل النق ن
االتصبل دعبم أسبسي للحاك االقتصبدي يف الدنل  ،ن كثريا مب تكون مستهدف م قب االرهببني نبطا تقني متطورة ن حديث ،
لدى عﻤد املشاع إىل محبيتهب يف القبنون اجلنبلي ن يف النصوص اجلنبلي اخلبص  ،نشدد يف عقوبتهب إذا ارتكبت يف إطبر جامي
ارهببي  ،ن قد جبء هذا التﺠامي يف الفقاة الاابع م الفص  2-128ن الذي ينص على " حتوي الطبلاا أن السف أن أي
نسيل أخاى م نسبل النق أن اتالفهب أن اتالف منشبءا املالح اجلوي أن البحاي أن الزي أن تعييب أن ختايب أن اتالف
نسبل االتصبل .1ن فيﻤب خيص جاالم االعتداء على نسبل االتصبل فإن املشاع املغايب تطا جلاالم تعييب أن ختايب أن اتالف
نسبل االتصبل يف موضعني؛ االنل يف الفقاة م املبدة  ،22نالثبي يف الفص  29م القبنون رقم  38-1املتعلق ببلزيد ن
املواصال .

 سندالي عبد الرزاق  ،التشريع المغربي في مجال الجرائم المعلوماتية ،ضمن أعمال الندوة اإلقليمية حول " الجرائم المتصلة بالكمبيوتر " ،تاريخ 60 ، 2أبريل  ، 6002المغرب ،ص. 2 :
6

 -سندالي عبد الرزاق  ،مرجع سابق ،ص.6 :
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نال ننسى تطا املشاع املغايب لقضي االشبدة ببجلامي االرهببي  ،ن يقصد هبب أن يقوم اجلبي ببلتنويه ببلعﻤ اإلرهبيب ن حتبيذه ن
تتﻤيﻤه ن اعتببره عﻤال اجيببيب ن مشانعب ب ن تزياه ،ن تتﺠلى نسبل استعﻤبل اإلشبدة يف نفس الوسبل املشبر إليهب يف قبنون
الصحبف  ،فبملشاع يف القبنون املتعلق مبكبفح اإلرهب نظف نفس الوسبل املشبر إليهب يف قبنون الصحبف  ،2نقد تكون هذه
الوسبل املستخدم طا إلكونني أن اعالمي  ،نم هنب ت يت على إثاهب قضي إقنبع الغري على ارتكب جامي ارهببي  ،ن يزر اختبذ
املشاع هلذا املنحى م أج اتقبء اخلطا الذي ميثله ضعبف النفوس ن حتايضهم بوسبل شىت لتنفيذ املشانع اإلجاامي ،حيث
عبقب م أقنع ن دفع ان حاض على ارتكب جامي ارهببي ببلعقوب املقارة لتلك اجلامي  ،إال أنه ببلاجوع إىل القبنون اجلنبلي الذي
تنبنل هذه اجلامي  ،جنده مل حيدد الوسبل املستعﻤل يف االقنبع أن التحايض ان الدفع إىل اقواف الفع االرهبيب ،ب تاك ذلك
للسلط التقدياي للﻤحكﻤ الي ت خذ يف ذلك بعني االعتببر نضعي اجلبي ن شخصيته نمدى ت ثاهب بك نسيل سواء الكونني
أن اعالمي  ،ت ثا على نفسيته ن تتحكم فيهب.

1

أمب فيﻤب يتعلق ببلعقوبب يف اجلاالم االرهببي ( مبب فيهب اجلاالم االرهببي االلكونني ) ،فهي عقوبب حمددة يف القبنون على سبي
احلصا طبقب ملبدأ شاعي ان قبنوني العقوب  ،حيث ال ميك للﻤحكﻤ ان تصدر اي عقوب يف جامي غري منصوص عليهب يف
التشايع ،نببلاجوع إىل قبنون  09-09املتعلق مبكبفح االرهب  ،يتبني أن العقوب يف اجلاالم االرهببي  ،إمب عقوب جنبلي  ،نإمب
عقوب جنحي  ،مث إهنب إمب عقوب اصلي ن إمب عقوب إضبفي  .نببلتبيل فقد نص املشاع املغايب يف بعض احلبال على عقوبب
لألفعبل االرهببي يف قبنون  ،09-09نيف بعض احلبال األخاى حيي إىل تطبيق العقوبب املنصوص عليهب يف جمﻤوع القبنون
اجلنبلي ،نببقي النصوص اخلبص مع تشديدهب ،مبعىن أن املشاع املغايب اعتز أن اجلامي االرهببي حبد ذاهتب ظافب مشددا.
نلقد نص املشاع يف قبنون  09-09املتعلق مبكبفح االرهب على التدابري الوقبلي عند املؤاخذة على فع يشك جامي
إرهببي  ،حيث أجب احلكم بإجببر على إقبم مبكبن معني ،كﻤب أجب احلكم ببملنع م اإلقبم  ،يف حني أنجب التصايح بعدم
األهلي ملزانل مجيع الوظبلف ن اخلدمب العﻤومي . 9

(  0أغسطس  ) 60 2بتنفيذ القانون رقم  226 6المتعلق بالصحافة و النشر  ،والذي أحال

 ظهير شريف رقم  6 26 66صادر في  02ذي القعدة 62جرائم الصحافة على مجموعة القانون الجنائي المغربي.
6
 اإلجراءات الوقائية والتعاون الدولي لمحاربة الجريمة اإللكترونية ،ضمن أعمال الندوة اإلقليمية حول" الجرائم المتصلة بالكمبيوتر" 60- 2 ،أبريل ،6002المغرب ،ص 22 :و .22
6

 -حسب مقتضيات فصول التدابير الوقائية لقانون مكافحة االرهاب و القانون الجنائي المغربي المحال إليه.
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م جه أخاى،نإدراكب م االجهزة األمني للتطور املتسبرع يف كبف نواحي احليبة نببستقااء الوضع اجلامي احلبيل ناملستقبلي
ثبت ب نه مل يعد حلدند الزمبن ناملكبن حبلال أمبم ارتكب اجلاالم بفع ثورة اإلتصبال نالتقنيب احلديث نذلك مبب يُسﻤى بعومل
االقتصبد ناالتصبال نظها أشكبل جاالم جديدة أن أسبليب مبتكاة لتنفيذ جاالم مل تك معهودة ببلسببق فظها مب يُسﻤى
ببجلاالم املستحدث نأصبحت هذه الظبهاة هبجسب أمنيب مؤرقب لتسبرع تطورهب ،م هنب كبن لزامب على قطبع األم ن الدفبع
الوطين ،أن حيدث نحدا خبص متكلف يف حمبرب ن الوقبي م االرهب  ،ختضع للسلطب القضبلي مببشاة قصد الاقبب
القبنوني ن التنسيق األمين ،نميك جاد ناجبب الشاط التقني أن العلﻤي نالتحقيق الفين يف مواجه اجلاالم املستحدث على النحو
التبيل:
 -2التحقيق يف اجلاالم الواقع م خالل شبك االنونت نتشﻤ :
 جاالم االحتيبل االلكوني جاالم الدفع االلكوني نتشﻤ العﻤل الاقﻤي نخدمب الدفع االلكوني نحمتويبالبطبقب الاقﻤي .
 جاالم االحتيبل املبيل عز االنونت ناملقبماة االلكونني . مااقب تكنولوجيب املعلومب للﻤنظﻤب اإلجاامي نتطورهب. -1التحقيق يف جاالم االجتبر ببلوثبلق احملﻤي نالغري حمﻤي .
 -9التحقيق يف جاالم التسويق الغري شاعي للبضبلع ناملعلومب .
 التحقيق يف جاالم التﺠبرة االلكونني . التحقيق يف جاالم اإلسبءة لألطفبل ناالجتبر. -8التحقيق يف جاالم املواقع االلكونني
 -1التحقيق يف جاالم ساق حمتويب ن معلومب اخلوادم الاليسي نأجهزة احلبسب اآليل.
 -2التحقيق يف جاالم االجتبر ببلبشا عز االنونت.
 -3التحقيق يف جاالم االتصبال .
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تقدمي اخلزة الفني يف اجلاالم الي تقع م خالل التقنيب احلديث .
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الفقرة الثانية :الجهود الدولية المبذولة للقضاء على االرهاب االلكتروني
لقد تاتب ع التطور التكنولوجي املذه تصبعد يف االرهب الدنيل ،حيث انتشا التنظيﻤب اإلرهببي يف خمتلف دنل
العبمل ،ممب أصبح يعاف " بعومل االرهب " ،الشيء الذي أصبح يشك هتديدا لألم ن السلم الدنليني ،ن أمبم هذا الوضع األمين
اخلطري جتند ن تكتلت دنل العبمل ملواجه هذا اخلطا الاهيب ن ذلك بتوحيد ن تنسيق جهودهب ،فتم إباام عدة اتفبقيب دنلي
ن جهوي كﻤب ببدر الدنل إىل التدخ تشايعيب ،نذلك بس قوانني تنسﺠم مع أحكبم هذه االتفبقيب ن املواثيق الدنلي
لالجتثبث االرهب م جذنره ،إضبف إىل نضع آليب ن مسبطا لتدعيم هذا التعبنن ،كنظبم تسليم اجملامني ن نظبم حمكم لتببدل
املعلومب ع كبف اجلﻤبعب اإلرهببي ن أمبك جتﻤعهب ن أهدافهب ن أعضبلهب

2

وحد لإلرهب بصف عبم  ،ناإلرهب ِ اإللكوني بصف خبص ،
ن لقد أشانب سببقب إىل أنه ليس هنبك حىت اآلن مفهوم دنيل ُم َّ
ِ
َّ
عاف
نليس هنبك جهود ناضح حىت اآلن لوضع تشايعب داخلي صبرم ل ُﻤكبفح اجلاالم الي تتعلق ببإلرهب اإللكوني .نلقد ّ
جملس األم الدنيل اإلرهب ب نه":ك عﻤ جامي ضد املدنيني بقصد التسبب ببلوفبة أن ببجلانح البليغ أن أخذ الاهبل م
أج إثبرة الاعب بني النبس أن إكااه حكوم أن منظﻤ دنلي للقيبم بعﻤ مب أن االمتنبع عنه ،نك األعﻤبل األخاى الي تشك

-

عطية محمد أيسر  ،مرجع سابق ،ص.62 :
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إسبءا ضﻤ نطب املعبهدا الدنلي املتعلق ببإلرهب ننفقب لتعايفهب ،نال ميك تزياهب ب ي اعتببر سيبسي أن فلسفي أن
إيديولوجي أن عاقي أن ديين "  ،نلك األمم املتحدة مل تعبجل حىت اآلن أي حبل ميك االستنبد إليهب يف تعايف اإلرهب
االلكوني ،نإمكبني التعبم معه م النبحي القبنوني ناجلامي .فبلقبنون الدنيل مل ِ
يعط تعايفب ناضحب ،نمنهﺠب معينب للتعبم مع
هذا النوع اجلديد م اإلرهب  ،علﻤب أنه تنبه لإلرهب النوني نأصدر عدة قاارا ميك الاجوع إليهب ،يف حني أن اإلرهب
االلكوني ميك اعتببره أداة إرهببي مؤذي جدا. 2نميك أن ينطبق التعايف األنل لإلرهب يف بعض األحيبن على العنبصا
اجلديدة ناألشكبل املتنوع له .نفيﻤب يتعلق ببلقوة القبنوني لقاارا جملس األم فإن الدنل املكون لتنظيم الدنيل ،منحت جملس
األم تفويضب للقيبم نيبب عنهب ن ببمسهب جبﻤيع االجااءا الال م للحفبظ على السلم ن األم الدنليني.
نعلى هذا األسبس ،فإن قاار جملس األم رقم  ،2919قاار ملزم قبنونب جلﻤيع الدنل األعضبء يف املنتظم الدنيل له األسبقي يف
التطبيق على مجيع املعبهدا الدنلي  ،نهو قبب للتطبيق بدنن حدند جغاافي أن مني .
نلقد أكد هذه املببدئ حمكﻤ العدل الدنلي يف قاارهب الصبدر بتبريخ  2أباي  ،2331نالذي أقا فيه أنلوي قاارا جملس
األم امللزم قبنونب ،كﻤب أكدهب قااران صبدران صدرا ع حمكﻤ اجملﻤوع األنربي بتبريخ  12شتنز .1 100
أمب ع اآلليب الدنلي ملكبفح اإلرهب فتتﺠلى يف املعبهدا ن الزتوكوال الدنلي الي يبلغ عددهب ست عشاة

9

ن تتﻤث

فيﻤب يلي:
 -2املعبهدة حول الوقبي ن املعبقب على جاالم الي تستهدف األشخبص الذي يتﻤتعون ببحلﻤبي الدنلي  ،مبب يف ذلك
املﻤثلني الدبلومبسيني الي مت تبنيهب م طاف اجلﻤعي العبم هليئ األمم املتحدة بتبريخ  2دجنز .2319
 -1املعبهدة حول قﻤع األعﻤبل غري املشانع املوجه ضد أم ن سالم الطريان املدي املزم مبونويبل يف
.19/03/2312
 -9املعبهدة حول قﻤع احلﺠز غري املشانع للطبلاا املوقع بالهبي يف .28/21/2310
 -املعبهدة املتعلق ببجلاالم نغريهب م األعﻤبل الي تاتكب على منت الطبلاا املوقع بطوكيو يف .2 /03/2389

 محمد عالي النوبي محمد  ،ادمان االنترنت في عصر العولمة ،عمان  ،دار الصفاء للنشر ،6002 ، ،ص.22 :6
 مصطفى ابراهيم أحمد  ،مرجع سابق ،ص. 66 :6
 عرب يونس  ،جرائم الكمبيوتر واإلنترنت ،ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر األمن العربي  - 6006تنظيم المركز العربي للدراسات والبحوث الجنائية  -أبو ظبي،6006/06/ 0، 6ص. 2 :
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 املعبهدة الدنلي ضد احتﺠب الاهبل الي تبنتهب اجلﻤعي العبم لألمم املتحدة يف .21/21/2313 -8املعبهدة حول احلﻤبي املبدي للﻤواد النوني الي مت تبنيهب بفيينب يف .19/09/2320
 -1الزنتوكول حول قﻤع األعﻤبل العنف غري املشانع على منت الطبلاا الي ختدم الطريان املدي الدنيل اإلضبيف ملعبهدة
 19/03/2312ن املزم بانمب يف .20/09/2322
 -2املعبهدة حول قﻤع األعﻤبل غري املشانع ضد أم ن سالم املالح البحاي املزم بانمب .20/09/2322
 -3الزنتوكول اإلضبيف ملعبهدة رنمب املؤرخ يف  20/09/2322حول قﻤع األعﻤبل غري املشانع املوجه ضد أم ن
سالم املنصب الثببت فو اجلاف القبري املزم يف .20/09/2322
-20

املعبهدة حول حتديد املتفﺠاا البالستيكي نيف شك أنرا ألغااض الاصد املزم مبونويبل يف

.02/09/2332
-22

املعبهدة الدنلي حول قﻤع متوي األعﻤبل االرهببي الي تبنتهب اجلﻤعي العبم لألمم املتحدة يف

.2 /21/2331
-21

التعدي الذي أدخ على املعبهدة حول احلﻤبي املبدي للﻤواد النوني املنﺠز بفيينب يف .02/01/100

-29

الزنتوكول املتعلق ببملعبهدة حول قﻤع األعﻤبل غري املشانع املوجه ضد سالم املالح البحاي املنﺠز بلندن

يف .2 /20/100

-2

الزنتوكول املتعلق بقﻤع األعﻤبل غري املشانع املوجه ضد سالم املنصب الثببت فو اجلاف القبري ن

املنﺠز بلندن يف .2 /20/100

2

ن جتدر االشبرة إىل أنه ال ينبغي أن نفهم ممب تقدم ب ن قاارا جملس األم ن اآلليب الدنلي املذكورة أعاله هي األسبس الوحيد
للتعبنن القضبلي يف مكبفح اإلرهب على اعتببر أن هذه اآلليب الدنلي نفسهب فسحت اجملبل للتعبنن بني الدنل نفق أشكبل

أخاى للتعبنن بني الدنل نفق األشكبل أخاى للتعبنن ن تتﻤث هبته األسس اإلضبفي للتعبنن الدنيل يف :

 -محمد عالي النوبي محمد  ،مرجع سابق ،ص. 0 :
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المعاهدات االقليميةالمعاهدات الجويةالمعاهدات الثنائيةمبدأ المعاملة بالمثلمبدأ المجاملة الدوليةقدمت االدنا الدنلي أجوب منبسب ن إن كبنت أجوب غري كبفي لتحدي االرهب ن قد حبنلت هذه األجوب جتبن
اإلشكبليب الي يثريهب التعبنن القضبلي الدنيل يف مكبفح اإلرهب  2ن متثلت أهم تلك األجوب فيﻤب يلي :
-1إن االختالفب بني األنظﻤ القبنوني ن القضبلي للدنل ال ميك ن ال جيب ب ي حبل م أحوال أن تكون عبلقب يف نجه
التعبنن الكبم ن الواسع.
-1الميك رفض التعبنن بعل غيب اتفبقي أن معبهدة خبص ببجلاالم االرهببي أن بعل أن اجلامي مل تاتكب فو الوا الوطين
للدنل املطلوب  ،فآليب الدنلي نضعت افواضني ملزمني قبنونب:
يفوض يف اجلامي االرهببي أهنب نقعت فو الوا الدنل املطلو منهب التعبنن. يفوض يف املعبهدة التسليم القبلﻤ أهنب تضﻤنت اجلاالم االرهببي  ،ك سبس للتسليم كذلك املبدة  22م معبهدة قﻤع متوياالرهب املؤرخ يف  ،03/21/2333 :ن على ك حبل ففي غيب اتفبقي ملعبهدة خبص فإن اآلليب الدنلي تصلح ألن تكون
أسبسب قبنونيب للتسليم ببلنسب لدنل الي تعلق التسليم على نجود اتفبقي أن معبهدة .
-9ال ميك رفض التسليم بعل أن األفعبل تكتسي صبغ سيبس أن أن الدنل ال توافق على تسليم مواطنيهب ففي هذه احلبل
يلزمهب مبدأ " سلم أن حبكم" املفانض دنليب بتقدمي اإلرهببيني املتواجدي فو أراضيهب إىل العدال نهي تتعبنن يف ذلك بطبيع
احلبل مع الدنل طبلب التسليم ن الي ال يبقى أمبمهب م نسيل  ،إذ ذاك إال تقدمي شكبي رمسي إليهب ،تكون مدعﻤ جبﻤيع نسبل

 -عطية محمد أيسر  ،مرجع سابق ،ص. 0 :
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االثبب نيف حبل امتنبع الدنل ع احملبكﻤ  ،فإهنب تعاض نفسهب للﻤسبلل الدنلي ملخبلفتهب لاللتزام الدنيل بعدم تقدمي مالذ أم
لإلرهببني .

2

نم جه أخاى ،ناى أنه م الضانري ملواجه اإلرهب اإللكوني تفعي التعبنن الدنيل بني دنل العبمل م خالل االتفبقيب
الدنلي لضبط نتسليم اجملامني ،نإصدار عدد م القوانني التشايعي اجلديدة لتﺠامي أي استخدام غري آم لتكنولوجيب املعلومب
تببدل املعلومب ناخلزا األمني نالفني يف رصد
ناالتصبال  ،ببإلضبف إىل التعبنن نالتنسيق الدالم مع اإلنوبول الدنيل يف جمبل ُ
نمتببع كبف األنشط اإلجاامي ناإلرهببي  ،خبص فيﻤب يتعلق ببلنشبط اإلرهبيب التكنولوجي ،لتزايده املستﻤا م خالل عنبصاهِ
ُ
اإلجاامي احملوف ن املنتشاة يف مجيع أحنبء العبمل ،نارتببط هذا النشبط بشبك املعلومب الدنلي .نذلك ألن الفضبء اإللكوني

بب يشك بيئ اسواتيﺠي جديدة لنﻤو نبان أشكبل جديدة م الصااع ،نلظهور فبعلني جدد على السبح الدنلي .1
الخاتمة :
إن م أبا التحديب القبنوني يف جمبل مكبفح االرهب االلكوني ،يتﻤث بعدم استيعب التشايعب ناألنظﻤ للﺠاالم
املستحدث عز شبكب املعلومب نالوسبلط اإللكونني  ،يليهب صعوب اثبب جاالم االرهب االلكوني ،مث تنب ع القوانني نعدم
نضوح االختصبص القضبلي يف هذه اجلاالم .ببإلضبف إىل صعوب نضع معبيري حمددة لتحديد مبهي املوقع املتطاف ناحملاض على
العنف ،عدم القدرة على حتديد املسؤنل املببشا ع احملتوى التحايضي أمبم القضبء ،نضعف الثقبف العدلي يف املسبل اإللكونني
مب يعقد النظا يف بعض القضبيب.
كﻤب نشري أن أجهزة األم  ،حتتبج إىل كثري م العﻤ لتطويا قدراهتب للتعبم مع جاالم احلبسو املوبط ببإلرهب االلكوني
نالوقبي منهب ،نتطويا إجااءا الكشف ع اجلامي  ،خبص يف مساح احلبدث ،حبيث تتﻤك م تقدمي الدلي املقبول للﺠهب
القضبلي  ،نأيضب يلزم نشا الوعي العبم جباالم احلبسو  ،نالعقوبب املوتب عليهب ،ناستحداث األجهزة األمني املختص القبدرة
على التحقيق يف جاالم احلبسو  ،نالتعبنن مع الدنل األخاى يف احلﻤبي نالوقبي م هذه اجلاالم.

 الشهري بن عبدهللا فايز  ،التحديات األمنية لوسائل االتصال الجديدة – دراسة الظاهرة اإلجرامية على شبكة اإلنترنت ،الﻤﺠلة العربية للدراسات األمنيةوالتدريب ،الﻤﺠلد  ، 60العدد  ،62ص. 6 :
6

 -عطية محمد أيسر  ،مرجع سابق ،ص. 0 :
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المراجع المعتمدة :
الكتب : البشاي امني حمﻤد  ،التحقيق يف اجلاالم املستحدث  ،الطبع االنىل  ،الايبض  ،جبمع نبيف العابي للعلوم االمني ،.100
 الطوالبه حس علي  ،مشانعي الدلي اإللكوني املستﻤد م التفتيش اجلنبلي -دراس مقبرن  ، -ماكز اإلعالم األمين،.1003
 سبميون كول ،التﺠبرة على اإلنونت  ،نقله إىل العابي  ،مصلح حيىي  ،أمايكب ،بيت األفكبر الدنلي .2333 ، فبيز حسبم ،اإلرهب اإللكوني نالثورة الاقﻤي  ،ط  ،2مصا ،دار طيب للنشا نالتو يع.1022،، حمﻤد عبيل النويب حمﻤد  ،ادمبن االنونت يف عصا العومل  ،عﻤبن ،دار الصفبء للنشا .1003 ، مصطفى ابااهيم أمحد  ،االرهب ن اجلامي املنظﻤ  ،التﺠامي ن سب املواجه  ،القبهاة  ،دار الطاللع للنشا ن التو يع، ،.1008
 -موسى حمﻤد مصطفى  ،االرهب االلكوني ،مصا ،مطببع الشاط .1003 ،

القوانني ن املواثيق الدنلي :-

املواثيق الدنلي ن االتفبقيب الدنلي ملكبفح االرهب .
جمﻤوع القبنون اجلنبلي املغايب.
القبنون املغايب ملكبفح االرهب .
ظهري شايف رقم  2.28.211صبدر يف  08ذي القعدة  20 ( 2 91أغسطس  ) 1028بتنفيذ القبنون رقم
 22.29املتعلق ببلصحبف ن النشا ببملغا .

-املقبال :

الشهاي ب عبداهلل فبيز  ،التحديب األمني لوسبل االتصبل اجلديدة – دراس الظبهاة اإلجاامي على شبك اإلنونت،الﻤﺠل العابي للدراسب األمني نالتدريب ،الﻤﺠلد  ، 10العدد .93
 الصحاح للجوهري ( ، ،)1-542لسان العرب ( ،)25-11حجية الوثيقة اإللكترونية ،مجلةالعدل ،العدد .44
 -عا يونس  ،حﺠي اإلثبب ببملستخاجب اإللكونني يف القضبيب املصافي  ،جمل البنوك – األردن.
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-املؤمتاا ن الندنا

د .المختار لمجيدري

:

 سندايل عبد الا ا  ،التشايع املغايب يف جمبل اجلاالم املعلومبتي  ،ضﻤ أعﻤبل الندنة اإلقليﻤي حول " اجلاالم املتصلببلكﻤبيوتا " ،تبريخ  10 ،23أباي  ، 1001املغا .
 عا يونس  ،جاالم الكﻤبيوتا ناإلنونت ،نرق عﻤ مقدم إىل مؤمتا األم العايب  - 1001تنظيم املاكز العايبللدراسب نالبحوث اجلنبلي  -أبو ظيب .1001/01/20،21
 عطي حمﻤد أيسا  ،دنر آلليب احلديث للحد م اجلاالم املستحدث – االرهب االلكوني ن طا املواجه  ،نرق عﻤمقدم للندنة العلﻤي حول " اجلاالم املستحدث يف ظ املتغريا ن حتوال الدنلي ن االقليﻤي " ،أيبم -1
 ،102 /03/بكلي العلوم االسواتيﺠي بعﻤبن األردن.
 نرش عﻤ :تطويا التشايعب يف جمبل مكبفح اجلاالم اإللكونني  ،هيئ تنظيم االتصبال :مسقط -سلطنعﻤبن 0 -01،اباي  ،1008نرق عﻤ :قبنون تكنولوجيب املعلومب .
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