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التوجهات الحديثة نحو التفرقة بين الجرائم والجنح في القانون
الدولي العام

د .محمد الغلبزوي

التوجهات الحديثة نحو التفرقة بين الجرائم والجنح في القانون الدولي العام
The recent trends towards the distinction between crimes and dilects
in Public International Law
الدكتور محمد الغلبزوري/أستاذ زائر بجامعة عبد المالك السعدي ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية -طنجة/المغرب.

الملخص:
بدأ القانون الدويل املعاصر يتجه حنو اإلقرار باألمهية املتفاوتة أو القيمة القانونية املتباينة واملتدرجة واهلرمية لقواعده ،حبيث
هناك قواعد قانونية -عرفية واتفاقية -عادية يشكل خرقها جنحة دولية ،إىل جانب قواعد آمرة أو التزامات الكافة تتمتع بقيمة
قانونية أرقى وأمسى ،حبيث يعترب انتهاكها أكرب من جمرد جنحة دولية بل هي جرمية دولية.
وهلذا ،فإن ظهور مفهوم اجلرمية الدولية يعد انعكاسا للتطورات اليت عرفها اجملتمع الدويل منذ بداية احلرب العاملية الثانية،
واليت سامهت إىل حد كبري يف خلق وعي دويل بضرورة التفرقة بني فئتني من األفعال الدولية غري املشروعة على أساس أن اجلرائم
اليت ارتكبها األملان خالل احلرب العاملية الثانية ال ميكن وصفها بأهنا جمرد أفعال غري مشروعة عادية ترتتب عنها نفس املسؤولية
الدولية الناشئة عن األفعال غري املشروعة اليت توصف باجلنح .لذلك ،فقد مثلت تلك احلرب ،وعرب سياق عام من التطورات
الدولية اليت برزت على إثرها ،بداية حقيقية يف التفكري يف القولبة القانونية للجرمية الدولية ومتييزها عن اجلنحة الدولية وتكريس ذلك
داخل املنظومة القانونية الدولية.
إن اجلرائم الدولية للدول تنتج عنها نتائج قانونية إضافية ،أي باإلضافة إىل نتائج واجب الكف وضمانات عدم التكرار
وجرب الضرر املرتتبة عن اجلنح الدولية .فإنه يكون ملصلحة اجملتمع الدويل ككل أن يتدخل من أجل تسويتها ،باعتبار أن العالقة
اليت تنتج عنها ،خترج عن إطارها الثنائي بني الدولة املتضررة والدولة املعتدية ،إىل مصلحة اجملتمع الدويل ككل يف التدخل من أجل
تسوية هذه اجلرائم.
الكلم ـ ـ ـ ـ ـ ــات المفتاحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :اجلرائم الدولية ،اجلنح الدولية ،القانون الدويل العام ،اجملتمع الدويل ،االلتزامات الدولية.

Abstract:
According to Contemporary International Law, the importance and the legal value of the rules
governing relations between nations are somewhat different. Laws are hierarchically superior to
other ones. The violation of ordinary rules constitutes an international dilect, while any
violation of jus cogens rules (also known as peremptory norms) would be considered as an
international crime, as these norms or principles are universally accepted and highly recognized
by the international community as a whole.
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التوجهات الحديثة نحو التفرقة بين الجرائم والجنح في القانون
الدولي العام

د .محمد الغلبزوي

The concept of international crime has emerged in the context of the development that the
international community had known since the beginning of the Second World War. The serious
crimes committed by Germans during this war cannot be described just as ordinary wrongful acts,
but it was indeed a serious breach of international obligations, that involves all elements of an
international crime. Such committed acts and its following outcomes, contributed, to a large
extent, to making the international public opinion more aware of the need to distinguish between
two internationally wrongful acts, namely crimes and dilects.
As for international crimes, State remains fully responsible for its internationally wrongful acts,
including cessation and non-repetition as well as reparation for injury caused by these unlawful
acts. However, the international society can also intervene in this situation, particularly because
such grave offences are considered as serious threat for the international community as a whole.
Keywords : International crimes, International delicts, International Law, International society,
International obligations.

مقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
ظهرت املسؤولية الدولية عن الفعل الدويل غري املشروع يف النظام القانوين الدويل الكالسيكي على شكل عالقة ثنائية
بني الدولة املعتدية والدولة الضحية .ولذلك ،فإن الفقه التقليدي مل يلتفت يف ظل تلك املسؤولية إىل تقسيم الفعل الدويل غري
املشروع واالهتمام بتجزئة عدم مشروعيته إىل درجات متفاوتة يف القدر واجلسامة ،بل كانت الفكرة الرائجة عنده هي االكتفاء
فقط باحلكم بعدم مشروعية هذا الفعل مهما كانت جسامته ما دام أنه يقود إىل إثارة مسؤولية الدولة اليت ارتكبته ،ومادام أيضا،
أن انتهاك االلتزام الذي تفرضه قواعد القانون الدويل يقود يف مجيع احلاالت إىل نتيجة واحدة ،فال داعي إىل تقسيمه إذن إىل
درجات متفاوتة حىت ولو كانت خمتلفة عمال وفعال.
إال أن املتغريات اليت أحدثتها احلرب العاملية الثانية والتطورات اليت أعقبتها ،ال سيما تلك احملاكمات العسكرية مثل
تشكيل احملاكم اخلاصة ،كمحكمة "نورمبورغ" وطوكيو ...أدت إىل ميالد نسق جديد من قواعد املسؤولية الدولية تقرر مبوجبها
اختاذ جزاءات ضد الدول وحماكمة األفراد عن اجلرائم اليت يرتكبوهنا.
وبذلك ،بدأ القانون الدويل املعاصر يتجه حنو اإلقرار باألمهية املتفاوتة أو القيمة القانونية املتباينة واملتدرجة واهلرمية
لقواعده ،حبيث هناك قواعد قانونية -عرفية واتفاقية -عادية ويشكل خرقها جنحة دولية ( ،)international delictإىل
جانب قواعد آمرة أو التزامات الكافة تتمتع بقيمة قانونية أرقى وأمسى ،حبيث يعترب انتهاكها أكرب من جمرد جنحة دولية بل هي
جرمية دولية ( . )international crimeإذن ،ما هو السياق العام لظهور التفرقة بني اجلرائم واجلنح الدولية؟ وما هي معايري
هذه التفرقة؟.

- International Law Commission.1976, V 2, P 2, P.76.
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الف ــرع األول :السيـاق الع ــام لظهـ ــور التفرقة بين الجرائم والجنح الدولية

إن االعرتاف بالتفرقة بني اجلرائم واجلنح الدولية مل يكن باألمر اهلني ،بل كان مثرة تطور استغرق مدة طويلة .فاإلرهاصات
األوىل يف هذا اجملال ترجع إىل أواخر القرن  1بواسطة الفقه الدويل  .قبل أن تأيت فرتة احلربني العامليتني األوىل والثانية واليت
سامهت إىل حد كبري يف خلق وعي دويل بضرورة التفرقة بني فئتني من األفعال الدولية غري املشروعة على أساس أن اجلرائم اليت
ارتكبت خالل هذه الفرتة ال ميكن وصفها بأهنا جمرد أفعال غري مشروعة عاديةواليت توصف باجلنح .هلذا ،فقد مثلت هذه الفرتة،
وعرب سياق عام من التطورات الدولية اليت برزت على إثرها ،بداية حقيقية يف التفكري يف تقنينمفهومي اجلرمية واجلنحة على مستوى
القانون الدويل (أوال) وتكريسه بواسطة الفقه والقضاء الدوليني (ثانيا).

أوال :دور القانــون الدول ــي
لقد خلصت جلنة القانون الدويل ظهور مفهوم اجلرمية الدولية متميز عن اجلنحة الدولية إىل حدود احلرب العاملية الثانية
قائلة " :إن العقول اليت كانت أشد إدراكا ملقتضيات منو اجلماعة الدولية قد فهمت ضرورة اخلروج من األساليب التقليدية يف تصور
املسؤولية الدولية تصورا مدنيا على وجه احلصر ،وأن الفكرة بدأت تشق طريقها ،رمبا بشيء من التعثر ،وهي الفكرة القائلة بأن
ليس هناك نوع واحد فحسب من الفعل غري املشروع دوليا. "...
غري أن هذه النظرية اليت ظهرت قبل احلرب العاملية الثانية ،مل تلق صدى كبريا يف الواقع نظرا هليمنة تصورات املذهب
اإلرادي خالل تلك الفرتة ،واليت ال تعرتف سوى باجلنحة الدولية .يف حني أن النظريات اليت ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية
كانت أكثر انسجاما مع التطورات اليت كان يعرفها الواقع الدويل ،حيث كانت الدعوة إىل تبين مفهوم اجلرمية الدولية للدولة تنبع
من ضرورة وضع قواعد قانونية أكثر فعالية لتنظيم اجملتمع الدويل على أساس االستقرار والسلم.
ويف هذا الصدد ،شكل ظهور منظمة األمم املتحدة ( )1وتكييفها لبعض األفعال اخلطرية اليت هتدد السلم واألمن الدوليني

كجرائم دولية من اإلرهاصات األوىل لظهور هذه التفرقة .وقد استمرت هذه العملية باعتماد املادة ( )35من اتفاقية فيينا لقانون
املعاهدات واليت أحدثت وعيا دوليا بوجود قواعد قطعية مطلقة ميثل اإلخالل هبا فعال دوليا غري مشروع ميكن اعتباره مبثابة جرمية

دولية (.)2

 -1دور األمــم المتح ــدة
لعبت األمم ا ملتحدة دورا حامسا يف ظهور بعض القواعد القانونية اليت تعترب ضرورية لبقاء النظام القانوين الدويل ،واليت

يشكل خرقها جرائم دولية متميزة عن اجلنح الدولية .فاملبادئ الواردة يف امليثاق (أ) واإلعالنات اليت صدرت عن اجلمعية العامة

الحقا (ب) واجتهادت جلنة القانون الدويل (ج) ،عملت على تكريس هذه التفرقة وترسيخها يف القانون الدويل.

 أمحد أمساس ،االجتاهات اجلديدة للمسؤولية الدولية للدول ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون العام ،جامعة حممد األول ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،وجدة ،السنةاجلامعية  ،. 111- 111ص.51.
 -أمحد أمساس ،مرجع سابق ،ص.51.
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أ -بن ــود الميث ــاق األممــي
وضع امليثاق األممي عدة التزامات على عاتق الدول األعضاء يف املنظمة .هذه االلتزامات أصبحت تنتمي إىل القانون
الدويل العريف بفضل التأييد الواسع الذي حتظى به لدى سائر الدول والشعوب .وهي اليت جندها ضمن مقاصد األمم املتحدة اليت
عددهتا املادة األوىل من امليثاق كما يلي :منع األخطار اليت هتدد السلم وإزالتها ،وقمع مجيع أعمال العدوان وغريها من وجوه
اإلخالل بالسلم ،وضمان احرتام مبدأ التسوية يف احلقوق بني الشعوب وحق كل منها يف تقرير مصريه ،واحرتام حقوق اإلنسان
واحلقوق األساسية للناس مجيعا ،بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء .غري أن االلتزام األكثر
أمهية على اإلطالق هو الذي ورد يف الفقرة الرابعة من املادة ( ) اليت تنص على أن "ميتنع أعضاء اهليئة مجيعا ،يف عالقتهم
الدولية ،عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه ال يتفق
ومقاصد األمم املتحدة".
وعلى الرغم من أن امليثاق ال يعترب اإلخالل هبذه املبادئ األساسية جرائم دولية متميزة عن اجلنح الدولية؛ إال أنه وضع
نظاماخاصا وخمتلفا للجزاء على االنتهاكات اليت تطال هذه املبادئ واليت تعرض للخطر السلم واألمن الدوليني.
وهكذا ،نالحظ من خالل الرجوع إىل مقتضيات الفصل السابع من امليثاق أن نص املادة ( )51يوضح شروط الواجب
توافرها من أجل اختاذ تدابري قسرية بقرار من جملس األمن .وهذه الشروط صيغت بعبارات مماثلة لتلك املنصوص عليها يف املادة
األوىل ،وتشمل هذه الشروط العبارات التالية :وجود "هتديد ضد السلم" أو "اإلخالل بالسلم" أو "وقوع عمل عدواين".
وميكن أن نفهم من هذه العبارات الثالث ،أن امليثاق قد اعتربها مبثابة أفعال دولية غري مشروعة ولكنها شديدة اخلطورة قد
هتدد السلم واألمن الدوليني .لذلك ،استوجب ردعها بإجراءات دولية مجاعية وليس فقط بتدابري فردية كما هو الشأن بالنسبة
للجنح .مما يؤكد أطروحة أن هذه األفعال تشكل انتهاكات اللتزامات حمورية للمجتمع الدويل (جرائم) .
وما ميكن استنتاجه مما سبق ،هو أن ميثاق األمم املتحدة قد اهتم مبوضوع التفرقة بني اجلرائم واجلنح الدولية ولو أن
اإلشارة إليها متت بصيغ خمتلفة ،ولكنها توحي بوجود أفعال دولية غري مشروعة ذات خطورة شديدة يعترب ارتكاهبا مبثابة جرمية
دولية خمتلفة عن األفعال غري املشروعة العادية اليت تعترب جنح دولية.
ب -مق ــررات الجمعي ــة العام ــة
أصدرت اجلمعية العامة جمموعة من اإلعالنات الشهرية تؤكد فيها على األمهية القصوى للمبادئ اليت جعلتها األمم
املتحدة مقاصدها ،وتعترب بعض االنتهاكات اليت تطال هذه املقاصد مبثابة جرائم دولية خمتلفة عن اجلنح الدولية.
فقد جاء يف إعالن منح استقالل للبلدان والشعوب املستعمرة أن استمرار احلكم االستعماري ميثل "هتديدا للسلم واألمن
حول انتهاكات حقوق اإلنسان إىل أنه
الدوليني" ويشكل عقبة خطرية أمام صون السلم واألمن الدوليني .كما يشري قرار 2
تعترب جرائم دولية املمارسات املنهجية أو املتكررة بانتظام أو املستمرة النتهاكات حقوق اإلنسان ،انتهاكات واسعة النطاق،

 حممد بوقنطار ،نظام التدابري املضادة يف إطار مشروع االتفاقية بشأن مسؤولية الدول ،أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام ،جامعة حممد اخلامس ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،الرباط ،أكدال ، 111 ،ص. 3 .
-A/RES/1514(XV), Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples, 14 Dec. 1960, voir le site:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1514(XV), visite le: 15/05/2015.
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جسيمة وفاضحة حلقوق وحريات اإلنسان جاءت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،ويف العهدين الدوليني اخلاصني باحلقوق
املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .
ويف " إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة" ؛ مت اإلعالن
عن الوقائع اليت اعتربت مبثابة مؤشر جديد على ظهور مفهوم اجلرمية خمتلف عن مفهوم اجلنحة ،وإن كان التأكيد احلقيقي أو
الرمسي هلذه التفرقة جاء مع تعريف العدوان الذي تضمنته توصية اجلمعية العامة رقم  55 2بتاريخ  2دجنرب  ، 112حيث
اعتربت العدوان من "أخطر أشكال االستعمال غري املشروع للقوة" كما وصفت احلرب العدوانية بأهنا "جرمية ضد السلم ترتب
مسؤولية دولية".
واملالحظ أن بعض القرارات املذكورة ال تشري صراحة إىل مفهوم اجلرمية الدولية ،وإمنا متاثل بني خطورة انتهاك بعض
االلتزامات وخطورة اللجوء إىل القوة كما جاءت يف الفقرة الرابعة من املادة ( ) من امليثاق .يف حني تؤكد قرارات أخرى على أن
انتهاك بعض االلتزامات بشكل خطري يشكل جرمية دولية.
ج -أعمــال لجنـ ــة القان ــون الدول ــي
لقد أثار موضوع التفرقة بني اجلرائم واجلنح الدولية اهتماما خاصا من قبل أعضاء جلنة القانون الدويل نظرا ملا يثريه هذين
املفهومني من صعوبات بسبب ظالهلما وإحياءاهتما النابعة من القانون اجلنائي اليت تسبب القلق بشأن كيفية تطبيق املفهومني.
هلذا ،فإن إدخاله يف إطار القانون املتعلق مبسؤولية الدول سيعطي االنطباع من أن الغرض احلايل من املشروع يبقى هو إدخال
مفهوم "العقاب" وليس االكتفاءبالتعويض فقط.5
وكان أوىل بوادر ظهور التفرقة بني مفهومي اجلرمية واجلنحة على مستوى القانون الدويل هو التقرير الذي قدمته جلنة القانون
الدويل عن أشغاهلا سنة  111إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا (  )5حول مشروع تقنني مسؤولية الدول .فألول مرة
يعرتف جهاز قانوين دويل هبذه التفرقة ،ويقيم بالتايل متييزا واضحا بني اجلرمية واجلنحة الدولية.
فاملادة ( ) 1من الباب األول تنص على ما يلي:
 -1يكون فعل الدولة الذي يشكل انتهاكا اللتزام دويل فعال غري مشروع دوليا ،أيا كان حمل االلتزام املنتهك.
 -2يشكل الفعل غري املشروع دوليا جرمية دولية حني ينجم عن انتهاك الدولة التزاما دوليا هو من علو األمهية بالنسبة
لصيانة مصاحل أساسية للجماعة الدولية حبيث تعرتف هذه اجلماعة كلها بأن انتهاكه يشكل جرمية دولية.
 -3مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة ( ) ،وبناء على قواعد القانون الدويل املرعية اإلجراء ميكن للجرمية الدولية أن تنجم
خصوصا:
أ -عن انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية للحفاظ على السلم واألمن الدوليني ،كااللتزام بتحرمي العدوان؛

- A/RES/2144(XXI) A, 26 Oct. 1966, voir le site:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2144(XXI), visite le: 15/05/1015.
 -توصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  )XXX( 1 3بتاريخ  2أكتوبر . 111

 -5حممد بوقنطار ،مرجع سابق ،ص. 81.
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ب -عن انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية لضمان حق الشعوب يف تقرير مصريها ،كااللتزام بتحرمي فرض سيطرة

استعمارية أو مواصلتها بالقوة؛
ج -عن انتهاك خطري وواسع النطاق اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية حلماية الشخص اإلنساين ،كااللتزامات بتحرمي
االسرتقاق وبتحرمي اإلبادة اجلماعية وبتحرمي الفصل العنصري؛
د -عن انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية حلماية وصون البيئة البشرية ،كااللتزامات بتحرمي التلويث اجلسيم للجو
أو البحار.
 -4كل فعل غري مشروع دوليا ،ال يكون جرمية دولية طبقا للفقرة ( ) ،يشكل جنحة دولية .
يتضح إذن أن املادة ( ) 1تضع متييزا واضحا بني اجلرائم واجلنح يف القانون الدويل ،ويستند هذا التمييز إىل معيار أساسي
أال وهو مضمون أو حمل االلتزام املنتهك وخطورته .وهو نفس النهج الذي سارت عليه جلنة القانون الدويل يف قراءهتا الثانية سنة
 11ملشروع مسؤولية الدول .فرغم عدم تنصيصها على مفهومي اجلرمية واجلنحة بشكل صريح ألسباب تتعلق بغياب اهلياكل
الالزمة يف اجملتمع الدويل ملعاجلة االنتهاكات اليت ميكن وصفعا باجلرائم ،حيث حذف نص املادة ( ) 1السالف الذكر كلية يف
مشروعها النهائي لسنة  ، 11وعوضته يف الفصل الثالث من الباب الثاين من ذلك املشروع ،بـ"اإلخالل اخلطري بالتزامات نامجة
عن القواعد القطعية للقانون الدويل" كتعبري عن مفهوم "اجلرائم الدولية" دون اإلشارة إىل اجلنح الدولية .وقد تضمن هذا الفصل
مادتني مها املادة ( )21و(  ،)2حيث تنص األوىل على ما يلي :
"  -يسري هذا الفصل على املسؤولية الدولية املرتتبة على إخالل خطري من جانب الدولة بالتزام ناشئ مبوجب قاعدة من
القواعد القطعية للقانون الدويل العام.
 يكون اإلخالل هبذا االلتزام خطريا إذا كان ينطوي على ختلف جسيم أو منهجي من جانب الدولة املسؤولة عن أداءااللتزام".
إن ما يالحظ من خالل املادة ( )21أهنا مل تقدم أي مناذج أو أمثلة عن اجلرائم الدولية أو اإلخالل اخلطري الناشئ عن
التزام مبوجب القواعد القطعية على غرار ما فعلته نظريهتا املادة ( ،) 1مث إهنا -وكما يبدو من نص املادة ( -)21جاءت ملواجهة
حالة واحدة فقط ،وهي طائفة اجلرائم الدولية اليت عربت عنها باإلخالالت اخلطرية وال يظهر فيها ذكر للجنح الدولية.
ويكون الفارق بني املادتني ( ) 1و( ،)21يف أن هذه األخرية رغم أهنا مل تقدم أي أمثلة أو مناذج عن اإلخالالت اخلطرية
كما فعلت نظريهتا املادة ( ) 1احملذوفة ،إال أهنا تبدو أكرب وأوسع ،وترتك الباب مفتوحا إلثارة املسؤولية الدولية أمام أي إخالل
بقاعدة قطعية بدون احلاجة إىل تعدادها .وكما هو معلوم ،فإن هذه القواعد القطعية ما هي إال القواعد اآلمرة « Erga
 »Omnesاليت تستقر يف عدد هائل من املعاهدات الشارعة اليت يصعب حصرها وتعدادها .واألمثلة على ذلك ،قرارات ومواثيق
حترمي العدوان وتصفية االستعمار ،واتفاقيات جنيف حول القانون الدويل اإلنساين ،ومواثيق حقوق اإلنسان قاطبة ،واتفاقيات
حظر مجيع أشكال امليز العنصري ،واتفاقيات محاية البيئة والتنمية املستدامة ،...واتفاقية مونتيغوباي حول قانون البحار لعام
 ... 18وغري ذلك .فكل هذه االتفاقيات أصبحت تدخل يف مدلول املادة ( )21الحتوائها على قواعد آمرة قطعية ،فضال عن

 -الوثائق الرمسية للجمعية العامة ، 111 ،الدورة  ،5امللحق رقم  ، 1ص.

.

 -حولية جلنة القانون الدويل  ، 11اجمللد  ،اجلزء  ،ص. 28.
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احتمال نشوء قواعد أخرى من اتفاقيات الحقة .وتكون النتيجة هي أن املادة (- )21يف شكلها احلايل -تبدو أكثر مشولية
واتساعا مقارنة بنظريهتا احملذوفة املادة (. ) 1
ولإلشارة ،فإن جلنة القانون الدويل بانتهاجها هلذه الطريقة وصياغتها للمادة ( )21السالفة الذكر ،تكون بذلك قد انتبهت
ونسقت مع املادة ( )35من معاهدة فيينا حول قانون املعاهدات اليت عرفت القواعد اآلمرة على أهنا القواعد املقبولة واملعرتف هبا
من قبل اجلماعة الدولية ككل ،كقواعد ال جيوز اإلخالل هبا وال ميكن تغيريها إال بقواعد الحقة...هلا ذات الصفة.
-2

ظه ــور الق ــواعد اآلمـ ــرة

تصنف النظم القانونية الداخلية القواعد القانونية إىل نوعني مها :القواعد املكملة اليت جيوز لألطراف االتفاق على ما
خيالفها ،والقواعد اآلمرة اليت ال جيوز االتفاق على ما خيالفها.
ويطلق القانون الداخلي على القواعد اآلمرة "قواعد النظام العام" اليت يسميها الفرنسيون » ،«Ordre publicويطلق
عليها االجنلوسكسيون » ،«Public Policyأما الرومان فيعرفون هذه القواعد باسم ».«Jus Cogens
وتستند فكرة القواعد اآلمرة أو قواعد النظام العام يف القانون الداخلي إىل ضرورة محاية املفاهيم والقيم األساسية السائدة
يف اجملتمع ومحاية النظام القانوين ذاته ،ذلك أنه ال يتصور أن يكون هناك نظام قانوين دون أن يلتزم فيه أشخاصه باحملافظة عليه أو
أن يكون هلم حرية التعاقد بصورة مطلقة بدون أية قيود .
وميكن القول بصفة خاصة إن فكرة "النظام العام" من املفاهيم الثابتة يف كل النظم القانونية الداخلية ،بل إنه ال يتصور أن
خيلو نظام قانوين متطور منها.
والقانون الدويل العام بدوره يعرف مثل هذا التقسيم ،حيث يصنف الفقه الدويل القواعد الدولية إىل قسمني رئيسيني مها:
-

القواعد الرضائي ــة :وهي القواعد اليت تفسر قوهتا اإللزامية مببدأ (امللزم عبد التزامه) ،ذلك أهنا ترتك لشخص القانون

الدويل حرية حتديد نطاق ممارسته لسيادته يف عالقته بسيادة أخرى ،أو منظمة دولية ،وهذه القواعد ميكن تعديلها باتفاقيات
خمالفة.
-

القواعد اآلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة :هي اليت ال جيوز االتفاق على ما خيالفها ،واليت يطلق عليها مسمى » ،5»Jus cogensواليت

تعترب قواعد ملزمة للجميع .وال ميكن ألي شخص من األشخاص العامة للقانون الدويل التنصل منها أو املساس بضوابطها
ومعايريها القانونية ،كوهنا قواعد الكل اجتاه الكل ،وحتمل قيمتها القانونية يف ذاهتا .وال ميكن أن تشكل أي مراء أو تشكيك يف
قوهتا اإللزامية.2
وقد كان لظهور القواعد اآلمرة أثر يف حتسيس اجملتمع الدويل بضرورة التمييز بني اجلرائم واجلنح الدولية على أساس أن
خمالفة قاعدة آمرة سيستتبع عدم مشروعية موضوعها وبالتايل بطالهنا.

 زازة خلضر ،أحكام املسؤولية الدولية يف ضوء قواعد القانون الدويل العام ،اجلزائر :دار اهلدى، سعيد سامل جويلي ،الطبيعة القانونية اخلاصة لالتفاقيات الدولية يف القانون الدويل اإلنساين ،القانون الدويل اإلنساين آفاق وحتديات ،اجلزء الثالث ،لبنان :منشورات احلبلي احلقوقية، 1 1 ،ص. 1 .
 -5املرجع نفسه ،ص. 15.
 ، 1ص. 21.

 -2جعفر بنموسى ،مدخل لدراسة القانون الدويل العام ،اجلزء األول ،الطبعة األوىل ،املغرب :مطبعة سليكي أخوين ، 1 3 ،ص.28.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد15أيار /مايو - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

7

التوجهات الحديثة نحو التفرقة بين الجرائم والجنح في القانون
الدولي العام

د .محمد الغلبزوي

فاالهتمام اخلاص الذي يوليه اجملتمع الدويل هلذه الفئة من القواعد يعين بأن وجودها يكتسي أمهية جوهرية بالنسبة
للمجتمع الدويل الذي يعتربها عاكسة لفكرة النظام العام الدويل ،الشيء الذي يقتضي وجوب احرتامها إىل أبعد حد ممكن.
والقواعد اآلمرة حسب الفقيه "روبريتو آغو" تضم "القواعد األساسية املتعلقة حبماية السلم ،وخاصة القواعد اليت متنع
اللجوء إىل القوة أو التهديد هبا ،والقواعد األساسية ذات الطبيعة اإلنسانية (حظر اإلبادة اجلماعية واالسرتقاق والتمييز العنصري
ومحاية احلقوق األساسية للفرد اإلنساين يف زمن السلم واحلرب)" .
وقد كرست املادة ( )35من اتفاقية فيينا لعام  111لقانون املعاهدات ألول مرة احلكم اخلاص ببطالن املعاهدة
املتعارضة مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل العام بنصها على ما يلي" :تكون املعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها
تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدويل .ألغراض هذه االتفاقية يقصد بالقاعدة اآلمرة من القواعد العامة للقانون
الدويل القاعدة املقبولة واملعرتف هبا من قبل اجملتمع الدويل ككل على أهنا القاعـدة اليت ال جيوز اإلخالل هبا واليت ال ميكن تعديلها
إال بقاعدة الحقة من القواعد العامة للقانون الدويل هلا ذات الطابع".
ووفقا هلذا النص ،تتضمن القاعدة اآلمرة اإلرادة العامة للمجتمع الدويل ككل ،حبيث ال تستطيع دولة أو عدد من الدول
خمالفتها ،باستثناء ظهور أو نشوء قاعدة آمرة جديدة تقضي بانتهاء القاعدة اآلمرة القدمية .كما نصت على ذلك املادة ( )12من
نفس االتفاقية بأنه" :إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدويل فإن أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح
باطلة وتنقضي" .هذه املادة ترسي قاعدة هامة مؤداها أن مشروعية املعاهدة مرتبطة بعدم تعارضها مع قاعدة آمرة .5وتؤكد اتفاقية
فيينا لقانون املعاهدات احرتام القاعدة اآلمرة وانقضاء اآلثار القانونية لتصرفات االتفاقية ذاهتا ،حيث نصت املادة ( )51يف فقرهتا
األوىل على أن" :املعاهدة اليت تأسس بطالهنا مبوجب هذه االتفاقية تعترب الغيه .ليس لنصوص املعاهدة امللغية قوة قانونية."...
ويف تعليقها على املادة ( ) 1من مشروع مسؤولية الدول ،2أكدت جلنة القانون الدويل أن "معايري حتديد القواعد اآلمرة
للقانون العام ،وهي معايري صارمة .فاملادة ( )35من اتفاقية فيينا ال تشرتط فحسب أن تستويف القاعدة املعنية مجيع املعايري الالزمة
لالعرتاف هبا كقواعد آمرة من قواعد القانون الدويل العام تكون ملزمة بوصفها هذا ،بل تشرتط كذلك أن يعرتف اجملتمع الدويل
ككل بالطابع القطعي لتلك القاعدة .ومل يعرتف حىت اآلن إال بعدد قليل من القواعد اآلمرة بوصفها هذا .ولكن اهليئات القضائية
املختلفة ،الوطنية والدولية ،أكدت فكرة القواعد اآلمرة يف سياقات ال تقتصر على صحة املعاهدات .وتشمل القواعد اآلمرة
املقبولة واملعرتف هبا على حنو واضح حظر كل من العدوان واإلبادة اجلماعية والرق والتمييز العنصري واجلرائم ضد اإلنسانية
والتعذيب ،واحلق يف تقرير املصري".3
ورغم إدراج القواعد اآلمرة يف اتفاقية فيينا ،ال تزال أبعادها وآثارها القانونية موضوع خالف ،وتفتقر إىل حتديد دقيق .فرغم
كثرة القضايا اليت حيتج فيها بالقواعد اآلمرة ،ال يوجد حىت اآلن سوى عدد ضئيل من السوابق القضائية اليت استظهر فيها بالقواعد
اآلمرة للطعن يف صحة املعاهدة .وعليه ،يكاد ينعدم اخلالف حاليا حول وجود القواعد اآلمرة كجزء من نسيج القانون الدويل

- Legality Of The Threat Or Use Of Nuclear Weapons, ICJ Reports 1996, p.496.
 اتفاقية فيينا لقانون املعاهداتUnited Nations,Treaty Series, Vol,1155,P.331. ، -5إميان حممد بن يونس ،حالة الضرورة يف القانون الدويل العام املعاصر ،مصر:جملس الثقافة العام ،ص. 13.
 -2تنص املادة ( ) 1من مشروع تقنني حول مسؤولية الدول بصدد تناوهلا ملوضوع االمتثال للقواعد القطعية أنه" :ليس يف هذا الفصل ما ينفي صفة عدم املشروعية عن أي فعل من أفعال الدولة ال
يكون متفقا مع التزام ناشئ مبقتضى قاعدة قطعية من قواعد القانون الدويل العام".
 -3حولية القانون الدويل  ، 11اجمللد  ،اجلزء  ،ص. 1.
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املعاصر ،ومع ذلك مل تتضح بعد طبيع تها احملددة ،وال القواعد اليت ميكن أن تعترب قواعد آمرة ،وال انعكاساهتا يف القانون الدويل.
ويف هذا السياق ،قدم عضو جلنة القانون الدويل السابق "أندرياس ياكوفيدس" يف عام  115املالحظة التالية اليت ما يزال جوهرها
صحيحا إىل يومنا هذا" :مل تظهر ،على مدى ما يقرب ربع قرن منذ اعتماد االتفاقية ،معايري ذات حجية لتحديد املضمون
القانوين الدقيق للقواعد اآلمرة ،أو العملية اليت ميكن أن ترقى بواسطتها القواعد القانونية الدولية إىل مركز القواعد اآلمرة " .
وقد أشري إىل القواعد اآلمرة يف عدد من األحكام الصادرة سواء من حمكمة العدل الدولية أو اآلراء املخالفة واملستقلة اليت
أعرب عنها عدة قضاة .فبالنسبة لألوىل ،وكما ذكر آنفا ،مل تسع يف قضايا سابقة ،لتوضيح طبيعة القواعد اآلمرة ،أو شروطها أو
مضموهنا أو تبعاهتا ،واكتفت باإلشارة إىل القواعد اآلمرة .ومن األمثلة النموذجية يف هذا الصدد ،مالحظات احملكمة بشأن حظر
استخدام القوة ،يف قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية سنة  . 181فقد اكتفت احملكمة بالقول إن الدول كثريا ما تعترب
حظر استخدام القوة "مبدأ أساسيا أو جوهريا من مبادئ القانون الدويل العريف" ،دون أن تذكر صراحة أهنا ترى أن حظر استخدام
استعداد أكثر العتبار قواعد معينة قواعد آمرة،
القوة يشكل قاعدة آمرة .ويف قضية أحدث عهدا ،أبدت حمكمة العدل الدولية
ً
واخلوض أكثر يف أوجه تعقيد القواعد اآلمرة .ففي قضية املسائل املتصلة باحملاكمة أو التسليم بني بلجيكا والسنغال سنة ، 1
رأت احملكمة أن "حظر التعذيب جزء من القانون الدويل العريف وأصبح قاعدة آمرة .وعالوة على ذلك ،أشارت احملكمة إىل أن
احلظر "يستند إىل ممارسة دولية واسعة النطاق وإىل اعتقاد الدول بإلزامية هذه املمارسة" .
وتبعا خلط التفكري نفسه ،يتقدم بعض القضاة خطوة إىل األمام ويقرون بصريح العبارة أن بعض مبادئ وقواعد القانون
الدويل العام تتسم بطابع القواعد اآلمرة .5حيث يذهب القاضي "جباوي" يف رأيه املنفصل ،إىل أن غالبية قواعد القانون اإلنساين
جيب اعتبارها قواعد آمرة للقانون الدويل .أما القاضي "ويرامانرتي" ،ويف رأيه املعارض ،يقول بصراحة قاطعة إن" :قواعد القانون
اإلنساين للحرب قد اكتسبت بوضوح وضع القواعد اآلمرة ،ذلك أهنا قواعد أساسية ذات طابع إنساين ،وال ميكن انتقاصها دون
إلغاء االعتبارات األساسية لإلنسانية اليت تستهدف هذه القواعد محايتها".2
يتضح إذن من خالل ما سبق ،أن التطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه قد ساهم يف بروز القواعد اآلمرة ،إال أن األمر
ما زال حيتاج إىل حتديد طبيعة القواعد اآلمرة ،وشروط اعتبارها من القواعد اآلمرة ،وتبعاهتا أو آثارها.كما أن النص القانوين على
القواعد اآلمرة مل حيسم بعد املصاعب احملتملة اليت ميكن أن حتدث عند التطبيق .وبالتايل ،فإنه ال حيسم مسألة ما إذا كان
اإلخالل بقاعدة آمرة يشكل بالضرورة جرمية دولية أم ال .فإذا كان الفقه الدويل يعترب أن جرمية دولية هي إخالل بقاعدة آمرةإال
أن العكس ليس دائما صحيحا .وميكن توضيح ذلك بأمثلة عديدة .فمثال ،يف جمال القانون الدبلوماسي ،تعترب قاعدة حرمة
الوثائق الدبلوماسية لبعثة دبلوماسية من القواعد القطعية .فهل بإمكاننا القول بأن انتهاك الدول املعتمد لديها حلرمة الوثائق
الدبلوماسية لبعثة أجنبية ميثل جرمية دولية ترتتب عليه مسؤولية ختتلف عن املسؤولية املرتتبة على القواعد األخرى .إن احلقيقة اليت
ميكن أن نلمسها من دراستنا للعالقة بني القواعد اآلمرة واجلرائم الدولية ،هو ظهور القواعد اآلمرة قد مثل بداية لوضع ترتيب
معياري ملفهوم "اجلرمية الدولية" وإعادة بناء قانوين تتفاعل فيه القواعد اآلمرة مع اجلرائم الدولية.3

 تقرير جلنة القانون الدويل ،دورة  ،11غشت  ، 1 2ص.533. املرجع نفسه ،ص511.Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ Reports 1996, p.273.-5
 -2تقرير جلنة القانون الدويل ،دورة  ،11غشت  ، 1 2ص.211.
 -3حممد بوقنطار ،مرجع سابق ،ص. 38.
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ثانيا :دور الفقـه والقضـاء الدوليين في بلــورة التفرقة بين الجريمة والجنحة الدولية
لقد سامهت احلربني العاملتني األوىل والثانية يف التفكري جديا يف مسألة اجلرمية الدولية وتأكيد التمييز بني هذه األخرية

واجلنحة الدولية الذي أقامه جمموعة من فقهاء القانون الدويل ( .)1كما تطور بعد احلرب العاملية الثانية القضاء الدويل يف اجتاه
بلورة فكرة اجلرمية الدولية واعتبار أن املسؤولية الدولية الناجتة عنها ميكن أن تكون خمتلفة عن املسؤولية الناجتة عن اجلنحة الدولية

(.)2

 -1دور الفق ـ ـ ــه الدول ـ ـ ــي
إن االعرتاف بالتفرقة بني اجلرمية واجلنحة كان مثرة تطور استغرق مدة طويلة .فاحملاوالت األوىل يف هذا اجملال ترجع إىل
أواخر القرن  ، 1حيث أشار الفقيه بلونشلي » «Bluntschliإىل أن نظام املسؤولية الدولية جيب أن يكون خمتلفا حسب
أمهية االلتزام املنتهك ،من إزالة الضرر أو الرتضية أو ضمانات عدم التكرار ،إىل إنزال العقوبات .وتوقيع العقاب هو حق متارسه
الدول املضرورة ضد الدول اليت وصل إخالهلا بالتزاماهتا الدولية إىل حد استعمال القوة لإلخالل بالسلم .ويضيف"بلونشلي" أنه إذا
كان االنتهاك يشكل خطرا على اجلماعة ،جاز لكل الدول القادرة على محاية القانون الدويل ،أن تعمل على إعادة النظام القانوين
إىل نصابه .
وإبان احلرب العاملية األوىل ،أيد األمريكيان » «Rootو» «Peasleeفكرة التمييز بني نوعني من انتهاك القانون
الدويل ،األول يهم الدولة املضرورة ،أما الثاين فيهم اجملتمع الدويل بكامله .
وقد استقر هذا التوجه يف الفرتة بني احلربني العامليتني مع كل الفقيهني » «Pella Saldanaو»«De Vabres؛ فقد
اجتها إىل الدعوة إىل اعتماد مدونة حتدد االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل وتبني العقوبات املتعلقة هبا .وهذه العقوبات تبدأ من
العقوبة املالية إىل احتالل األراضي ،ويف أقصى االحتماالت إىل فقدان االستقالل .فالسمة األساسية هلذا االجتاه الفقهي أنه قد
جاء بنظرية املسؤولية اجلنائية الدولية ،وإن مل يكن البعض يعترب أن التفرقة بني األفعال غري املشروعة ال عالقة هلا هبذه النظرية.
ففرادة هذا االجتاه هو حماولته اخلروج عن تلك التصورات التقليدية اليت تنظر إىل املسؤولية الدولية من طرف أحادي يأخذ بعدا
مدنيا فقط .ولكن املهم ،أن هذا االجتاه قد كرس بشكل قوي فكرة أساسية تتمثل يف ثنائية األفعال الدولية غري املشروعة أي
اجلرمية واجلنحة الدولية.5
إن هذا االجتاه سيكون بعد احلرب العاملية الثانية مدار حبث خمتلف فقهاء القانون الدويل ،حيث سيظهر الرتكيز على
مسألة التفرقة بني فئتني من األفعال غري املشروعة بشكل جدي .ويف هذا اإلطار ،كان الفقه السوفيايت أشد حتمسا إىل ضرورة
هذه التفرقة إىل درجة أن أصبح مناداته هذه تعرف بالنظرية السوفياتية .وتقوم هذه النظرية عموما على أن األفعال غري املشروعة
تتخذ شكلني أساسيني :األول ،وهو خيص األفعال اليت تشكل خطرا على السلم واألمن الدوليني مبا يستوجب يف مواجهتها تطبيق

 أمحد أمساس ،مرجع سابق ،ص.51.- International Law Commission.1976, V1, P.244.

 -5حممد بوقنطار ،مرجع سابق ،ص. 11.
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عقوبات صارمة من طرف جملس األمن مبا يف ذلك تطبيق الفصل السابع من امليثاق األممي .وأما الشكل الثاين ،فهو خيص
املخالفات البسيطة اليت ال تأثري هلا على السلم العاملي وال تسلط يف مواجهتها نفس العقوبات اليت تسلط على الفئة األوىل .
ولقد خلص الفقيه "تونكني" هذه النظرية تعبريا عن الفقه السوفييت آنذاك ،فذكر بأن"الفعل الدويل غري املشروع ينقسم إىل
قسمني :أعمال غري مشروعة متس السلم الدويل ،وهناك أفعال غري مشروعة أخرى تكون أقل درجة"  .أما الفقيه »،«Lovan
فقد نشر يف سنة  111دراسة مقتضبة عن مسؤولية الدول اعترب فيها أن اجلرائم الدولية تشمل األعمال اليت تشكل هتديدا حلرية
الشعوب .وقد أوضح بأنه يف حالة ارتكاب جرمية دولية ،فإنه حيق للدولة املتضررة اللجوء مباشرة إىل اختاذ تدابري عقابية ضد الدولة
املعتدية .أما يف حالة األفعال الدولية غري املشروعة األخرى (اجلنح) ،فال ميكن للدولة املتضررة اختاذ تدابري عقابية ضد الدولة
املعتدية إال إذا امتنعت هذه األخرية عن الوفاء بااللتزام جبرب الضرر.
وهلذا ،فقد حتولت هذه األفكار مع مرور السنوات إىل أحد حماور الفقه السوفيايت يف جمال املسؤولية الدولية للدولة .وقد
تأثر هبا أيضا بعض فقهاء الدول االشرتاكية مثل » «kistenالذي تأثر بأفكار تونكني ،و» «Grafrathو»«Steinger
الذان اعتمدا موقفا خاصا متثل يف اقرتاح تفرقة األفعال الدولية غري املشروعة إىل أفعال خطرية وأفعال عادية.5
وخالل نفس الفرتة ،فقد تألقت أفكار فقهاء الدول الغربية اليت حاولت تأكيد املبدأ املتمثل يف أن انتهاك االلتزام مبنع
اللجوء إىل القوة يشكل فعال غري مشروع يرتب بفعل خطورته ،تطبيق نظام املسؤولية الدولية أكثر صرامة من النظام املطبق يف
حالة االنتهاكات العادية لاللتزامات الدولية .ورغم ذلك ،فقد متيز بعض الفقهاء بأفكار خمتلفة عن هذا االجتاه فيما يتعلق بالتمييز
بني اجلرمية واجلنحة الدولية .ومن بني هؤالء ،جند » ،«Verziziالذي اعترب أن اجلرمية الدولية تتميز عن اجلنحة بكوهنا ال تنشئ
فقط التزاما بإصالح الضرر أو إعادة الوضعية إىل ما كانت عليه ،وإمنا ترتتب عليه أيضا توقيع جزاء من قبل اجلماعة الدولية .ويف
هذا اإلطار ،فقد أكد القناعة اليت أصبحت سائدة أكثر فأكثر ،واملتمثلة يف كون أن بعض األفعال اإلجرامية  Criminelsغري
املشروعة دوليا تتطلب "ردا مجاعيا" من قبل اجملتمع الدويل .ومن جهة أخرى ،أوضح بأن مصطلح اجلرمية الدولية الذي ظهر يف
األصل من أجل نعت احلرب العدوانية ،قد امتد إىل االنتهاكات اخلطرية لقوانني احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية ،وإىل األفعال
املماثلة.2
ويف معرض حتديده ملفهوم اجلرمية الدولية ،يرى » «Brownlieأن فئة اجلرائم الدولية جيب أن تتضمن انتهاك أي التزام
تضعه قاعدة من القواعد اآلمرة ،وهي القواعد اليت حترم احلرب العدوانية ،وجتارة الرقيق ،والقرصنة ،واجلرائم ضد اإلنسانية ،والقواعد
اليت تعرتف للشعوب حبق تقرير املصري.3
وهكذا ،مل تعد املواقف الفقهية يف هذا اجملال تتخذ شكل حاالت منعزلة وحمتشمة كما كان عليه األمر يف السابق ،بل
أصبحت ،خصوصا منذ الستينات من القرن املاضي ،أكثر رسوخا ووضوحا .فاحلديث عن اجلرمية الدولية مل يعد أمرا غريبا يف

 زازة خلضر ،مرجع سابق ،ص. 22. املرجع نفسه ،ص. 22. -5حممد بوقنطار ،مرجع سابق ،ص. 11.
 -2املرجع نفسه ،ص. 13.

 -3حولية القانون الدويل  ، 111جملد  ،ص. 11.
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عصر يشهد تفكيكا للبنيات الفكرية والواقعية التقليدية  .من هنا ميكن القول إن األفكار الفقهية تأثرت بشكل كبري يف االجتهاد
القضائي حملكمة العدل الدولية.
 -2دور القض ـ ـ ــاء الدولـ ـ ــي
لقد سنحت الف رصة للقضاء الدويل بدوره بأن يساهم يف ظهور التفرقة بني اجلرائم واجلنح الدولية ،وينحو يف منحى الفقه
الدويل يف تأييده لتفرقة األفعال الدولية غري املشروعة إىل فئتني .ففي قضية "برشلونة تراكشن" بني إسبانيا وبلجيكا عام ، 111
فرقت حمكمة العدل الدولية -عند حديثها عن االلتزامات الدولية -بني القواعد اليت حتمي املصاحل اخلاصة للدول منفردة ،وبني
القواعد اليت حتمي املصاحل العامة للمجموعة الدولية  .وذكرت احملكمة أن "هناك متييزا بني التزامات جتاه اجلماعة يف جمموعها
والتزاماهتا الناشئة جتاه دولة أخرى يف إطار احلماية الدبلوماسية .إن االلتزامات األوىل ،حبكم طبيعتها هتم كل الدول بالنظر إىل
احلقوق حمل النقاش ،فإن مجيع الدول تعترب صاحبة مصلحة قانونية يف أن تصان هذه احلقوق ،ومثل هذه االلتزامات هلا حجيتها
على اجلميع » .''«Erga omnesوزادت احملكمة بعد تفرقتها لتلك االلتزامات ،بتقدمي أمثلة عن الطائفة األوىل منها ،فذكرت:
" أن هذه االلتزامات يف القانون الدويل احلديث ،تظهر مثال من خالل حترمي العدوان واإلبادة وكذلك املبادئ والقواعد املتعلقة
حبقوق اإلنسان األساسية مبا فيها احلماية من العبودية والتفرقة العنصرية".5
واملالحظ أن هذه األمثلة اليت استقتها احملكمة تتشابه مع تلك اليت تضمنتها املادة ( ) 1من مشروع املواد (املذكورة
ساقا) ،واليت صنفتها مبثابة جرائم دولية .كما أن هذا احلكم القضائي يشبه إىل حد كبري الصيغة الواردة يف املادة ( )35من
معاهدة فيينا لسنة  ، 111فيما خيص املعيار الذي تستند إليه كل من التزامات الكافة والقواعد اآلمرة .فاجلماعة الدولية يف
جمموعها هي اليت تقبل وتعرتف بالقواعد اآلمرة ،وهي اليت تسأل عن انتهاك التزامات الكافة ،ألن هذه األخرية تكون جتاه هذه
اجلماعة وال هتم دولة بعينها فقط.
ورغم أن احملكمة مل تستخدم مفهوم القواعد اآلمرة » ،«jus cogensواستخدمت بدله مفهوم القواعد يف مواجهة
الكافة » ، «erga omnesإال أن األمثلة اليت عددهتا واملذكورة أعاله ال ختتلف عن األمثلة اليت تعطى عادة ملفهوم القواعد
اآلمرة .وهذا التشابه ليس وليد الصدفة بل هو تكريس للقواعد اآلمرة من طرف االجتهاد القضائي ،وهو ما شكل خطوة إضافية
يف اجتاه االعرتاف مبفهوم اجلرمية الدولية للدولة خمتلف عن مفهوم اجلنحة الدولية.2
وتأكيدا هلذا االجتاه ،ستعرتف احملكمة الحقا بالنتائج القانونية للتمييز بني التزامات الكافة وااللتزامات العادية .ففي رأيها
االستشاري حول النتائج القانونية بالنسبة للدول ،املرتتبة على استمرار وجود إفريقيا اجلنوبية يف ناميبيا (جنوب غرب إفريقيا)،
أكدت أن " إهناء والية جنوب إفريقيا وإعالن عدم شرعية وجدودها يف ناميبيا أمران ميكن االحتجاج هبما من قبل مجيع الدول،
من حيث أهنما يبطالن ،بالنسبة اجلميع ،وضعا يتطاول ويعترب انتهاكا للقانون الدويل".3

 امحد أمساس ،مرجع سابق ،ص.51.International Law Commission.1976, V 1, P.244.Affaire Barcelona Traction, Light and Power Co, Ltd, 5 février 1970, CIJ, Rec.1970, P.32.-5
 -2أمحد أمساس ،مرجع سابق ،ص.21.
 -3جمموع قرارات حمكمة العدل الدولية ، 11 ،ص.3 .
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وبذلك ،حتكم احملكمة ببطالن وجدود جنوب أفريقيا يف ناميبيا بسبب انتهاك هذا الوجود للقواعد األساسية للقانون
الدويل ،وخصوصا حق الشعوب يف تقرير مصريها وحترمي امليز العنصري .وهذا البطالن ال يعين جنوب إفريقيا وحدها بل يلزم مجيع
الدول .مما يعين أن الدفاع عن قواعد القانون الدويل هي مهمة ملقاة على عاتق كل الدول عندما هتم هذه القواعد اجلماعية
الدولية بأسرها.
كما ميثل احلكم الصادر عن حمكمة العدل الدولية بتاريخ  1يونيو  181خبصوص األنشطة العسكرية وشبه العسكرية
يف نيكاراغوا أحد األحكام القليلة اليت عرب فيها القضاء عن رأيه بشكل واضح بشأن املسألة حمل البحث .وعن جواهبا عن سؤال
"هل متلك الدول يف القانون الدويل ،حقا يف الرد املسلح مجاعيا على أفعال ال تشكل عدوانا مسلحا؟" ،أكدت احملكمة ما يلي:
"إن شرعية استعمال القوة من طرف دولة ردا على فعل غري مشروع مل يستهدفها مباشرة ،ليست مقبولة عندما ال ميثل الفعل غري
املشروع حمل البحث هجوما مسلحا" .
وإن كانت حمكمة العدل الدولية يف هذه القضية قد أشارت إىل بعض األفعال غري املشروعة اليت اعتربت مبثابة تدخل يف
الشؤون الداخلية للدول اجملاورة ،فإهنا مل تصل إىل مستوى اخلطورة جيعلها تصفها باجلرائم الدولية أو انتهاكات اللتزاماهتا اجتاه
اجلميع .وبالتايل ،تكون احملكمة قد أكدت الطابع الثنائي لعالقات املسؤولية الناجتة عن اجلنح الدولية.

الفرع الثاني :معاييــر التميي ــز بيــن الجريمــة والجنحــة الدوليــة
من خالل قراءة الفقرتني األوىل والثانية من املادة ( )21من مشروع مسؤولية الدول املذكورة سابقا ،يتبني أن اللجنة مل
حتاول أن تضع الئحة حمددة أو أن تقدم أمثلة معينة عن األفعال الدولية اليت ميكن اعتبارها جرائم واألخرى اليت ميكن اعتبارها
جنح ،بل وضعت معيارين لتمييز اإلخالالت اخلطرية (اجلرائم) عن األنواع األخرى من اإلخالالت (اجلنح) .املعيار األول يتصل
بطابع االلتزام املخل به والذي جيب أن يكون ناشئا مبوجب قاعدة من القواعد اآلمرة للقانون الدويل العام (أوال) .أما املعيار الثاين
فيتعلق باجلهة اليت هلا مصلحة التدخل وهي اجملتمع الدويل ككل (ثانيا).
أوال :القواعـ ــد اآلم ـ ـ ــرة
ظهرت القواعد القطعية للقانون الدويل أو القواعد اآلمرة يف اتفاقية فيينا لسنة  111حول قانون املعاهدات؛ فاملادة ()35
من هذه املعاهدة تعرفها " كقاعدة مقبولة ومعرتف هبا من طرف اجملتمع الدويل ككل بوصفها قاعدة ال يسمح باالنتقاص منها وال
ميكن تغيريها إال بقاعدة الحقة من قواعد القانون الدويل العام يكون هلا نفس الطابع".
ويتضح من هذا التعريف أن القواعد اآلمرة هي قواعد من نوع متميز وهلا مكانة سامية ( )1ضمن القواعد األخرى

للقانون الدويل نظرا ملدى خطورة انتهاكها (.)2
 -الطبيعــة الساميــة للقواع ــد اآلم ـ ــرة

 -جمموعة قرارات حمكمة العدل الدولية ، 181 ،ص. 1.
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يتضمن االعرتاف بالقواعد اآلمرة القبول مببدأ تدرج قواعد القانون الدويل .فالقواعد اآلمرة تسمو على القواعد األخرى
بالنظر إىل االلتزامات اليت تضعها  .لدرجة أن القانون الدويل يعترب أي شروط خمالفة هلذه االلتزامات شروطا باطلة  .وهذا ما
نصت عليه املادة ( )35من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،اليت اعتربت املعاهدة اليت ختالف قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل
العام باطلة ،وكذا املادة ( )12من نفس االتفاقية اليت نصت على أنه "إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون
الدويل فإن أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي".
ويف هذا اإلجتاه ،الحظ السيد "فيتزموريس" بصفته مقررا خاصا معنيا بقانون املعاهدات ،أن "االلتزام الناشئ مبقتضى
معاهدة والذي يتناىف التقيد به مع قاعدة جديدة من قواعد القانون الدويل أو احملظور من حمظوراته هلما طابع القاعدة اآلمرة يسوغ
ويستلزم عدم التقيد بأي التزام ناشئ عن املعاهدة ينطوي على مثل هذا التعارض ...وينطبق املبدأ نفسه حيثما تنشأ يف أعقاب
إبرام معاهدة ظروف تؤدي إىل تطبيق قاعدة قائمة من قواعد القانون الدويل مل تكن ذات صلة باحلالة كما كانت قائمة وقت إبرام
املعاهدة".5
ولقد بينت جلنة القانون الدويل مسو القواعد اآلمرة يف مشروعها حول مسؤولية الدول لسنة  111مبوجب نص املادة
 / 1اليت تقضي بأنه..." :تعين القاعدة اآلمرة من القواعد العامة يف القانون الدويل قاعدة معرتفا هبا من قبل اجملتمع الدويل
بأسره على أهنا قاعدة ال جيوز اخلروج عليها وال تعديلها إال بقاعدة الحقة من القواعد العامة يف القانون الدويل هلا ذات الصلة.2
وهلذا ،يعترب دخول القواعد اآلمرة إىل القانون الدويل الوضعي جتديدا ذات أمهية قصوى .فهي حتد من سيادة الدول يف
إبرام املعاهدات املتعارضة مع احلد األدىن للسلوك املطلوب يف العالقات الدولية .فلم يعد يف الوقت احلاضر تصور اتفاق الدول
على شن عدوان ضد دول أخرى أو استعمارها أو على التمييز العنصري أو على تنظيم جتارة الرقيق أو على إبادة اجلنس
البشري...
و يوجد تداخل جوهري بني القواعد اآلمرة للقانون الدويل العام وااللتزامات جتاه اجملتمع الدويل »«erga omnes
ككل الواردة يف حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية "برشلونة تراكسن" املذكور سابقا ،حيث إن األمثلةاليت ساقتها هذه األخرية
تتعلق مجيعها بالتزامات ناشئة ،حسب فكرة مقبولة عموما ،مبوجب قواعد آمرة للقانون الدويل العام .كما أن أمثلة القواعد اآلمرة
اليت ساقتها جلنة القانون الدوليفي تعليقها على املادة ( )35من اتفاقية فيينا لعام  111تنطوي على التزامات جتاه اجملتمع الدويل
ككل .ورغم هذا التداخل ،فإن هناك فارقا يف الرتكيز .فلئن كانت القواعد اآلمرة للقانون الدويل العام تركز على النطاق واألولوية
اللذين ينبغي إسباغهما على عدد معني من االلتزامات األساسية ،فإن تركيز االلتزامات جتاه اجملتمع الدويل ككل ينصب بصفة
رئيسية على ما جلميع الدول من مصلحة قانونية يف االمتثال ،وهو يف حالة هذه املواد احلق يف االحتجاج مبسؤولية أي دولة أخرى
أخلت بالتزام دويل.3
 -2خطـ ـ ـ ــورة انتهـ ـ ــاك القواعـ ـ ــد اآلمــرة

 أحممد أمساس ،مرجع سابق ،ص.22. عبد العزيز العشاوي ،حماضرات يف املسؤولية الدولية ،الطبعة األوىل ،اجلزائر :دار هومه ، 11 ،ص. 11. -5حولية جلنة القانون الدويل  ، 11اجمللد  ،اجلزء  ،ص. 11.
 -2إميان حممد بن يونس ،مرجع سابق ،ص. 13.
 -3حولية جلنة القانون الدويل  ، 11اجمللد  ،اجلزء  ،ص. 23.
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باإلضافة إىل الطبيعة السامية اليت توصف هبا القواعد اآلمرة للقانون الدويل العام ،فإن هذه األخرية يشرتط فيها قيد آخر
لغرض وصف اإلخالل هبا باجلرمية الدولية ،وهو أن يكون هذا اإلخالل نفسه خطريا .وورد تعريف اإلخالل اخلطري يف الفقرة ( )
من املادة ( )21من مشروع املواد حول مسؤولية الدول ،بأنه إخالل ينطوي على "ختلف جسيم أو منهجي من جانب الدولة
املسؤولة عن أداء االلتزام" املعين .ويقصد بكلمة خطري أن اإلخالل جيب أن يكون على درجة معينة من األمهية كي ال يكون تافها
وال يراد بذلك القول إن كل انتهاك هلذه االلتزامات ليس خطريا أو أنه معذور نوعا ما .ولكن ميكن تصور حاالت أقل خطورة
نسبيا من حاالت اإلخالل بالقواعد اآلمرة .وهلذا ،وجب حصر نطاق اجلرائم الدولية يف حاالت اإلخالل األكثر خطورة أو
ممنهجة .وتؤيد ممارسة الدول هذا التحديد يف بعض جوانبه .فعلى سبيل املثال ،كثريا ما تشدد الدول ،عند الرد على اإلخالالت
بالقانون الدويل ،على طابعها املنهجي أو اجلسيم أو الفظيع .كما أن اإلجراءات الدولية لتقدمي الشكاوى يف ميدان حقوق
اإلنسان مثال ترتب على اإلخالالت املنهجية نتائج خمتلفة ،كعدم انطباق قاعدة استنفاذ سبل االنتصاف احمللية .
ولكي يعترب االنتهاك منهجيا جيب أن يكون قد نفذ بطريقة منظمة ومدروسة .ويف املقابل ،يشري مصطلح "جسيم" إىل
شدة االنتهاك أو شدة أثاره .أي أن جسامة الفعل تقاس وفقا ملعايري كمية ونوعية على السواء ،أي تبعا حلجم الضرر املادي أو
املعن وي الواقع ،وكذلك تبعا للخطر الذي شكله بصورة مباشرة أو غري مباشرة الفعل الدويل غري املشروع على القيم القانونية
واملعنوية األساسية حلماية املصاحل األساسية للمجتمع الدويل .وهذان العنصران هامان للغاية ألهنما يبينان أن التمييز القائم بني
اجلرائم واجلنح الدولية ليس ذو طابع كمي فحسب ،ولكنه ذي طابع نوعي أيضا .ويضاف إىل ذلك عنصر آخر وهو النية (حالة
إبادة اجلنس البشري)  .وبطبيعة احلال ال ينفي هذان املصطلحان (منهجي وجسيم) أحدمها اآلخر ،فاإلخالالت اخلطرية عادة ما
تكون منهجية وجسيمة يف آن واحد.5
وهلذا ،تبقى خطورة انتهاك القواعد اآلمرة هي اليت تكون الركن األساسي للجرمية الدولية ،فهذه األخرية تتميز بدرجة
بشاعتها ووحشيتها وتقوض أسس اجملتمع البشري .وهذا ما حدا بالفقيه "سبريوبولس" مقرر جلنة القانون الدويل يف وصفه للجرمية
الدولية وبيان خطورهتا حينما ذكر بأن "اجلرمية الدولية ال تنطبق إال على أفعال ذات جسامة خاصة ويكون من شأهنا إحداث
االضطراب يف األمن والنظام العام للمجموعة الدولية".2
ثانيا :انته ـ ــاك مصلحـ ـ ـ ـ ــة المجتمـ ــع الدولـ ـ ـ ـ ــي
إذا كان التماثل بني القواعد القطعية واجلرمية الدولية ليس مضمونا ،فإنه يتعني حتديد املشرع الدويل القادر على تكييف
اجلرائم الدولية .ويبدو أن جلنة القانون الدويل قد حسمت يف هذه املسألة عندما وضعت مصلحة اجملتمع الدويل كمعيار آخر
العتبار انتهاك التزام دويل ما بأنه جرمية دولية .لكن ،ماذا يقصد مبفهوم "مصلحة اجملتمع الدويل"؟.

 املرجع نفسه ،ص. 21. حولية جلنة القانون الدويل  ، 112اجمللد  ،ص. 12. -5حولية جلنة القانون الدويل  ، 11اجمللد  ،اجلزء  ،ص. 21.
 -2زازة خلضر ،مرجع سابق ،ص. 1 .
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"املصلحة" هي اهليكل الذي يتم تشديده ألجل إكساب موضوع ما أمهية يف القانون .فالقاعدة القانونية يتم بناؤها على
أساس جمموعة من املصاحل اليت يتم مشوهلا باحلماية والرعاية والتطوير .وكل قاعدة قانونية ال تربر املصلحة احملمية مبقتضاها فإن
دورها يتقلص يف الواقع االجتماعي ،حبيث يعدم بالضرورة تفعيلها واقعيا وبالتايل تنتهي.
واملصلحة أعم من مفهوم احلق ،فاحلق يقابله التزام ،يف حني أن املصلحة يقابلها الال مصلحة ،ومن مث قد يستدعي يف
إطار الال مصلحة هنا عدم ضرورة التدخل القانوين ،يف حني يكون االلتزام مقررا يف القانون بالضرورة وإال فقد معناه.
واملصلحة لكي تكتسب اعرتافا قانونيا يلزم أن تكون قائمة ومشروعة ،فحىت تكون هناك مصلحة تربر التدخل القانوين
على أية شاكلة ،ينبغي أن تكون هذه املصلحة قائمة فعال وليس احتماال .لذلك ،فإن املصاحل احملتملة هي حمل جدل يف القانون
ال ينتهي ما بني قبوهلا ورفضها ،أما املصلحة القائمة فعال فإن القانون يتدخل تلقائيا حلمايتها .
أما بالنسبة للمجتمع الدويل ،فهو":جمموعة من الوحدات السياسية املستقلة اليت ال تشكل جمرد نسق أو نظام فيما بينها،
بل إهنا توصلت بواسطة احلوار واالتفاق املتبادل إىل القبول بعدد من القواعد املشرتكة واملؤسسات لتدبري عالقتها ،كما أن هذه
الوحدات تكون واعية باملصلحة املتبادلة يف احلفاظ على تلك القواعد واملؤسسات. "...
وهلذا ،فإن وجود "مصلحة اجملتمع الدويل" هو الذي يربر توافق وإقرار الدول بتطبيق مقتضيات القانون الدويل .فاالعرتاف
اجلماعي والشمويل هبذه املصلحة هو قبول بشكل مجاعي بفكرة وجود القانون الدويل الذي حيكم سلوك الدول يف جمال التعامل
اليومي ،والتنازل عن املصلحة الذاتية للدول األطراف.5
وعليه ،فإن اجملتمع الدويل يعد مطابقا "جملتمع الدول" الذي ال ختتفي فيه النزاعات واحلروب إذ أن العالقات السياسية تعد
بطبيعتها عالقات للقوة والسلطة .غري أن اجملتمع الدويل يدمج يف تفاعالته أيضا متطلبات التعاون الدويل وضرورات تنظيم
عالقات الدول .وبالتايل،فإن كانت مظاهر "الال نظام" ال ختتفي بصورة هنائية من اجملتمع الدويل ،فإهنا مع ذلك ختضع للتخفيف
والتقليص عن طريق إقراره لعدد من قواعد السلوك اليت حتظى باتفاق الدول.2
ولذلك ،يعكس اجملتمع الدويل » ، «La Société Internationalمرحلة "املأسسة" ،وخيتلف عن "النظام الدويل"
» «Le système internationalوعن "اجلماعة الدولية"» «La Communauté Internationalيف كونه
بناء واعيا وإراديا من قبل الدول وخاضعا للتنظيم الذايت.
وجاءت عبارة اجملتمع الدويل يف تقنني املسؤولية الدولية للدول من خالل التعبري املباشر هلا وهو "اجملتمع الدويل" أو
"اجملتمع الدويل ككل" (مثل القراءة الثانية ملشاريع املواد حول مسؤولية الدول  ) 11أو "اجلماعة الدولية" أو من خالل تعبري
مفسر هلا مثل "كافة الدول" أو "الدول األخرى من غري الدول املسؤولة".
إن هذا التعدد يف املفاهيم ،جيعل من مفهوم اجملتمع الدويل مفهوما متحركا ومتطورا حبسب احلاالت واألوضاع املوجودة
فيها هذا اجملتمع.

 إميان حممد بن يونس ،مرجع سابق ،ص. 53. حممد العمريت ،احلياة الدولية ،الطبعة األوىل ،املغرب :دار النشر اجلسور ،. 113 ،ص.51. -5يوسف البحريي ،القانون الدويل العام يف حمك التحوالت الدولية الراهنة ،الطبعة األوىل ،املغرب :ملطبعة والوراقة الوطنية ، 1 3 ،ص. 3.
 -2حممد العمريت ،مرجع سابق ،ص.58.
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ففي تقريره الثالث الذي قدمه إىل جلنة القانون الدويل عام  ، 11ذكر "آغو" بأن فعال دوليا غري مشروع يتميز خبطورة
جسيمة من شأنه أن يؤدي إىل مسؤولية مرتكبيه اجتاه جمموع الدول » .«En vers la totalité des Etatsإال أنه الحظ
بأن العالقة اليت تنشأ بني الدولة مرتكبة الفعل وجمموع الدول ليست واضحة ،أي ال ميكننا أن نعرف ما إذا كان جيب أن تنشأ
بني الدولة الفاعلة وجمموع الدول انفراديا ،أم بني الدولة وجمموع الدول باعتبارها أعضاء يف منظمة دولية تتوىل مهمة اختاذ القرار
الالزم بشأن الرتتيبات الواجب اختاذها يف هذه احلالة .
أما موقف اللجنة ،فقد اتسم عموما بالتأييد العام ملقرتب املقرر اخلاص "آغو" يف معاجلة هذا النوع من األفعال .وقد
أكدت يف املادة ( ) 1من تقريرها لعام  111على التمييز بني اجلرائم واجلنح الدولية ،حيث أوضحت هذه املادة يف فقرهتا
الثانية ما يعترب جرمية دولية على سبيل املثال ال احلصر ،وهي وجود انتهاك خطري اللتزام دويل يتعلق باملصاحل األساسية للمجتمع
الدويل ،حبيث يعرتف هذا اجملتمع يف جمموعه بأن االنتهاك يشكل جرمية دولية ،فإذا مل يعرتف اجملتمع الدويل بأن هذا االنتهاك
يشكل جرمية دولية فإنه ال ميكن أن يوصف هبذا الوصف ،ويعد حينئذ جنحة دولية ،وفقا للفقرة الرابعة من املادة (. ) 1
ويبدو أن صيغة املادة ( ) 1مستوحاة من نص املادة ( )35من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،حيث تنص هذه األخرية
على أنه لكي تعترب قاعدة دولية على أهنا آمرة بشكل موضوعي ،أي ال تقبل أي خمالفة هلا ،فإنه جيب أن تقبل من طرف اجملتمع
الدويل ككل .إال أن هذه العبارة األخرية "اجملتمع الدويل ككل" ال تعين يف هذا اإلطار ضرورة توافر إمجاع مجيع الدول ،بل تعين
ضمان االعرتاف بصفة "اجلرمية الدولية" لفعل دويل غري مشروع معني ليس فقط من قبل جمموعة من الدول ،بل من قبل كل
املكونات األساسية للمجتمع الدويل.5
وهلذا ،نقول إن اتفاقية  ، 111هي اليت أدخلت فكرة النظام العام إىل دائرة قانون املعاهدات ،وهذا النظام مكون من
عدد من القواعد اآلمرة اليت ال جيوز للدول وال املنظمات أن ختالفها ،ألن هذه القواعد حتمي مصاحل عامة هتم اجملتمع الدويل
بأسره وال تتعلق حبماية املصاحل اخلاصة لدولة أو منظمة دولية ما .ومن هنا ،فأي خرق هلذه القواعد يدخل ضمن اجلرائم الدولية
باعتباره ميس مصلحة اجملتمع الدويل ككل.
ويف هذا الصدد ،نصت جلنة القانون الدويل يف املادة ( )28من مشروع مسؤولية الدول  ، 11أنه يف حالة خرق
التزامات حمددة حتمي مصاحل اجملتمع الدويل ككل ،ميكن لدول ليست هي نفسها مضرورة أن حتتج باملسؤولية .والدليل على
ذلك ،أشارت اللجنة يف تعليقها على املادة ( )28املذكورة ،إىل احلكم الشهري الذي أصدرته حمكمة العدل الدولية سنة  111يف
قضية شركة برشلونة للجر ،والذي أشارت فيه إىل التمييز األساسي بني التزامات الدول إزاء اجملتمع الدويل والتزاماهتا اليت تنشأ يف
مواجهة دولة أخرى يف إطار احلماية الدبلوماسية .2فااللتزامات األوىل ختص مجيع الدول حبكم طبيعتها .ونظرا ألمهية احلقوق
املشمولة ،جيوز أن تعترب مجيع الدول ذات مصلحة قانونية يف محاية هذه احلقوق .وااللتزامات قيد البحث التزامات يف مواجهة
الكافة .وبالطبع ،مل تتحدث احملكمة عن أي جرمية .ففي عام  ، 111مل تكن اللجنة قد اعتمدت عبارة "اجلرمية الدولية" حيث
أهنا مل تفعل ذلك إال يف عام  . 111واألمثلة اليت ضربتها احملكمة يف هذه القضية هي العدوان ،اإلبادة اجلماعية ،وانتهاكات

 حممد بوقنطار ،مرجع سابق ،ص. 8 . أشرف حممد الشني ،النظرية العامة للجرمية الدولية "دراسة حتليلية تأصيلية" ،الطبعة األوىل ،مصر :مطبعة القدس، -5حممد بوقنطار ،مرجع سابق ،ص. 18.

 ،. 1ص. 21.

 -2حولية جلنة القانون الدويل  ، 11اجمللد  ،اجلزء  ،ص. 15.
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التوجهات الحديثة نحو التفرقة بين الجرائم والجنح في القانون
الدولي العام

د .محمد الغلبزوي

احلقوق األساسية حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك احلماية من العبودية والتمييز العنصري .وأضافت احملكمة إىل هذه القائمة ،يف
حكمها الصادر يف قضية تيمور الشرقية ،حق الشعوب يف تقرير املصري .
ومن هنا ،نستنتج أن جلنة القانون الدويل ،من خالل تدوينها لقواعد مسؤولية الدول ،خصوصا عندما نصت على اجلرائم
الدولية ،انطلقت من اجلماعة الدولية كفرضية قائمة ،وليس كفرضية مرغوبة .فاملادة ( ) 1من الباب األول من مشروعها تشري يف
الفقرة ( ) إىل أن اجلماعة الدولية كلها هي اليت تعرتف بكون انتهاك التزام دويل معني يشكل جرمية دولية ،وهذا يعين أهنا هي اليت
حتدد مضمون املسؤولية الدولية للدول على هذه اجلرمية.
الخاتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
نستنتج يف األخري ،أن الظروف الدولية اليت فرضتها احلرب العاملية الثانية ،هي اليت سامهت بشكل كبري يف ظهور مفهوم
اجلرمية الدولية ،وهو املفهوم الذي خيتلف عن اجلنحة الدولية ،ألنه يتعلق األمر بانتهاك القواعدة اآلمرة للقانون الدويل اليت تتميز
بسموها وخطورة انتهاكها ،ومتس جوهر مصلحة اجملتمع الدويل ككل ،وبالتايل ترتتب عليها مسؤولية دولية مشددة عن تلك املرتتبة
عن اجلنحة الدولية.حيث تنتج عنها نتائج قانونية إضافية ،أي باإلضافة إىل نتائج واجب الكف وضمانات عدم التكرار وجرب
الضرر املرتتبة عن اجلنح الدولية .فإنه يكون ملصلحة اجملتمع الدويل ككل أن يتدخل من أجل تسويتها ،باعتبار أن العالقة اليت تنتج
عنها ،خترج عن إطارها الثنائي بني الدولة املتضررة والدولة املعتدية ،إىل مصلحة اجملتمع الدويل ككل يف التدخل من أجل تسوية
هذه اجلرائم.

قائم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
مراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع باللغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
-1

الكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

 البحريي ،يوسف ،القانون الدويل العام يف حمك التحوالت الدولية الراهنة ،الطبعة األوىل ،املغرب :املطبعة والوراقةالوطنية. 1 3 ،
 العشاوي،عبد العزيز ،حماضرات يف املسؤولية الدولية،الطبعة األوىل ،جلزائر :دار هومه. 11 ، العمريت ،حممد ،احلياة الدولية ،الطبعة األوىل ،املغرب :دار النشر اجلسور. 113 ، بنموسى ،جعفر ،مدخل لدراسة القانون الدويل العام ،اجلزء األول ،الطبعة األوىل ،املغرب :مطبعة سليكي أخوين،. 1 3
 -بن يونس،إميان حممد ،حالة الضرورة يف القانون الدويل العام املعاصر ،اجلزائر :جملس الثقافة العام. 11 ،

 حولية جلنة القانون الدويل  ، 112اجمللد  ،ص. 52. -حولية جلنة القانون الدويل  ، 11اجمللد  ،اجلزء  ،ص. 13.
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جويلي ،سعيد سامل ،الطبيعة القانونية اخلاصة لالتفاقيات الدولية يف القانون الدويل اإلنساين ،القانون الدويل اإلنساين

آفاق وحتديات ،اجلزء الثالث ،بريوت :منشورات احلبلي احلقوقية. 1 1 ،
. 1

خلضر،زازة ،أحكام املسؤولية الدولية يف ضوء قواعد القانون الدويل العام ،اجلزائر :دار اهلدى. 1 ،
الشني،أشرف حممد ،النظرية العامة للجرمية الدولية "دراسة حتليلية تأصيلية" ،الطبعة األوىل ،مصر :مطبعة القدس،
 -2الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل واألطروحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 بوقنطار ،حممد ،نظام التدابري املضادة يف إطار مشروع االتفاقية بشأن مسؤولية الدول ،أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانونالعام ،جامعة حممد اخلامس ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،الرباط ،أكدال. 111 ،
 أمساس ،أمحد ،االجتاهات اجلديدة للمسؤولية الدولية للدول ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون العام ،جامعةحممد األول ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،وجدة ،السنة اجلامعية . 111- 111
-3

المواثيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الدوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات . 111-

تق ـ ـ ـ ـ ـ ــارير دوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
-4
تقرير جلنة القانون الدويل ،دورة  ،11غشت . 1 2
توصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  )XXX( 1 3بتاريخ  2أكتوبر . 111
الوثائق الرمسية للجمعية العامة ، 111 ،الدورة  ،5امللحق رقم . 1
جمموع قرارات حمكمة العدل الدولية. 11 ،
جمموعة قرارات حمكمة العدل الدولية. 181 ،
حولية القانون الدويل  ، 11اجمللد  ،اجلزء .
حولية القانون الدويل  ، 111جملد .
 -حولية جلنة القانون الدويل  ، 112اجمللد .

مراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع باللغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األجنبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

1- DECISIONS INTERNATIONALES

- Legality Of The Threat Or Use Of Nuclear Weapons, ICJ Reports 1996.
- International Law Commission,1976, V1.
- International Law Commission,1976, V , P 2.
- Affaire Barcelona Traction, Light and Power Co, Ltd, 5 février 1970, CIJ,
Rec.1970.
2- CITES INTERNET
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- A/RES/1514(XV), Declaration on the granting of independence to colonial
countries and peoples, 14 Dec. 1960, voir le site:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1514(XV),
- A/RES/2144(XXI) A, 26 Oct. 1966, voir le site:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2144(XXI),
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النظام البرلماني :دراسة بعض الدساتير البرلمانية

د .علي عبد المعطي
حمدان

الـنـظـام البـرلـمـانـي :دراسة بعض الدساتير البرلمانية
Parliamentary system: Study of some parliamentary constitutions
الدكتور علي عبد المعطي حمدان /أستاذ مساعد وباحث في جامعة باريس العاشرة -فرنسا
الملخص:
النظا الالاينا لواامل اامال ااكلم اماالابيم ا ولالنى وىا جملس اامال ياامل ساامهلمياالل نالاابلسلااا ل ااي ا ل ااكل ااي لال ا بلال ا ل
ا الب .ل س مالالنظ الالاين ل يمل ب ملالفصللونيلاللي ول يملم سلالامازنل الا نلونيلاللي انيلالا رس ى ل الانفى س .
تايا لمنلاللااي لالانفى س ا لالوا الالنظا ال ااكليارلنيللا للسااىللال لا ل ميااللالاامزلائجمل سلدااةل ا ال ل ا لى للسااىللال لا لم ا ال
الاينا نجملم ا لمياللالامزلائلم لابيم ا للايامنل لا ل لم ا الالاينا نلم لاللاي لالا ارس ى جمل لا لى لالامزلائلم ا لمنلتيامنل لا لى ل
لرهس لم ل ل لى لمج ى لو لنلب لأل هلم.
م ل لسا يقلوارسىللال لا لالالنظا الالاينا جملل ا لاااياهلالف لا ئلداموله لبجمل لياكلو ايلل ا اللا له لل ارالم ارل نا لل يا جمل
دىثلمهنللسا اللال

نلاإلهالةلالف يى لليحيمل لل لميييا لالوا الاوصامولواملمارهلتمسىا لالنصاال اإلل ا ه ل اي ول

ال ل جملل ل كلقىللمنللسىللال ل لالو الالنظ الاللمييكل كلاللي ل اللس بل لاالمس جمم لاجل بلالف ي للىل للىيمنلليمزلائ.
ق ا لا ا االلو ا الالنظ ا الاينملاامهلالورس ى ا ل لاب ى ا لال ا ولاأل ل وى ا جملدىااثلمل ااعلقما ا بللر ل ا جم كل لا ا ت ا لوي ىي ا ل وملن ا ال
لكلالنر سجل ال من لكل الل لمس جمل لا ا رلالو ى له ولال مل.ل
الو ا بلال لا ا ل نلاايللالذاامئل يااملو ا الالنظ ا ال ااكلااالول اارأل فلم ا ل و ارازلاص سص ا ل تبى ا نلموااملال ا ولال ا لما ا ول
و  .ق قل ن لو بلال لا ل ل بح نيللسىلىني:لاينبحثلاأل ولسا يقلو لنظرس لال

للينظ الالاين ل كلالول رأل فلمالالنظ ال

الاين ل اص سص جملو إلض ل ل لتبى نلالاأثريلايناب هولونيلاللي انيلالا رس ى ل الانفى س لالو الالنظا ا.لم ا لاينبحاثلال ا لل ا ل ل
ختصىص لل رألموملالا بى ولال يى لهل الالنظ ال كلالولهلا ا لالو ضلالبي انل للورس ىا ل لبنا نل س لىا ل اهلنا .ل مااريال
اا ن لو بلال لا لوب ضلالنا سجل الامصى و.ل
الكلمــاا الماتاحيــة :الاين ا نجملاللااي لالا ارس ى جمل ااملس جملالنظ ا الالاين ا لالاهلن ا جملالنظ ا الالاين ا لاللبن ا نجملالنظ ا الالاين ا لال
ورس ى جملالنظ الالاين لال س لى .

لل
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 دراسة بعض الدساتير البرلمانية:النظام البرلماني

Abstract:
The Parliamentary system, democratic form of government in which the party (or a coalition of
parties) with the greatest representation in the parliament (legislature) forms the government, its
leader becoming prime minister or chancellor. Executive functions are exercised by members of the
parliament appointed by the prime minister to the cabinet. The parties in the minority serve in
opposition to the majority and have the duty to challenge it regularly. Prime ministers may be
removed from power whenever they lose the confidence of a majority of the ruling party or of the
parliament. The parliamentary system originated in Britain and was adopted in several of its former
colonies.
In this study we are interested in the parliamentary system by presenting its concept, its
characteristics and the most important countries that have adopted it. The first part presents the
general theory of the parliamentary system (the concept of the parliamentary system, its
characteristics), as well as the reciprocal influence of the legislative and executive powers in this
system. The second part is devoted to the presentation of the practical cases of this system in certain
countries such as Great Britain, Lebanon, Italy and India. Finally, we concluded this study with some
recommendations..
Keywords: Parliament, legislature, Syria, parliamentary system in India, parliamentary system in
Lebanon, parliamentary system in Britain, parliamentary system in Italy

مقدمةل
ل قا لوا مولو اضل. ل ل رلاب سثل ارال كلالي ن لال املس لال ل كلاينامقعلمنلتل وملال ضعله اامللس سا للي لا لاللاملس
ل ااكلاين اار لمنلونا كل ا ةلم ظ ا ل ى ااى ل ر ل ا ل ياامل. اجللا ولو لا ا لالنظا الاللى ا لال ا ل ااكلاين يااكلت بى ا لال ااملس
لاين بقلاللر ل جمل لكلالنظ الالاين ل
ل قا ل.ا ل ياملتامازنلاللاي و

لالرس
لاين بقلالالمالس ولايناح ةلاأل رسيى جمل النظ ال ب ل

لامىلال ملجمل لنظ الالرس

ل نان ولالحب ن لوا االنظ الالاينا لالا لس امالم.اين بقلالورس ى ل ب ى ل غريو ل كلال و

ل ورمسن لس ل. ألو الالنظ ال تر رالت لخيى لال ييرتال كلالول ةل رادللا اغرقعل ئ ولاللننيلقبللمنلسصلل لىن لحبيا لاب لى
و ا الالنظ ا ال ااكلم اارلاأل ظ ا لهمي رايى ا ل اللم ا لنا ا ل لملضااى ل ىن ا لد ا لسلااا ىعلمنلس ا ه ل ل ا ا ل يااملم االل س ا ل مي االل
لالوا بلال لا ا جمل ااني ل ظارةل يااملالا بىاقلال يا ل. اى

ت ي ا ولال ا ميفلالال مي رايىا ل اى هةلال ا منل ادارتاالاب اام لاأل

لينظ الالاين لالو ضلال ول اس ى ل لبنا نل س لىا ل اهلنا ل(اينبحاثلال ا )جمل لياكلقباللوا الاللوا ل ن اا راألالنظرسا لال ا ل
ل.)لينظ الالاين ل(اينبحثلاأل و
ل
ل
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المبحث األول :النظرية العامة للنظام البرلماني
اب ى لاين ر ل لم لاللسمس ل ظ الورين ل اد لا لال ملجمل ليكلون كل سي لم لم م لم ظ لورين ى لختاياهلوا اال لال لا لالا ل
ت ب ل .ل ل لنظ الالاين لاين بقلاللبن نلخيايهل لومل بقلالاين يي لايناح ةلال لت ل ل لو الالنظ ا.ل
ليكلو لرغمل كلو بلاالاالل وجمل اللمنلون كل فلمال اللينظ الالاين جمل لا لاصا س ل ارت ل مسامهةلت رسبا لال اللالا ول
الا لت ب ا .ل الو ا الاينبحااثل اانا ر لينفلاامالالنظ ا الالاين ا ل ت ااملبلالا ا لخي ل اوص ا س لاين اارت للا جملو إلض ا ل ل لللااملالاااأثريل
ايناب هولونيلاللي انيلالا رس ى ل الانفى س .ل
المطلب األول :ماهوم النظام البرلماني وخصائصه
س ا لال نظا الالاينا ل م ا ل اكلم اماالالاانظملالنى وىا جمل س ا ا لوا الالنظا ال يامل با ملالفصالل الا ا نل الرق وا لوانيلاللاي انيلالا ارس ى ل
الانفى س .ل لكلسا ىزلو الالنظ الخبص س ل ىن ل لفصللاينرنلونيلاللي ول ازه اسى لاللي لالانفى س .ل
أوال .ماهوم النظام البرلماني:
 -1تعريف النظام البرلماني:
الاب ى ا لاللسمسا ل ظا الورينا ل ادا لاله ول يننا جمل لياكلتمسا ل ا ةلم ظ ا لورين ىا جملم ل سيا لم ظ ا لورين ىا جملتالاملخبصا س ل
رت .ل و لا يللسمس ل ةلت رسف وللينظ الالاين ل ا رسهلاأل ا ذل( ملسلله لرسى )لدىثلس رل لوأ لذلكلالنظ الالا لسا ىازل
و ن سى لاللي لالانفى س لم ل سمهللسىلله ل ل ديم ل ل ل ل ى ى لم الالاين ن .ل ميينن لت رسف لوأ ل ظ الديملهمي راي لس مال
يملازه اسى لاللي لالانفى س ل الا نل الامازنلونيلاللي انيلالانفى س ل الا رس ى .ل
 -2التطور التاريخي للنظام البرلماني:
ت ل ي يرتال ل لالنظ الالاين جملل ل أ ت ملل ا ا لللىل ل القر نل س ةجمل نل لا ا لل لغريو ل كلال و.ل
ل ل نلاينيمكلال ييرتالني منلدي ل ي جملسل وملالذلكل لسل مل(اجمليللاليبري)لال لسذملالنبلئل لس ولال سك.ل
ال ال 21لد ثلت مللالاجمليللاليبريلال لمصبالسل ملالاين ن.ل ق ل رلالنظ الالاين لال ييرتالمبردياني:لاأل لوا ل
ردي لاالتف ل مبمسبل لسا ل لاينياكللي ياللوأاا ل مال اا للغارألاينلا ةاين لى ل الذاراسبجمل اينرديا لال ىا لوا ل رديا لالصاراال
ونيلالاين نل اينيكلال لمهتإ له مل ي لالاين نل يملدل يفل ي ولاينيك .ل

لحم لمج ولذ ىب وجملالنظملاللى ى ل ال منلال امل جملال ب لاأل جمل ّ نجمل يى لاب م جملس
لم لهلو الالا رسهلال امللحم لمج ولذ ىب وجمل رسعل وقجملو.ل. 11ل

لال يمالالا بى ى جمل  00جملو. 11.

لها هل راهلدلنيلال ا ه جملاأل ظ لاللى ى جملال ب لاأل جمل قيىمل ره ا نجمل ب ل وجمل  0جملو.ل. 1
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ق ل رلالنظ الالاين ل لكلالول لريةلت ملبلال ييرتالمبرادللظلرللىل ل نصبلالمزسرلاأل و(لساىللالامزلائ)ل ديامول لا لى ل
المزلائلاللى ى لحملل ل لىالملاجلن سى .ل
قا لت اامللالنظا الالاينا لالورس ىا لهن سا لال اارنلاللا وعل اارلاينىله جم ااعلاينبا هئلال ا للا لم اارلل ااما ل اختا وللى ا لو ا ل
م

لل منلاجمليللالاين ل لونيل

ل(. ) 17 - 111ل

ق ل ل لو الالنظ ال تر رالو رس لجترسبى ل مللسصبال مضمالهلا ل ظرس ل اللو لمنلا اي للاغيبل ن صرب .ل
امل لوأنلالنظ الالاين ل األالورس ىا جمل اللمنلالاب ضلس ا لواأنل
يملالرغمل كلا ا هلالغ لبى لال ظ مل كلل ل ئلال منلال ل
النظا الالاينا لقا ل ااألالوي ىيا جمل لاقابلااا ل ا ةله و.لل ا لااا لال ااامللالبي ىيا ل ا ال  7لو ينييىا لال اااملس ل و لنظا ال
الاين ل تب ا لالذلكلورس ى ل لر ل ل اللمس ل النر سجل كلو و .1ل
ثانيا .خصائص النظام البرلماني:
الاب ى ا ل ا لم اار ل ا و لوأ ا لاللسمسا ل ظا الورين ا ل ادا لالال ا ملل من ا لتمسا لم م ا لم ظ ا لورين ى ا لم ل سيا لورين ىا لتالاامل
خبص ا س ل اارت .ل و اايلل ا المييااكلال اامولم ّنلون ا كلا صااانيلم
الانفى س جمل الامازنل الا نلونيلاللي انيلالانفى س ل الا رس ى .2ل

ااىانيللى ازانلاأل ظ ا لالاين ى ا لاين صاارةلل ا :لثن سى ا لاللااي ل

 -1ثنائية السـلطة التنايييـة:ل س صا لاا ل سامهللساىلله لا لغاريل لا ول اكلالن دىا لاللى اى ل اكلم لا لم ا الالاينا نجملأل ا لالل
مييااكله لال ى ااى لو ألصاالل من ا له لبلس اااالمهوى ا .1لوىن ا لل ا لسلالاامزالةلل ل ا لاللااي ولالف يى ا ل لس اابلت رساارل ل ا لىال لم ا ال
الاين نلمم لس لمهن لمب و لد رلالزا س لالو الالنظ ا.1ل

اجل سرلو ل رلمنل ال ل لى للسىللال ل لال لتا يقلو لنظ الالاين لت اصرل يملاجل بلاللى
م لالالنظملاينييى للا لل ال ل لى لاينيكلاجل بلاللى

و ل(منلاينيكلاللخي ئ).7ل

ل اجل بلاجلن س ل لالنلال

لل اللالالنظا الاجل لامل جمل
ةلاينا ل ل يىل لالتيكلالنظمل

سا للا ا لوللسىللال ل لجتا بلمياللالامزلائلالضار لةلالفصاللوانيل نصابللساىللال لا ل نصابللساىللمياللالامزلائل دظارل
اجل علونيلايننصبني .ل

للي ى لاجلر جملال منلال اجملهلا ل ل لالنظمل ابيمل اإلهالةجملال لملاأل وجملال ورةجمل ياب لال ورةلاب س جمل  61جملولو.ل 2ل–ل.21ل
ل ه منللو طجملالم ىللالال منلال امل لال اجملاجلزئلاأل وجملال ب لال ل جملوري وجملهاللال يمللي لسنيجمل  67جملو.ل .ل
ل ص ال ي لال ولجملالنظملاللى ى جملاللي لالا رس ى جملال ب لاأل جمل ّ نجملهاللال ل للين رل الامزسعجمل  0جملو.ل.11ل
1لحم لو لانجملالنظملاللى ى لاين صرةجملال ورةجملهاللالنلذ لال روى جمل  00جملو.ل .1ل
2ل هلال رق لالنظملاللى ى لالال مللاين صرجملحت س ول حتمالوجملال ورةجملهاللالنلذ لال روى جمل 001جملو.ل. 6ل
1ل صملامح ل ىي ل حم للل عل ب لالمو يفجملالنظملاللى ى جملال ورةجمله نل رجملال ب لالراو جمل 677جملو.ل. 70ل
1للملعللمهةجملثن سى لاللي لالانفى س لونيلال يلل اينمضمالاله املل  61جملال ورةجملهاللالنلذ لال روى جمل  00جملولو.ل ل–ل .ل
7ل وراوىمل ىح جملالنظملاللى ى ل ال منلال امل جملال ورةجملهاللالنلذ لال روى جمل  00جملو.ل. 60ل
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نلال ل جمل لس بلت رسرل ل لىال لاللى ى لم ال

الاين ن.ل
تا اعلالمزالةلالالنظ الالاين لو ةلاص س لملل :ل
 سرولال تريلالاين ى ل يملمنلالمزالةلتاألهل كلونيلم ذ ئلدزيفلاألغيبى ل ذلكلد لجت لاينل ةل الاأسى ل كلم ذ ئلالاينا نل
يملحنملميينل ل كلمهائل ظ سفل .ل
 ت االالمزالةلوىئ لمج ى ل اد ةل ن ل ب رةلاااص ص هت جمل س للالمزلائلو يللمج

ل يملل ملاللى ال

لي ل .ل

 المزالةل د ةل ا ل جمل س ص لا لا ل ال جت للمجىعلم ذ ئلالمزالةلد لتا يكل كل ب رةل ظ سفل جمل وا الساح اقلالد لا ل
ا ا ئلمجىعلالمزلائل لدزيفل اد ل(دزيفلاألغيبى لالاين ى ) .ليرةلالا لل رتب لالتب ي ل ثى لوفيرةل د ةلالمزالةجمل ذلكلألنل
ميللالمزلائلالالنظ الالاين لوملايننمطلو لل ملاللى لال للي ل ل اينلى كل يمل ل لاااص ص ولاللي لالانفى س لل
 -2الاصــا المــرن بــيا بــيا الســلطاا:ت ا للياارةلالفصااللايناارنلواانيلواانيلاللااي ولالا لساأ االل يىلا لالنظا الالاينا لوا لاواامل

اوصا س لاين ىازةلهلا الالنظا ا.ل و لاا يلللاإنلوا الالفصاللساذا كلالا ا نل الاامازنلوىنل ا جملل لسا ل صااهلالنظا الالاينا لوأ ا ل ظا ال
الامازنلونيلاللي اني .ل
يب لينب ملالفصللاينارنلوانيلاللاي انيلالا ارس ى ل الانفى سا جملسيامنلالا ارسعل اكلاااصا ولاهلىئا لالا ارس ى لغاريلم للاي لالانفى سا ل
ت ا لكلو ايللغاريل ب ارلالال يىا لالا ارس ى ل اكليرساقلمم ل ا لد لا لالاقارتاتلال اما نيل الاصا سقل يىلا .ل اذال اعل هالةالبيا ل
ال لق ولاو لسى ل كلاااص ولاللي لالانفى س جملل لاين نلمب لل ل كلدقلالاص سقل يملاين و اول الرق و ل يملابيم جملمي لسل
ه لالو لالو الاجمل و.1ل
الغ س ل كلالامازنلونيلاللي انيلالا رس ى ل الانفى س جملو لابفا ل ياملال اراولاينرسامةل اكل با ملالفصاللوانيلاللاي وجمل اينا يا ل
المح س ا لد اام ل درس ا ولاين امايننيجمل ابىيمل ا له نلاجلناامتلو للااي لحنااملاال اااب اه.ل سا يااملالا امازنلواانيلاللااي انيلالتز س ا ل االل
ِّ
سلللينل ل كل بالمج تلاللي لاألاارىل ذال ا لاحنرلاعلم لجتا زولصالدى هت جملدىاثللياكلاللاي لالا ارس ى ل راقبا ل
ي لوم
يل لما لالد ل لاينل لى لالاذ نى جملم ل كل زسرلم ل

م ولابيم لاينل ل ل ى ى ًلم ل جمل حبلال ل كلابيم ل
ةل زلائلالد لا لاينلا لى لالفرهسا جملالدانيللياكلاللاي لالانفى سا ل الد ًل ا ولًللي لا لى لاللى اى لم ا الالاينا نجملسا اللال
دقلدللالاين نل ال لمةل لا ال و ول بيرةلتيمنللىل لاهلىئ لالن اب لو لابَ َيملونيلابيم ل الاين ن.2ل
 -3تكـويا البرلمــان:ل تايامنلاللاي لالا ارس ى لالالي اريل اكلالاانظملال مي رايىا لالاين ىا ل اكلميلانيلم لغاارلاني.ل ياملمنلت بىااقل
ظا الاجمليلاانيلاللس اصاارل يااملالا ولالا لتابا لالنظا الالاينا جملدىااثلها بلاله ولمااارىلذاول ظا اللس ا ل لمالسا ولايناحا ةل
األ رسيى .
للملعللمهةجمل رسعل وقجملو.ل. 01ل
لصلتلال سكللمز جملاحملىللالالنظملاللى ى ل ال منلال امل جملال ب لاأل جملال ورةجملهاللالنلذ لال روى للين رل الامزسعجمل 667جملولو.ل  7ل–ل. 1ل
3
Droit constitutionnel, 19ème édition, Paris, Dalloz, 2017, p. 330.
جملاللي ولال لثلالال تريلال روى لاين صرةل الالفيرلاللى لاإل ل جملال ب لاو ل جمل نيلمشلجملس ل نيلمشلجمل 671جملو.ل .2ل
1ل يى نلال
Marie-Anne Cohendet, Droit constitutionnel, 3ème édition, Paris, L.G.D.J, 2017, p. 258.
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و لا يللون كلم ظ ل ى ى لت ا لاجمليللالنى يبلالماد جمل ون كلم ظ ل ى ى لت ا ل ظ الاجمليلني.ل
(أ) نظــام المسلــس الواحــد:ل س صا لاا الالنظا الوااملمنلساياامنلالاينا نل ااكلمياالل ادا لميا لسلاللااي لالا ارس ى .ل قا لماا ول
اغيبله ولال مللاا الالنظا اجمل و لا اولالا ولذاولال ايللاينمدا ل(البلاىل).ل ظا الاجملياللالمادا لسا ىازلو لبلا ي ل اللار لال
ال يى لالا رس ى ل جينبلالبلهلاينن ز ول اال ل ولال لحت ثلهااللاهلىئ لالا ارس ى لالد لا ل سامهلميلاني.ل ا لمنلاجمليالل
الماد لسنل مل عل ب مل ى هةلاأل لال لجي لل كلاللى هةل د ةل اد ةلغريلق وي لليا زس لمب لسلامسبلل ىيل لالميلل اد .ل
(ب) نظ ــام المسلس ــيا:س صا ا لونظا ا الاجمليل اانيلمنلساي اامنلالاينا ا نل ااكلميل اانيلمي ل ا ا نلالل ااي لالا ا ارس ى جمل ااكليرس ااقلتمزس ااعل
انيل
االااصا ول الا ا نللى ا لوىنل ا .ل سارتبلل ظا الاجمليلاانيلالم راألدى ا نلو اايللال لا جملل لا ولالف لالىا لت ا ا ل ظا الاجمليلا ل
لمالس ا ولايناح ا ةلاأل رسيى ا مين ى جمل ا لمنلو ااضلال ا ولاينمد ا ةلو ا لاألار اأا ا لونظ ا الاجمليلاانيلأل ااب وا لخيى لم ل ى ااى لم ل
اسا ىا لم لاقاصا هس جملاخ .نا لسصا لل لا ا ا هل ظا الاجمليلاانيجمللااإنلاجمليلاانيلجياابلمنلخيايفا كلو ذاال جمل امائل ااكل دىا ل
يرس ا لاالااىا للمال ااكل دىا لاالااصا و.للىياامنل ا للمدا لاجمليلاانيل يم ا لو لملاثا جمل ا ولذلااكلميااللاليااملهاولالاس ا جملم ل
و ا هليرس لال ا ىنيلألد لاجمليلنيجمل ولذلكل ن اجمم لو ال ال يفلو لنلب للي يلنيجمل لمالس ولايناح ةل علتب سكلالم يميفل
الا ىلجملل لنمايفلالمياللالنامايفلمي يامنلال ا بجملم م ذا ئلمياللال اىمميللا هنملمي يامنلالمالسا و.ل سظلارلاالااال ل اكل دىا ل
االااص وللى يكلمد لاجمليلنيلاااص ص ولم عل كلاااص ولاجمليللاآلار.ل
م لاأل ب يفلال لت ه للألا لونظ الاجمليلنيللل لختايهل كله ل ل لاأارى.ل مييكلال مولوأنلمورزلو بلاأل ب يفلو :ل
 ال يللالفى لايلللي ل :ال لسفرألا ا هل ظ الاجمليلنيجمللى للمد لاجمليلنيلالمالس ولم لال سلولاأل ذ ئلالاالحت هجمل
مي للاجمليللاآلارل بلال ل لالف لالى لمب م .
 نعلا اب اهلاللي لالا رس ى :ل س وبلالب ضل لاأنلا فراهلميلل اد لولي ل اكلال اما نيلالال لا لقا لسا ه ل لا ااب اهل
و الاجمليلل ت لف لالا ا ول ي ا جملم لالد ل لتمزسعلاللي لالا رس ى لونيلميلنيجمللإنلذلكل ىحموله نلذلك.ل
 الااأ لال صا اللالا ارس و :ت ا لال يىا لالا ارس ى ل يىا لم اى لتانظملواياهلم سا لالن ا طلالب ار جمل يىا لالوا لمنلحتا طل
و بلال يى لو ل ق ل لاللتيمنل رض للياغىريل الا سللاللرسعجملل لكلس ا لالب ضلوأنل ظ الاجمليلنيلنا ل اكلوا الالالارال
سذ كل ص اللالا رس ولو لالا قىقل الا حى .لل
المطلب الثاني :التأثير المتبادل بيا السلطتيا التشريعية والتناييية

يملالرغمل كلا ا للى لاللي انيلالا رس ى ل الانفى س جمل اللمنلون كلتأثريل ت نل اب هولوىنل ل ذلكللا نبلالمصمول ليرسقل
ل هلونيلاجل بنيلس ه ل ل لد بلال ل كلابيم لم لدللالاين ن .ل
سظلرلالاأثريلايناب هولونيلاللي انيلالا رس ى ل الانفى س ل كلالن دى لال ي ى لالصملةلت نل اب هولالاالااص ص ولونيلاللي انيل
اكلالرق وا ل
الا رس ى ل الانفى س جملم لتلا ىعلاللي لالا رس ى لالا اللالد هل ىن لالالمظىف لالانفى س ل اكليرساقلمم ل ا لقا لل ل

Léon Duguit,Traité de droit constitutionnel, 3ème édition, Paris, Hachette, 1928, pp. 639 – 647.
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يااملاللااي لالانفى س ا .ل و ين وااللتلااا ىعلاللااي لالانفى س ا لالا ا اللالالمظىف ا لالا ارس ى ل مم ل ا ل اامال ااكلالرق و ا ل يااملاللااي ل
الا رس ى ل كليرسقلاقرتاتلال ما نيل

ل لالامزلائلال ن ق ا ل ار ولال اما نيلاين ر دا جملاخ.لم لمهن ا لتاا االنللى ا لوىنل ا ل

كليرسقلالا نل الامازن .ل
أوال .نطاق تأثير السلطة التناييية على أعمال السلطة التشريعية
ليااكلاللااي لالانفى س ا ل ا ةل ا سلللياااأثريلالاللااي لالا ارس ى جمل ااكلو ا بلالم ا سللق ا لةلاللااي لالانفى س ا ل ياامله اامةلالاين ا نل
لل هلم للضلاال هجملم لتأسىللاسا

ت جملم لد لدللالاين نل ال مةل لا ال و ول بيرة.ل

 -1دعــوة البرلمــان لانعقــاد :الاين ا ولوصااف ل ا لاللتن ا لوصااف لهاس ا ل لااا رةجملم لي اماولالفصااللالا ارس ل من ا لون ا كل
هت ا لو ا الو لنل ااب للي ا لاول

ه لاولت ارس ىّ ل اانمسّ لت ّرلو ا ل حت ا ّ هل ا هت لال ا تريل ت ا مل لىل ا لالل ااي لالانفى س ا ل تف ااضلاسا
ال هس .ل و إلض ل ل لذلكلابقلاين رللليلي لالانفى س للى لسا يقلوأه اللا هلاجمليللال هس جمللاإنلاأل ظ ا لال ااملس لت ا ل
ابقللرسىللال ل لل مةلالاين نل لاسا الغريل ه لينماسل لالظر لاال ا ن سى .ل
 -2فض دورة االنعقاد:لختايهلال

تريل هةلالحت سا لاينا ةلالا لجيابلمنلسظاللالاينا نل ن ا ً الالهلا جمل اللم ا لمسا ل اعلاينا ةل

ال لن هو لال املللللجيمزلمنلسفضله للاال هلال ا ه لقباللا ااىف سل .1لم ا للى ا لسا ياقلوا لةلاال ا هلغاريلال هسا للاإنل اكل
دقلالرسىللمنلسفذ ل ن لا انف هلس ولاأل ولال له لاجمليلل كلمسي لم لمنلسفذ لوإلاهت ل ل ئ.2ل و ال ل

ال امللاألله .1ل

 -3تأجيا اجتماع البرلمان :ق لن ثلمنلت رملظر لتلا

ل يى ل

لتأسىللاسا الالاين نل لت لسخلالدقجملل لسااأزالاينمقاهلوانيل

الاين نل اللي لالانفى س لل لس لهت هلو خت ذل سرائلا ريل للدللاجمليللم لا اا ل لابيم ا جمل ونا لقا لسيامنل اكلاأل لاقلتأسىالل
اسا الاجمليللد لهت ملالنفمسجمل س ى ل لل كليرالالنزاالالنظرلال مقف ل د

لو لهلا لم ب يفلاألز ل ه ا ىل .1ل

 -4حق السلطة التناييية في حا البرلمان :س لدللالاين نل اكليرساقل هنا ئل ى واا لقباللالنل سا لال بى ىا لليفصاللالا ارس لموامل
دقلس رلبلال امللالاأل ظ لال املس لالاين ى لليلي لالانفى س لال ماسل لاللي لالا رس ى جمللف لو الابقلسا للما رلم ماال

لق و لاللي لالانفى س ل يملالاين ن.7ل

Maurice Duverger (dir.), Les régimes semi-présidentiels, Paris, Puf, 1986, p. 8.
ل ب لاب ى ل اميلجمل ل صفملجملحملكلايىلجملال منلال امل ل النظملاللى ى جملاإل ين لس جمل ن أةلاين ل جمل 610جملو.ل . 2ل
لصلتلال سكللمز جملاحملىللالالنظملاللى ى ل ال منلال امل جمل رسعل وق 666جملول.610.ل
1لحملكلايىلجملالنظملاللى ى ل ال منلال امل جملاإل ين لس جمل ن أةلاين ل جمل 616جملو.ل .1ل
2ل وراوىمل ييبجملت مللالنظملاللى ى ل ال املس جملال ورةجملهاللالفيرلال ريبجمل 611جملو.ل.1 7ل
1لاين هةل( 7ل) /ل كلال امللاألله ل
1للاح لليرىجمل سىزلال منلالاين لال صرجملال ورةجملهاللالنلذ لال روى للين رل الامزسعجمل 001جملو.ل . 1ل
Pierre Albertini, Le droit de dissolution et les systèmes constitutionnels français, Paris, Puf, 1977, p. 17
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دقلدللالاين نلسيمنلوإد ىلال رس اني:ل
(أ) الحا الوزاري:ل وا الاباللت امالوا لالامزالةلو صا لحتياىملوىئا لالنا ابنيلال ازاالسن ابلوىنلا ل وانيلالاينا نجمللا يابل اكللساىلل
ال ل لمنلنللالاين ن .ل كلال

تريلالاين ى لال لما ولا الابللال امللاينصر ل ن ل . 6ل

(ب) الحــا الرئاســي :وا الابااللالا لسي ااأل لىا للسااىللال لا لالد لا لقىا الااال لوىنا ل واانيلالاينا ن .ل مغياابلال ا تريلالا ل
نحعللسىللال ل لو الابقجمل د يا لوذماولل قىمهلص ل ل مسمهلضر لةجمل مال لال بل يملابلل كليرس ال افا ئ.1لل
ثانيا .نطاق تأثير السلطة التشريعية على السلطة التناييية
تايل ل ظ ورلت اللاللي لالا ارس ى لالم ا ولاللاي لالانفى سا لالمم ل ا ل امال اكلالرق وا لالا لس رلوا لال ااملل ياملاللاي ل

الانفى س .2ل

ت امالاللاي لالا ارس ى لاللق والا لليلااي لالانفى سا لو اال االمه اول
الم ا سللالا لم

ا سلل ا ا هةلدىااثلت ااالاينلا لى لالمزالسا لما ارلوا بل

و ا لاين ااراللياين ا نجمل سلااا ىعل ااكلالهل ا ل ا طلالاامزالةجملو إلضا ل ل لو ااضلالم ا سللاألااارىلال ا لت االل نل ا ل

ا ملةل للدقلالل اول دقليرتل مضمال اللي ن ق ل دقل سرائلحت ىقل دقلاال ا مايف.1ل

 -1السؤال واالستسواب البرلماني:ل لياين نلدقلالرق و ل يملاللي لالانفى س لو رس ل ب رةل ذلكل كليرسقلتمسى لاأل ئي لم ل
اال ااا ماو و.لل لل ا اولمي ّيااكلم ذ ا ئلالاين ا نل ااكل ا و ا لالن ا طلابياام لليااللاجلل ا ولو رس ا للمسى ا ل مثمق ا جملللاامل ب ا لةل ااكل
ا اىذا تل مسا ل اكلمدا لالنامايفلالدا لالامزلائلم

للساىللالامزلائلو صا لاال افلا لل اكل ا ئل اني.لم ا لاال اا مايفلللامل يامل

ال يلجملاهت ال كلمد لالنمايفلالد لالمزلائلم لابيم لما .1ل
اللساذا كلاللا اولم لاهتا اللياامزسرلوااللسياامنللغاارألاال ااا لال ااكلا اارل ااكلاأل اامللجيليا ل ذااملالاينا ن.7ل س ا لاللا اولالم ااىي ل
األ رل ىم لينب رةلالمظىف لالرق وى ل يملم ولابيم ل كلقبللالاين ن.ل
م لاال ا مايفللى ص لو لحم

لالمزلالةلما لم لمد لالمزلائل يملتصر ل انيلساصاللو ينلا سللال ا جملم لمنلاال اا مايفلالل

س اصرل يملمرهلاال اىذ تل كلا رل كلاأل ملجملوللساذ كلاهت لصرن .ل سنال لاال ا مايفلوأد لاأل رسكلالا لىني:ل


قف ولو يفلاينن ق ل اال ا ول لس ولاأل ولالد ل ل الثبمول لس ئلالاألهل لال ا غ لال لت س لت صريلالمزالة.ل

ل ى لصا جمل ب هئلال منلال امل جملال ورةجملاين ب لال ينى جمل 616جملو.ل.1 1ل
لاين هةل() 7ل كلال امللاينصر لللن ل  6ل
ل لئل ب لاينا وجملدللالاين نلالاأل ظ لال املس لاين ل جملال ورةجملهاللالنلذ لال روى جمل 001جملو.ل. 6ل
1ل ص فملموملزس للل جملال امللاينصر جملال ورةجملهاللالنلذ لال روى جمل 672جملو.ل.172ل
2لصلتلال سكللمز جملالنظملاللى ى ل ت بى هت لاين صرةجملال ورةجملهاللالنلذ لال روى جمل 666جملو.ل. 0ل
6
Philippe Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, 2ème édition, Paris, Puf, 1998, p. 155.
1لنىيلاجل لجملالنظ الال امل لاينصر جملال ب لال ى جملال ورةجملهاللالنلذ لال روى جمل 662جملو.ل . 1
7ل ص فمل فىف جملالمسىزلال ب هئلال منلال امل ل النظملاللى ى لاين ل جملاليا يفلاأل وجملال ب لال ى جملاإل لاولال روى لايناح ةجمل رل ري لهيبجمل 671جملو.ل. 11ل
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 حتمولاال ا مايفل ليرتلال لو لمزالةلم لالمزسرجمل ذلكلالد ل لثبمولصح ل لس ئلو ال ا مايف .ل
ظرالو ملةلاآلث للالن جت ل كلاال ا مايفجملسرولال تريلال لما تبلإلاإد يا لوذ ول ىن لليف ل ل ال ئةا ا ل .ل
 -2طــر موضــوع عــام للمنا شــة:ل ت ا لوا بلالم ااىي لالرق وىا لابااقلل ا هل اانيل ااكلم ذا ئلالاينا نلوإثا لةل مضاامال ا ال ا يااقل
و للى لال اايى لم لاو لسى للي ن ق لم الالاين ن .ل
س وبلالب ضل لاأنليرتل مضمال اللي ن ق لس اال م ل كلالل اولاين رتكلم لالل اولال الال لسا الو لم م ل كلالنمايفل
انل ا نلخيايااهل ااكلالل ا اولاو ا ولال ا لس ا لد ا للرهس ا للياالل ساابل يااملااال لالل ا اولال ا الال ا لس ا ل اارت لل ا هل ااكل
النمايف.1ل
 -3التحقيق البرلماني :مييكلت رسف لوأ لدقلالاين نلو لمقم لونفل ل يملد ى لاأل رلو أنل مضمال نيل ذلكلوا يىللجلن ل
كلونيلم ذ ئبلجل علاين يم ولا الاوصمول للعلت رسرلل لمب لا العل لى لو بلالي ن .2ل
س ا لالاح ىااقل ااكلم اارلالم ا سللل لى ا جملدىااثلمبمسب ا لسلااا ىعلالاين ا نلحبااثل ا ىلال صاامللاين ا يللم اإلهال لم لاالقاص ا ه لم ل
اللى

لليحيم .1ل

المبحث الثاني :تطبيقاا النظام البرلماني في بعض الدول
اب ى لسمس لالي ريل كلال ولالال مللال ليب علالنظ الالاين جمل خيايهلالا بىقلال ي لهل الالنظ ال كله ل لألارى.ل م ل
حنا ولمنل ي ا ل ظاارةل ارس ل يااملت بىااقلوا الالنظا الالملوااعله و:لورس ىا لو اب لوا ل لا لالنظا الالاينا جمللبنا نلالا لحتملااعل ااكل
النظ ال ب لالرس

ل لالنظ الالاينا لو ا لاتفا لال ا سهل 676جمل ا لكل س لىا لالا لت ا ل اكلمز ا ول ى اى ل ا س ةجمل مااريال

اهلن لال لت ل كلم اسللال ولاأل ىمس لال لااا لولال مي رايى ل م ىي للا ا ولاللي ل ذلكل كليرسقلت بىقلالنظ الالاين .ل
المطلب األول :بريطانياالموطا األصليللنظام البرلماني
أوال .التطور التاريخي:
كلمسللللمل ظ الابيملاب يللالاين يي لايناح ةجملاللو ل كلمنل ِّر لو يلل مسزل يملالا مللالا لخي لهل الالنظ ا.ل
ق ل ر لالنظ الاللى

لالاس

لمثن ئلت ملبلثلثل رادللم

ى:

للصلتلال سكللمز جملالنظملاللى ى ل ت بى هت لاين صرةجمل رسعل وقجملو.ل. 0ل
لل ز لال رجملالمسىزلالال منلال امل جملالنظرس لال ل النظ الال امل جمل نيلمشلجمل ب لس
ل ص فمل فىف جمل رسعل وقجملو.ل. 11ل
1ل وراوىمل ب لال زسزل ىح جملحتيىللالنظ الال امل لاينصر جملاإل ين لس جمل ن أةلاين ل جمل  00جملو.ل. 66ل
2لحم ل لللىي جملال منلال امل جملال ورةجملهاللالفيرلال ريبجمل 617جملو.ل.217ل
1ل ل لسلحم ل ب لالب ق جملالاح ىقلالاين ل جل نلت ص لاب سقلال صرل المالس ولايناح ةلاأل رسيى ل حمل ل ن لالو ضلال ولال روى ل األسنبى لاألارىجملال ورةجملم م لالنىللال روى جمل 666جملو.ل
ل نيلمشلجمل 667جملو.ل. 1ل

. 0ل
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د .علي عبد المعطي
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النظام البرلماني :دراسة بعض الدساتير البرلمانية
 -1الملكية المقيدة:لو ملالانظىمل اللى

لالاين يي لالاس ى لمثن ئلتميللقىمالاأل ولالف تالاللاي لالورس ىا لو ا لمنللاحلا ل

اان ل 011جمل قاااللاينيااكلو ل لا .لل ا ل ا نلواانيلاباانيل اآلااارلسلااا

ل اابلئلالبيا لال ا ا لهتملالال ذا س لال ا .ل قا لليااكل

األ را ل النبلئل كلابصمول يملاينى لاأل ظمل كلاينيكلس نل اريل ال2

جملال لمبمسبا لوا مولتظلارلالباماهللالاين ىا ل

دىااثلت اايللميااللملاماللاينيااكل ااكلالناابلئل األ ارا ل اإلق ا ىنيلمسا لو ا جمليللاليبااريجمل ق ا لا ااا رلال ارم ل يااملمنلالذ ارسب لالل
تفرأل اللمبمال لاين ينيلايننالبنيل كلالفر نل البملسمازسنيل لس بلاأل قف ل األ را

.ل

- 2الثنائية البرلمانية:ل اى لللز لاب هةلال لتلببعللىل لم رةلا امالولإلو هو لالاين نل اكلمم ل ا لاللاي ل لاإلي دا لاا ال
النظا ال ان ل 177ل ىناعل لسا ل ز سلا لقىامال ان ل 176ل ييانيل ياملورس ىا لو ا لاال ارتا لو ا منلاب ام لالا لاقارل ااي ل
الا رسعللي يلل

ال ر ى للرألالذراسبله نل مال لالاين ن.ل

- 3البرلمانية الديمقراطية:ل ل ل نللف للسمل لال لثلالا ا هةلاللي ل وزمي لورس ى لالم رسي لمثرل ريل يملت مللالنظ ال
الاين جملل لظلرلق منل صلتلاال ال وا ول ان ل  7جم لتياا لقاما نيلتا ياقلوامزساعلاين ا لالالاينا نل تم اعلداقلاال الا يفجمل
ماري لمققرل ب ملاالقرتاالال ال ن ل 6 7جمل مصبالميللال مال ص للاللاي جم ل لمياللالياملهاول اي ا ل مللس ا لاينياكلسا ثرل
ل يى ل يملاللى لال اايى جمل تأ لذلكلو م ل  6ل . 616ل
ثانيا .الهيئاا السياسية:
سايمنلالنظ الاللى

لالاس

ل كلالاين نل الا ل المزالة.ل

- 1البرلمان:لسايمنلالاين نلاإل ييىز ل كلميلنيلل لميللاليملهاول ميللال ما.ل
(أ)مسلس اللورداا (:)House of Lordsلتنحصرل ل لميللاليملهاولالهلا ل ر ولال ما نيلال لجيىزو لميلل
ال ما.للب لمنلجيىزلميللال مال ر الال منلمييكلجمليللاليملهاولمنلس سي ل ليكلاللسلا ىعلمنلسيغى .ل
سذ ااملمي االلالي ااملهاولدا امايلل 00ل ذ ا ًامال اانلمل700ل اابلئلو لملاثا ا جمل دا امايلل100ل ااكلالن اابلئلالا ا سكل نحا امالالي اابلمثنا ا ئل

دى هت ا ًسرالجللمهوملالابى ةلال

.ل ساملاااى لل رسكل كللس ولال ذ ئلاينا ىزسكلم ذ ئلالاجمليال.لم ا لالياملهاولالر دىامنل

لىبيغل هومل 1جملساملاااى لومل كلونيل ب لل مظف ل نىل ل ييرتا.ل

ب لاينن ملحمفم جمل ب هئلالالنظملاللى ى جملال ب لاأل جملال ورةجملهاللالفرق نللين رل الامزسعجمل 671جملو.ل . 7ل
د لةل يمانلال لى جملالنظملاللى ى لالم ل و لالغروى جمل ّ نجملهالل اسللليامزسعجمل  00جملو.ل.70ل

ل ب لالغينلولىم جملالنظملاللى ى جملال ب لالراو جملاإل ين لس جمل ن ةلاين ل جمل  00جملو.ل. 61
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بلق منلاإلصلتل ًريال كل ي لميللاليملهاو.ل
ق ل نلجمليل لالاين نل ي ول ال س لت رسبً لد ل ال  7جملدىن ل َ يَ َ
لقيصعلال ما نيلالاين ى لل ال  6ل ال 616لل لى لميللاليملهاو.ل ال ال 666جملو ملالاين نلت يى ل هلم ذ ئل
ميللاليملهاول كللئ لالنبلئلو لملاث .ل
(ب)مسلس العموم(:)House of Commonsل وملاين ل لال لل للال بلالورس ىا .ل سا ايللوا الاجمليالل اكل
1 0ل سب كلال بلساملا ال امل كليرسقلاالقرتاالال الو ألغيبى لالبلى لاله لةل اد ةلين ةل2ل نماو.ل سايمنلاجمليلل هةل
كلم م انيل ى ىانيل بريتنيل اد ةلل للاألغيبى ل األارىلل للاين لض .ل
سا اااعلميااللال اامالمب م ا ل ااكلاالااص ص ا و جمل لااكلال اما نيل مم ل ا لالرق و ا ل يااملم ا ولابيم ا ل ااكليرسااقلاأل اائي لم ل
الاصمسعلو ل جملاخ.ل تصبال ر ولال ما نيلاين لى لال لجيىزو لميللال مالقما نيل ل ةلو ل ذ ل لرل يمل س ا ل لميلل
اليملهاوجمل مائلمس زو لذلكلاجمليللم لمللجيزو .ل
 -2التاج :نلاينيكلالورس ى لسام لال رشل كليرسقلالملاث لوغضلالنظرل كلسنللالمالثلذ رالم أ م.ل خياا ( ظرسالً)لو ينمال ا ل
يملال ما نيجمل ليى مالوا ىنيلز ىملابزيفلالف سزلالاال ال و ول رسىللليحيم جمل ومل سرائل يي لمسذ .ل

نلسايمنل كل ب لل امظف ل
 -3الوزارة:ل و لالمالثلاب ى لللي لاينيكجمل س مهلمصلل أهت ل لميللاينيكلاو وجملال ل
ّ
اين يي ل لىئ لا ا لس جمل ال ي للو الاجمليلل علونا كلجلنا لتا ملجلنا لال لا لس ا ا ل يىلا لاينياكلالاختا ذلمواملال ارالاوجمل ل
ت ّملول مصبحعلت يللم سلالمزالة.ل
ق ل أولالمزا لةلو

لت رلول ل لىال لم الالاين نجمللف لالب اس ل نلم ذ ئلاجمليللغريل ل لنيلم الالاين نلو اب للت ىىنلمل

سامل كلاينيكل لا لسكلل جمل لت ّملولاأل ملللأصبالوإ ي نلالاين نلتمسى لاالهت الاجلن س لهلم.ل
ليكلو ين ولللإنلاينيكل نلل لدقلال فملو لص للابيملض لمد لاينلا لسكلم لسلا ىعلدللالاين نلقبللص للاالهت ا.ل
ت ّملولاينل لى لاجلن سى ل ل ل لى ل ى ى جمل قاىّ ول ي لاينيكلالا ا ولدقلال فملاينيي ل كلم ذ ئلاجمليللاو وجم ل
نعلدللميللال مالولببلقى لا الاالهت ا.ل
و

ل نلاينيكلوملال لسرتمسلاجمليللاو وجملختيّملاينيكل كلترؤسلاالسا

ول ا الا ا يعلالمزالةل كلاينياكل مصابالهلا ل

لسىللا و.ل
س يللالامزالةلد لىا لز اىملدازيفلاألغيبىا لالالاينا ن .تاام لالامزالةل لا الاللاي لالانفى سا ل اح سا لاللى ا لال ا للي لا ل تلاريل
تراقبلاجلل زلاإلهال ل ت رتتل

لسعلال لما ني.ل

لد لةل يمانلال لى جمل رسعل وقجملوجمل.61ل
لد لةل يمانلال لى جمل رسعل وقجملولو.ل.61-62ل
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د .علي عبد المعطي
حمدان

النظام البرلماني :دراسة بعض الدساتير البرلمانية
س مهلاينص للاب ى لللي لالمزالةل لال بلال لمينحل لال ل كلالول يى لاال ال يف .ل
ثالثا .مميزاا النظام السياسي البريطاني:

مومل لسا ىزلو لالنظ الالاس ا لواملمنلال اامللغاريل ا ّنجمل اينياكلميياكل اللنيامجمل ا لكل سامهلدازونيل باريسكلسان للا نل يامل

اللي .ل

 -1دســتور ريــر مــدون:لسا ىاازلال ااامللالاس ا لوأ ا ل ب ا لةل ااكلقما ا ل رلى ا لغااريل
المث ا سقلاينيامو ا جمل اال:ل ثى ا لال ل ا لاأل ظااملالص ا هلةلال

ا جمل الّلمنلو ا الال ااامللساذ ا كلو ااضل

جملال ا لقى ا ولاينييى ا ل تذ ا نعلمدي ا لتصاامنلد اام لالينىل ا ل

يب ا لاأل ارا ل الناابلئلال ماسلا ل اي ولاينيااكجمل د ااعلضا ولدااموللاارألالذاراسبجمل ف ل درسا لال ذا ئجمل الي ااريل ااكل
ابرسا ولالفرهسا .ل ا لكلونا كل ثى اا لاب اام لالصا هلتنيلال ا ّ ل 1 7ل  176جملدىااثلتذا نا ب هئله ااعلاااص صا ول
الاين نلال ماسل ل ي لاينيك.ل
 -2ملكية تملك وال تحكم:سااملا االئلال ارشلوا لامالثل المائلوانيلالا مللم لاإل ا ثل اينياكلغاريل لا ولاللسن سىا ل الل ى اى ل
ت بى لل

ةلمنلاينيكلاللمييكلمنلخي ئ.ل

سا ا ينيكلوصلدى ول ا

لالاجمل ولالا رس ل الانفى ل ليكلو بلالصلدى ولتب مل ظرس ل كلسامالو ل اكلالن دىا لالف يىا ل

و لالمزالة.لل
 -3الثنائيـة الحزبيـة:سمسا ل دزوا نل باريانلساا ا النلاللاي لالورس ىا للا لداازيفلاحملا لظنيل دازيفلال ا وجملو إلضا ل ل لمدازايفل
صغريةللىللهل لتأثريل يملابى ةلاللى ى .ل ابزيفلال لنمزل يملمغيبى لمصماولالن ابنيلمي لسلاللي انيلالانفى س ل الا رس ى .ل
المطلب الثاني :لبنان والتحول إلى النظام البرلماني
سلاان ل ظا الابيااملاللبنا نل ل ا ةل ثا سقلم

اى ل نلا ل ا لوامل ياااميفل نلا ل ا لواامل ااراجمل مواملوا بلالمثا سقله اااملل 6 1ل

ت سلت جمل ى ل ال  61جمل لكلاتف لال سهل ال. 676ل
س بااقللبنا نلالنظا الاجل لاامل .ل قا ل ا نلالنظا الاللا س لاللبنا نلواامل ظا ال ااب للس ا ل اللمنلاتفا لال ا سهلاهاااللالي ااريل ااكل
الا سلولحبىثلمصبح يللابي أقريفل لالنظ الالاين ل علاصمصاى ولتا ياقلو لا لاىملال ا سف لاللبنا ن.ل تااألهلاللاي ل
الا رس ى لاللبن نل كلميلل اد ل(ميللالنمايف)جملم لاللي لالانفى س للى ل ل لق ب ن:للسىللاجل لملس ل ميللالملزلائ.ل
أوالا .السلطة التشريعية:

ل ب لالغينلولىم جمل رسعل وقجملو.ل. 66ل
ل

لحم لص حلجمللمز لممح لتىمجملالنظ الاللى

لال ريبلاين صرجملاجلزئلال جملونغ ز جملس

لق لسم لجمل 677جملو.ل . 1ل
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النظام البرلماني :دراسة بعض الدساتير البرلمانية

د .علي عبد المعطي
حمدان

سايمنلالاين نلاليبن ل لم ر لم لبل كلميلل اد ل(ميللالنمايف)جمل ت لملوعل نماوجملن هلق منلاال ال يفل ا هلم ذا س .ل
لمنل
و لالامقىعل يملاتف لال سهل ال 676لمصابالالاينا نلاليبنا لسذامل 7ل ذاماًل ن صاف لوانيلاينلاي نيل اينلاىحىنيلو ا ل
نلس ل ن لاال ا لول لب لتفم للي لىحىنيل يملاينلي ني.ل
اب ى لمنلال يى لاال ال وى لاللبن نلتاأثرلو ل س ل كلال ما لل كلمورزو :ل
ل ال سفى ا جملحبىااثلساااملتمزسااعلاين ا ل يااملال ماسااهلدلاابل لااب ل االل نل ا لالال ا اسرةلاال ال وى ا جمل سرا اامل ن ا لحت س ا لال ا اسرةلاال ال وى لالامزسعلال سف .ل
-ل تأثريلال

سرس ل ال سيى ل ال بىي جملدىثلتي ابله لالحمملسا لالابىا ةلاللى اى لاليبن ىا جمل ونا كلمدازايفل االل لاا ىعلمنل امول

نل لوأهن ل سيى لاللسلاي ل ل اللملراهل سي ل ىن .ل
لالاأثريلاو لس :لل ل يى لاال ال وى لاللبن نلتاأثرلو يلل اضالو ل ما للاو لسى ل مائل عل روى لمالمسنبى جمل ذلاكلحبياملالتب طلو ضلال مىلاليبن ى لوب ضلال ولوصملةلم لوأارى .ل
موملاااص ص ولميللالنمايف:ل الا رسعل ص اللال ما نيجملا ال يفللسىللاجل لملس لوأغيبى لثي لم ذ ئلميللالنمايفل وا القرتاال
اللر جمل ا و لم ولابيم ل كلالولالرق و جملمم ل لو ضلاينل الال ذ سى جملدىثلسن لال املل يملت يىللميللم يمل كل
ب لم ذ ئللينظرلالاجلراسملاينا ي لورسىللاجل لملس لم لالمزلائجمل لمنلميللالنمايفلن هلاااص ص ولاجلل ولال ذ سى جمل لا ل
دقلال فملال اللى لسا يقلوب ضلاجلراسم .ل
ثانيا .السلطة التناييية:
و لتايمنل كللسىللاجل لملس ل ميللالمزلائ.ل
 -1رئيس السمهورية:لومللسىللاللي لالانفى س لدلبلال املجمل ل ًللي هةل. 1ل سب رللسىللاجل لملس ل ل لال ااملس جمل
بل لنلميللالنمايفللمزبلالا ال و ول رس ل حبصمل ل يملمصماولمغيبى لثي لم ذ ئلميللالنمايفلالال لةلاأل جمل يمل
األغيبى لاين ي لاله لاولاالقرتاالال لتيىل جمل سلا رلال غلل نصب ل بل عل نماو.ل
س لكللسىللاجل لملس لال يى لاقرتاتلال ما نيل لتن لاين هةل 7ل كلال املجمل ل لدقلاال رتاأل يملال ما نيلالا لسصا لو ل
ميللالنمايف.ل الم ولاالااص ولالانفى لس ماللسىللاجل لملس لو ةل ل ال ا ىنيللسىللالمزلائل المزلائل ق لالملدلبلاين هةل
2ل كلال املجملت ىنيلاينمظفنيل زهلمجملدلبلاين هةل 2ل كلال املجملال فاملاوا ول(اينا هةل )2جملداقل ا لاين وا اوجملداقل

لمح لال ورجمل ى للبن نلالابيمجملال ورةجملاين ب لال ينى جمل 616جملولو.ل . 01- 0
لمح لال ورجمل رسعل وقجملو.ل. 62
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النظام البرلماني :دراسة بعض الدساتير البرلمانية
ص اللاليماسال األ ظ لاإلهالس ل اينرا ىملال
لنلابريفل

د .علي عبد المعطي
حمدان

لال لس سرل كلالهل ل ا نلال لا جملتنفىا ل ار ولال اما نيلاينلاا ي جمل اقارتاتل

لالليملونيللبن نل ال ولاألارىجمل علس للاينمال لالنل سى لالو الاوصمولجمليللالنمايف .ل

 -2مسلس الوزراء :ساألهلميللالمزلائجمل كللسىلل سبلليرسىلل هل كلالمزلائجملسااملت ىانلمل ل ا ًللي ااملجمل س ارتطللاى كل
سام لالمزالةلمنلسيمنللبن ى ًل ا ا ًلحب مق لاين ى ل اللى ى جملدلبلاين هةل12ل كلال امل.ل
لخياا ل نل اكلا لسا .للى ا لسا ياقلو لمضاعلال ا سف لجملياللالامزلائلل ا لسارىل
ساملاااى للالمزلائل كلوانيلم ذا ئلمياللالنامايفجمل قا ق

ال اار لال ااامل ل يا املمنلس اااملاااىا ا لللس ااىللال اامزلائل ااكلالل اانّ ل سبا ا ل ااكلال سف ا لاأللثمذ ل ااى جمل زس اارلاو لسىا ا ل ااكلال سفا ا ل
الي ثملىيى جمل زسرلال ل الهلز جمل زسرلاأل غ ول ل .لل
سي اابللسااىللالاامزلائله لاًلو ا ًلالال االلاللى ا ل اإلهال جملللااملس ارتمسلاجملااللالاامزال لال االلاالسا ا ولالا لاللس ا لكللىل ا ل
لسىللاجل لملس جمل س ر ل يمل ي ولالمزلائللذ نلا ل ل ل علاللى لال ا جمل س امالوا للالم اىللوانيلابيم ا ل ميالل
النمايفل لسىللاجل لملس جمل لس مالوا ىللابيم لال ريل اكلاينن اب ول االسا ا ول االدافا الولالا لاللس ا لكللىلا للساىلل
اجل لملس ل لصىلً.ل
ثالثا .العا ة بيا السلطتيا التشريعية والتناييية:
ت اامالال لقا لواانيلاللااي انيلالا ارس ى ل الانفى سا ل ل ا ًلينبا مللصااللاللااي وجمل ااعلالا ا نللى ا لوىنل ا ل يااملحناامل ا لواامل ااألم لال
النظملالاين ى .ل
ل يللالنمايفلوملال لمينالال لليحيم ل بلت يىيل جمل تيمنل مال ا ل يملالا جلابيام لمب وا لاينمال ا لالنل سىا ل يامل
ت يىللابيم جمل اجمليللس امالمبراقبا لم ا ولابيم ا لمبلاياهلصاملو لللاملسلاا ىعلتمسىا لاال افلا لاول اال اا ماو ول لم ل
زسرلالم ولاااص ص ل ظ ال زالت .ل
و ين وللليكلاللي لالانفى س ل ةل سللال ماسل لالاين نجمل قرتاتل

لسعلال اما نيجملم لاال ارتاأل ياملال اما نيلالا لسصا لو ل

ميااللالن امايف.لجياابلمسذ ا لمنلتص ا للال اما نيل ااكللسااىللاجل لملس ا .ل ا لكلليااكلاللااي لالانفى س ا لدااقلدااللميااللالن امايفلال
د الول ىن ل لهولالاين هتنيل(12ل )11ل كلال امللاليبن .ل
ل
ل

ل ل لقي لاتف لال سهل ريال كلصلدى ولالرسىلجملدىثل عللس لال ل ل لقبللال سهلو لايننصبلاألوملحبيملال املل ال منجمل اينمقعلاألقمىلالوىييىّ لاللي لالانفى س جمل اينر زل
بقلل للوإهالةلاجليل ول -ذالدذر-ل كله نل
األ
للي رال.للغريلمنلاتف لال سهلمد ثلتغىرياولس لس لالايننصبجململّل ل ي لاللي لاإلسراسىّ لمب يللالمزلائلما جمل ناللسىللاجل لملسّ لا ّ
سىللابقلاله مةلابيم للل هل كلاأل سجمل س للقرالاولابيم ل ل ةلد ّ للملللضلالرسىللالامقىعل يىل جملض كلاينلللال م ىّ لاين نمد لل لالو الالص ه.لل
ر
كلال
حبل
ل
.ل
لالاصمسع
دق
ّ
ّ
 /ىه-نيم-لبن نhttp://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/10/27
لمح لال ورجمل رسعل وقجملو.ل . 1
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د .علي عبد المعطي
حمدان

المطلب الثالث :إيطاليا نظام برلماني رير مستقر
لمسا ل
اااا للاإلس ا لىمنلال ان ل 611لابيااملاجل لاامل للابلهومجمللغا هللاينياكللبااريولال ا جمل ا الابلال ا بلاإلس ا
يللميلا ق
ً
اجمليللال امل جمللصى غ له امللليبله.ل و لف لل ل قراللال امللال ال 611جمل ضعل مضعلالانفى ل ال. 617ل مق الو ال
ال ااالملل ظ ً ا لليحياامل يااملق اا للسااىلللي لملسا جمل مياالل زلائلسرم ا للسااىلل زلائجمل ورينا نلساياامنل ااكلميلاانيلمدا ل لمياالل
ىمميل اآلارلميلل مايف.ل

جملليلل نل لديم ا لاحمليى جمل ي ا لالا رس ى لاحمليى .لدىاثل
تا َّيلل س لى ل كل 0ل قيى ًجملتا اعلمخل ل نل لونظ الديملذايت
ٍّ
تلا الهلا لالا ارس ولاإلس لىا لاينر زسا لوالااىريل ا هن لاو صا .ل ا ال ااكلاداامائل س لىا له لااانيل لااا يانيلضا كلدا هو جمل لا :ل
الف تىي ن.ل نل لسنم.ل
أوال .السلطة التناييية:
رئيس السمهورية:ل ساملا ال و لين ةل بعل نماولمبمسبلاقرتاال لل كلقبللوىئ لا ال وى لت للميل لال لاين نل(ميللال ىمميل
ميللالنمايف)جملو إلض ل ل ل27لمم لل قيى ى .ل جيبلمنلسيمنل ارللساىللاجل لملسا لمخلانيل ان ل ياملاألقال.ل اكلصالدى ت ل
اااى لللسىللالمزلائلال لس لهلابيم .ل ليرسىلل ي لدللالاين نل ال مةل ل سرائلا ال و ولس س ة.ل سام لالرسىلل نصبل
ال س لاأل يمللي ماولاينليح جمل ل ل ق ي ل لنلابريف.ل لىللليارسىللاإلس ا يلل سابجمل لياكلالد لا ل رضا لساام للساىللميالل
ال ىمميل ل الايننصب.لم ل ذال وللا ر لا ال و وللس ى .ل
رئيس الحكومة:ل ومللسىللمياللالامزلائلالا لسااملت ىىنا ل اكلقبالللساىللاجل لملسا ل اكلوانيلم ذا ئلالاينا نل سصا ه ل ياملت ىىنا ل
الاين ن.ل ن هللسىللميللالمزلائلاللى لال م ى جمل وملمومل لصى لالابيم لاإلس لى .لل
مسلس الوزراء:لساملتر ىالم ذ ئلميللالمزلائل كلس بللسىللالمزلائل تااملاينمال ا ل يىا ل اكلس ابللساىللاجل لملسا .ل سا مل
لسىللالمزلائل المزالةللمسىً لو بيم .ل
ثانيا .البرلمان اإليطالي:
ساألهلالاين نلاإلس يلل كلميلني:لمسلس الشيوخجملال لسايمنل كل 2ل ذماًجملساملا الا يفل

ل اكلاأل ذا ئل اكليرساقل

ظ الاألغيبى جمل ساملا ال يفل 7ل كلاأل ذ ئل اكليرساقلالا ىاللالنلايبجملو إلضا ل ل لمخلا لم ذا ئلهاس انيل ا ىلابىا ةلس ىانلمل

لسىللاجل لملس .ل لكللإنل لللؤ ئلاجل لملس لالل و نيلسصبحمنلم ذ ئلالميللال ىمميل ىلابى ة.لل
مسلــس النــواب الا لسذاامل1 0ل ذاماًجملساااملا الا يفل112ل ذاماًل اانلمل ب اارةلدلاابل ظا الاألغيبىا جملالداانيلساااملا الا يفل
 22ل نلمل كليرسقلالا ىللالنليب.ل

لاألق لىملاينلا ي لو :ل اه لم ا جمللرسميلللىنىالى لسملى جمل رهسنى جملص يى جملترسناىنململاملمهجي .
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لا للرتةلال ذمس لالميللال ىمميل ميللالنمايفلو لل نماوجملليكللرسىللاجل لملسا لاباقلالداللالاينا نلقباللا الا ئلالا لةل
علال مةلإلسرائلا ال و ولس س ة.ل
وأخيراللإنل س لى لت ل لمز ول ى ى ل ن لتل ىنى ولال لرنلال رسك.ل مورزو لمز ل الا ا راللاللي لالانفى س جمل و لمز للّمب ل
ت مهل لاللنماولاأل ل اكل ارلاجل لملسا جمل ذلتق اَاالديم ا لورللايم لاأل ل( ) 002- 00جملميامولابيم ا ول اراًل نا ل
ابريفلال ينى لال ى جملوللو لالمدى ةلال لم يعللرتهت لالا ارس ى ل( 1لديم ا ل نا ل.) 617ل ت امهلسا للاألز ا ل ل اي لى ل

علالاحمول لاجل لملس لال ى جململل
ال ب لاللى ى لاب لى جملال س ل ن لم اارلال ىن ول م اسللالال ىنى ول كلال رنلال رسكجملل
ّ
جي ِرل د اثلتغىرياولد ى ىا لالالنظا الاجل لامل جملو إلضا ل ل ل ا ال جلا لاين ايلولاالسا ىا ل االقاصا هس لال س ا لا ا اكجمل
وامل ا لم اااجل ظ ا ًلغااريلصاايبجملقا ولًللياااأثرلوا يناغرياولاللى اى ل االقاصا هس ل او لسىا .ل ّمهىلو حملصاي ل لتارا ملم م ا لمز ا ول

الد ا ا جمل ااكلمورزوا ا :لالبري قرايىا ا لالرمسىا ا لغ ااريلالف ّ لا ا جملاافا ا ألمح سا ا لد اام لاينييىا ا لالفيرسا ا جملمز ا ا ولاقاصا ا هس جملمز ا ا لالفلا ا هل
اينلا اار جملمز ا ل نظ ا ولاجلرمي ا جمل ت ا اايل ل ااعلال ب ا لاللى ااى .ل ا ل ااىيىل لالد ا ًجمل ااكلمز ا ولت اامال يىل ا جمل مورزو ا :لمز ا ل

اينل سرسكلغريلال ر ىنيجملمز لال سمنجملاخ .ل

المطلب الرابع :الهند موطا الديمقراطية في آسيا
لااقلال ااامللالا ل ل قارالبل ا ال  62جمس ا ل ظا الابيااملالاهلنا لهمي رايىا ًلورين ىالً جمل وا الس ااينلمنلاللااي لالانفى سا لليحيم ا ل
ختذعللي ل ئل لال م ى لم الاللي لالا رس ى جمل تايمنلاهلىئ لالا رس ى ل كلميلنيلل جملميللالمالس ول ميللال ب.ل سمس ل
امللساىللابيم ا لاينر زسا .ل ا لتق ّلاملاهلنا ل ى اى ًل ل 6ل السا ل 1ل
ليلن للسىللومللسىللال ل جمل ون كلمسذ للساىللالامزلائل و ل
ن يقجملتا اعلوصلدى ولتنفى س ل ت رس ى لا ص لا .ل
أوال .السلطاا الحكومية في الهند:
ا لالاغياابلالا ولالا لتبنااعلالنظا الالاينا جمللااإنلاللااي لاللى ااى لترتياازل ياامل ا ةوىئ ول ى ااى :لالاينا نجمللسااىللال لا جمل

ابيم جملو إلض ل ل لديم ولالمالس و:1ل

-1البرلمــان:سن لاامل لميلاانيللا لميااللالمالس ا ول ميااللال ا ب.لساياامنلميااللالمالس ا ول(لاسى ا ل ا ا )ل ااكل 20ل ذ اماًجمل
س مالالرسىللوا ىنيل ل ذماًلون ئًل يملاااهتملالال يماجملم لالفنمنجملم لال يمالاالسا ى جملم لاآلهايف.ل لت مالاهلىئ ولالا رس ى ل

لهلا لينر زلاينز ةللي لا ول البحمثل ل ب طللااسرل. 0 1للل
 /http://almezmaah.com/2017/02/02س لى -البنى جم-األز وجم-الاح ّ س و-ا/ل
2
Granville Austin, the Indian Constitution. Cornerstone of a Nation, Bombay, New Delhi, Oxford University Press, 1979, p.
186.
لا ظرل مقعلابيم لاهلن س لو ليغ لو إلهيىزس ل.https://www.india.gov.in/my-government/whos-whoل
www.worldatlas.com
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وا ىنيلو ىا لاأل ذا ئ.لوىن ا لمياللال ا بلاين ار لو امل(لامكل ا ا )جمللىايامنل اكل 22ل ذاماًجملدىاثلس ّانيلالارسىللاثنانيل اكل

م ذ س .ل ساح ّ هلالا ىللالميللال بلون ئًل يمل هلاللي نلالالمالس ول األق لىمجمل يمل ا سجلاال ال و و.ل

 -2رئـيس الدولـة :سا املا ال وا لينا ةلمخالل انماول اكلقباللوىئا لا ال وىا لتااألهل اكلم ذا ئلالميلا لالاينا نل م ذا ئلاجملا للل
الا رس ى لالالمالس و.ل س انيلالارسىلللساىلل زلائل اكلابازيفلم لاالساال لالا لنظاملوأقصاملقا لل اكلالا مل اكلس ابلميالل
لمكل ا جملال لسر الالمزلائلاآلارسكلوامصىا .ل س نيلالرسىللمسذ لقذ ةلاحملي لال يى ل احملي لال يى .ل ون ئل يملتمصى لالرسىلل
جيا علميللالنمايفجمل الرسىللل س ل ي لدلللمكل ا .ل ل ةل ياملذلاكجملاللميياكلأل ل ار القا منلمقاربلالاينا نلمنلسصابال
ق م له نل مال لالرسىل.ل
علذلكجمللإنله لللسىللاهلن لومله للادافا يللل ال.ل لا لسلمجىاعل اي ولالارسىللاينا ملةلم البلونا ئل ياملتمصاى ل اكلميالل
المزلائلاالحت ه جمل اللسا اعلالرسىللو لل بريل كلدرس لالاصر لالم ل اكلوا بلاينلا سل.ل اللسا ااعلالارسىللمسذا لولاي لت سرسا ل
المم ل لصلدى ت لالانفى س جملدىثلمنلاللي لالانفى س لاب ى ى لتي كلالميللالمزلائ.ل
 -3مسلــس الــوزراء:لورس ا للسااىللالاامزلائجملوااملاهلىئ ا لال ا لليااكلاللااي لالانفى س ا لاب ى ى ا .ل لسااىللالاامزلائلواامللسااىللابيم ا ل
اين اارت لو ا .ل جياابلمنلسياامنلمجىااعلم ذ ا ئلمياالل زلائلاالحت ا هلم ذ ا ئلالم ل ااكلميل ا لالاين ا نلال قااعلالا ىاانيجملم لجياابلمنل
سنالبمالم لسر حلمال لم ل كلاجمليلنيلالغذمنل ا لم لرل كلت ىىنلم.ل
ميلل زلائلاالحت هلوملال لسنلقلمجىاعلاللى ا ولاو لسىا ل احمليىا لللحتا ه.ل ميا لسل اى رةل باريةل ياملاإلهالةل اين لىا ل الا ارسعل
اجلىش.ل
 -4حكوماا الوالياا :اهلن لو له ل لاحت هس جمل و لا يلل لل الس للا سل لمسذا لديم الا لاو صا .لل للاي لالانفى سا لليالل السا ل
وا لابا مل(س ا هوللسااىللاهلن ا )جملالا لاللسا اااعلوا للم

ا ل ااكلالن دىا لالف يىا .لم ا لاللااي لاب ى ىا للى اييلا للسااىلل زلائل

المالس ل(س ولللساىلل زلائلاهلنا )جمل ميالل زلائلالمالسا .ل لاياكلالمالسا ول ا لمياللت ارس ل ادا لم لميلانيجملسافا ول اكل السا ل
ألارى.ل

لمنللسىللالمزلائل زلائلالمالس لوملمسذ لم ذ ئلالاهلىئ لالا رس ى لليمالس .ل

ثانيا .األحزاب السياسية في الهند:
ورزلالاهلن لالوللرتةلاال ا لولال س ل كلاألدزايفلاللى ى جمل نل :لدزيفلا لاتى لس تا جملالا لظلارلال ا ال 670جمل وامل
م الدزيفل ا لألالاهلنا .لدازيفلاينا لرلالا لظلارل ا ال 611ل واملمقامىلدر ا لمج وريسا لد لواعل اكلمسالل ىاللاال اا لوجمل
مصبالابزيفلاب ملالاهلن ؛لولببل بىا لالمينى جمل أل ّنل ظملق هةلدر لاال ا لول مال كلم ذ س جمللي نل كلوىنلمللسىلل

Amanda Briney, "Geography and History of India. www.thoughtco.com
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المزلائلاهلن ّ لاأل ولسماورلالولهنر .لابازيفلال اىم لاهلنا ل ا نلسذاملالفلدانيل ال ا و.ل نا ل ا ال 001لل ا نلونا كل 6ل
دزو ًل ى ى ًل غيمال

لالميللال ب .

خاتمة
الهن س لو الالبحثجملاللو ل كلا االلولو اضلالناا سجلالا لقا لت يالل زاسا ل اكلس ابل لا ئل اكلس ابلااارل ذلاكل لاقل
ظر ل لله ل ل ىفى لالا بىقلال ي للينظ الالاين .ل
ل ل ا لاا ا لالنظ ا الالاين ا لامس ا ل ااكلالاين ا نجمل ذلااكلألنلالاين ا نلالو ا الالنظ ا الس ا لاألقاامىل األواارزلالال ل ا جمل ذلااكلل ا ةلا اب ا لاو:لاأل وجملمنلالاين ا نلمييااكلدااقلد اابلال ا ل ااكلالاامزالةجملم لم ا لص ا دبلال اراللالا ااا راللم ل ا الا ااا راللالاامزلالة.ل
اال اب للال ل وملمنللسىللالمزلائل المزلائلالاغيبلال ولذاولالنظ الالاين جملجيبلمنلسيم مالم ذا ئلالالاينا ن.لم ا لاال ابا لل
األاري وااملم ا لالاغياابلالا ولالا لماا ولاا الالنظا اجملساااملاااىا لللسااىللال لا ل ااكلقبااللم ذا ئلالاينا نلم فلاالم.ل و لاا يلل ااكل
الولذلكلساذاللن له لل قمةلالاين نلالالنظ الالاين .ل
ن ل ملبأنلال للاليبريلون ل نمطلو لاين نجمللل الس ينلو رس لغريل ب رةلمنلال بلل له للحممل لأل لومل كلااا للم ذ ئل
و الالاين نلال سكلس مه نلالبي ل ى و ل كلال ب .لل
كلالولو الال رتل صلل ل اى ل ف هوا ل واأنلالنظا الالاينا لناا ل لملضاى لقمسا لت ا لل ا بل اال

اهل ى اى ل و ىا ل

اكلاينصا حللال بىيا ل ال ا سرس ل ال سيىا ل ال سفىا .لو إلضا ل ل لذلاكللااإنلت بىاقلوا الالنظا الناا ل ل سامهلمدازايفلقمسا ل بااريةل
تان للل يملت يىللابيم .ل
لأل ااهلوا اللااىلل اقااعلوله ا لالا للااالا لالصارا ولال سفىا ل ال بيىا ل مللتصااللو ا ل ل لااا املحبىااثلساااملا الا يفل ااكلوااملمواالل
ل لك.ل مضهل لذلكلمنلال ولال روى لال ليب علو الالنظ ال زالعلت

ل كل مئلالانظىملابزيبجمللف لال را ل لبن ن1لون كل

ال اراول ااكلاألد ازايفلالصااغريةلذاوليبى ا لي سفى ا لم لمثنى ا لم لقبيىا لم لهسنى ا جمل مللتلااا علو ا بلاألد ازايفلمنلحتاامزل يااملاألغيبى ا ل
الاين ى جمل و لاا يلل ا الال ا لةل ياملت ايىللابيم ا ل نفارهةجملواللجلاأول لتياالول حت لفا ول اعلمدازايفلماارىجمل وا ال ا لم ااجل
ديم ولغريل نل

ل كل

ليفلوايف لمم لمهىل ل يللال يل لال ريل كلاألدى ن.ل

لي زس لدمولالنظ الاللى لاهلن جملا ظر:ل
.Max-Jean Zins. La démocratie parlementaire indienne en question. Etudes du CERI, 1997, pp.1-35.
2
Mirkine Guetzévitch, Les Constitutions européennes, tome 1, Paris, Puf, 1951, pp. 22-24.
ل هلاألدزايفلالال را ل صلل ل 7لدزو .لا ظرلhttps://yaqein.net/politics/72603
لاألدزايفلال ظملال رايى ولالاين ى .لل ل س ل كل"األدزايف"لو ل
ل
1للبن نلل س ل هل بريل كلاألدزايفلاللى ى جمل اللمهن لتي بله لاًلمصغرلوي ريلالابى ةلاللى لاليبن ى ل كلال للال لتي ب
وبل ي لقماسمل ر حنيلت لمل لصى لو لزةل يملاينلامىلالميينلم لاحملي .لل لاح لف ولالفذف ض جمل هةل لتا يللحميى ًجملتاقن ألألغراألا ال وى لو لاف ألونيلز ئلال سرل اينر حنيلاين ينيل
لي ماسهلال سنى لاينا هةجمل هةل لتاماس لتيكلالاح لف ول كلمسللاال ال و وجمل هلاًل لت يلل اي ل ا ي لالاجمليللالنى يبلو لاال ال و و.لا ظرلhttps://www.marefa.orgل
ق س _األدزايف_اللى ى _ا_لبن ن
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-لالنظ ا الالاين ا لميا ا زلو للاالمل ل اللاار لال ص ا اللالا ارس ولألنلاللااي لالانفى س ا ل(ابيم ا )ل ارياًل ا لتذااملم ذ ا ئل ااكل

اللي لالا رس ى .ل مضهل لذلكلمنل كلمي لسلاللاي لالانفى سا لواملدازيفلاألغيبىا لالالاينا نجمل و لاا يللميياكل اكلاألصاماول ا ل
ميين ل كللرسرلالا رس و.ل
لوا لرغمل ااكلملىا لالا للالا لسي با للسااىللابيم ا لالالنظا الالاينا جمل اللم ا لال ظااملابا الولاللساااملا ال وا ل ب اارةل ااكلال بجمل من له للال بلسنحصرلون لالاااى للابزيفلال ل ىحيم.ل
-1لالنظملالاين ى لو لو ىا ةل م ا ل ا ل اكلدياملال ال لالمادا ل وا ل و لاا يللونا كللرصا لضائىي للي امهةل لدياملاال ااب اهجمل
ا ص لالال ولاو لس لليامل كلابيملالفره .ل
-2ل الالنظ الالاين جمللسىللالمزلائل ريال لس علحتعلتأثريلقم ل كلقى هاولدزو .ل
-1ل ال سمهل ب ملالفصللونيلاللي وجمل ا اب ال لمبب ملت االل ت نلو بلاللي ولالالنظ الالاين .ل
-1ل النظملالاين ى لالو ضلال ولت ل ل اف ق ل ى ى جمل ن لسيمنلابازيفلابا ملاللميياكلاألغيبىا لالالاينا نل و لاا يللتيامنل
الاح لف ولغريل لا رةجمل ق لت لبلمدزايفلاألقيى لحب بلال ل كلابيم لم لت ىقل ص اللو ضلالا رس و.ل
-7لو لرغمل كلمنللسىللالمزلائلوملال لخيا للالمزلائل ليكلالاب ى لومل ال ل علو ى لالمزلائ.ل هل الها لمنللساىللالامزلائلال
و ااضلالا ولس يااقل يىا لم ااملالاامزسرلاأل وجملمب ا لمنللسااىللالاامزلائلوااملماارهلالنا يقلالرمسا ل اللمييااكل االئل لاارأل ى ا ت ل ياامل
المزلائ.ل
-6لاينيكلم لالرسىللالالنظ الالاين لس مالومظىف للل زس لل لجملمب لم لمييكل اللنيمل لوملاب ولالورس ى ل ب ى لم لال
اهلن ل مين ى .ل يى لل لرسىللم لاينيكلجيبلمنلسيمنلحم س ا.ل
ماريالو لا ا راألو بلاينزاس ل اينل ئللينظ الالاين جملسب ملالل او:لوللسصيالو الالنظ ال نظ الديملال ملس ل لا بل؟
صا لالالمقاعل
اب ى لمنلت بى لنظ لاين ل ب رًةلو للرتةليمسي ل كلاال اب اهل غى يفلال مي رايى ل ىيمنلل ل لا ئل اريةلا ّ
لممزق ا ل
الا ل ااايمنللى ا لالاابلهلغااريل ا ااي لسغرالىالًجمللونا كلد اراكلسا للألقيىا ولال سفى ا ل ال م ىّا ل ال سنىّا جمللد ا لاأل رسا ّ
اال ا ئاولونيلال ام ل الا سينل اللى ا ل االسا ا

ل االقاصا ه جمل اللالتل نا ارلالاجملا اعل لوانيلاينىيى اى ولذاولالامالئاول

اينلايف .لل
ض كلو بلاألسمائلسب لم ّنلالنظ الالاين ل ى ا ّ عل ياملاإل لا ال احمل صصا لال سفىا ل و لاا يلل اىيمنلحم ّفازال ياملالصاراالدامول
الصلدى ول تن زالاللاي و.ل ا لم ّنلغىا يفلاأللضاىّ لالصا ب لبىا ةلدزوىا ل ايى لال اى لالاللانماولاأل لال رديا ل ا لو ا ل

األ لق لس ه ل لغى يفلمغيبىّ لدزوىّ ل اضح لال ى ل ذالل يعلاألغيبى لال هسّ لالل ىلل فلل ل ال هلحم هل اكلاألدازايفل
الياىل تن ثرولمصماهت لونيل هلو سلل كلاألدزايفلال وللل كلملذللين ي لاألقيىّ و.ل
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ليكلالالنل س لو الاينمضمالن ا ل لالي ريل كلالن شل اين لاول كلقبللال ا بلاللامل ل فلا ل اكلقباللمجىاعلالفا ينيلال
الل د لاللملس جملو إلض ل ل لهتىئ لاأللضى لاينن ب للا بىقلو الالنظ ا.ل
ل
المراجع العربية
الكتب:
 .موملزس للل جمل ص فمجملالدستور المصريجملال ورةجملهاللالنلذ لال روى جمل. 672
 .اجلاار جملي ى ا جملالقــانون العــاما دراســة مقارنــة الــنظم والحكــم واإلدارةجملال لااملاأل وجملال ا ورةجمل ياب ا لال ا ورةلاب س ا جمل
. 61
 .اجل لجملنىيجملالنظام الدستوري المصريجملال ب لال ى جملال ورةجملهاللالنلذ لال روى جمل. 662
 .1ال ا ه جملها هل راهلدلنيجملاألنظمة السياسيةجملال ب لاأل جمل قيىمل ره ا نجمل ب ل وجمل . 0
 .2ال ولجمل ص ال ي جملالنظم السياسيةا السلطة التشريعيةجملال ب لاأل جمل ّ نجملهاللال ل للين رل الامزسعجمل . 0
 .1ال لى جملد لةل يمانجملالنظم السياسية في أوروبا الغربيةجمل ّ نجملهالل اسللليامزسعجمل . 00

رجملل ز جمل الوجيز في القانون الدستوريا النظرية العامة والنظـام الدسـتوريجمل انيلمشالجمل ب ا لس ا ل انيلمشالجمل

 .1ال

. 667ل
 .7ال رق

جمل هجملالنظم السياسية في العالم المعاصرا تحدياا وتحوالاجملال ورةجملهاللالنلذ لال روى جمل. 001

 .6ال ورجملمح جملسياسة لبنان في الحكمجملال ورةجملاين ب لال ينى جمل. 616
جمل يى نجملالسلطاا الثاث في الدساتير العربية المعاصـرة وفـي الاكـر السياسـي اإلسـاميجملال ب ا لاو لا جمل

 . 0ال

نيلمشلجملس

ل نيلمشلجمل. 671

 .و لانجملحم جملالنظم السياسية المعاصرةجملال ورةجملهاللالنلذ لال روى جمل . 00
 .ولىم جمل ب لالغينجملالنظم السياسيةجملال ب لالراو جملاإل ين لس جمل ن ةلاين ل جمل . 00ل
 .لايىلجملحملكجملالنظم السياسية والقانون الدستوريجملاإل ين لس جمل ن أةلاين ل جمل. 616
 . 1ذ ىب وجملحم ا لمجا وجملالـنظم السياسـية والقـانون الدسـتوريجملال ب ا لاأل جمل ّ ا نجمل يىا لاب ام جملس ا لال يامالالا بى ىا جمل
. 00
 . 2لو طجمل ه منجملالوسيط في القانون الدستوري العام جملاجلزئلاأل وجملال ب لال ل جملوري وجملهاللال يمللي لسنيجمل . 67
 . 1ييبجمل وراوىمجملتطور النظم السياسية والدستوريةجملال ورةجملهاللالفيرلال ريبجمل. 611
 . 1ىح جمل وراوىمل ب لال زسزجملالنظم السياسية والقانون الدستوريجملال ورةجملهاللالنلذ لال روى جمل . 00
 . 7ىح جمل وراوىمجملتحليا النظام الدستوري المصريجملاإل ين لس جمل ن أةلاين ل جمل . 00
 . 6ص حلجمل

لحم ل تىمجمللمز لممح جملالنظام السياسي العربي المعاصرجملاجلزئلال جملونغ ز جملس

لق لسم لجمل. 677
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 . 0صا جمل ى جملمبادئ القانون الدستوريجملال ورةجملاين ب لال ينى جمل. 616
 .ب لاينا وجمل لئجملحا البرلمان في األنظمة الدستورية المقارنةجملال ورةجملهاللالنلذ لال روى جمل. 001ل
.

ىي جمل صملامح ل ب لالمو يفجملحم للل عجملالنظم السياسيةجملال ورةجمله نل رجملال ب لالراو جمل. 677

 .فىف ا جمل ص ا فمجملال ــوجيز فــي مب ــادئ الق ــانون الدســتوري وال ــنظم السياس ــية المقارنــةجملاليا ا يفلاأل وجملال ب ا لال ى ا جمل
اإل لاولال روى لايناح ةجمل رل ري لهيبجمل. 671
 . 1ارانجملل ا لسلحم ا ل ب ا لالب ا ق جملالتحقيــق البرلمــاني ولســان تقصــي الحقــائق فــي مصــر والواليــاا المتحــدة األمريكيــة
ولمحة عنه في بعض الدول العربية واألجنبية األخرىجملال ورةجملم م لالنىللال روى جمل. 666
 . 2لير جمللاح جملوجيز القانون البرلماني في مصرجملال ورةجملهاللالنلذ لال روى للين رل الامزسعجمل. 001
 . 1لمهةجمللملعجملثنائية السلطة التناييية بيا الشكا والموضوع في دستور 1791جملال ورةجملهاللالنلذ لال روى جمل . 00ل
 . 1لمز جملصلتلال سكجملالمحيط في النظم السياسية والقانون الدسـتوريجملال ب ا لاأل جملال ا ورةجملهاللالنلذا لال روىا للين ارل
الامزسعجمل. 667
 . 7لمز جملصلتلال سكجملالنظم السياسية وتطبيقاتها المعاصرةجملال ورةجملهاللالنلذ لال روى جمل. 666
 . 6لىي جملحم ل لجملالقانون الدستوريجملال ورةجملهاللالفيرلال ريبجمل. 617ل
 . 0اااميلجمل با لاب ىا ل صاافملجمل ا ل ايىاالجملحملااكجملالقــانون الدســتوري والــنظم السياســيةجملاإل ااين لس جمل ن ااأةلاين ا ل جمل
. 610ل
 .حمفم جمل ب لاينن مجملمبادئ في النظم السياسيةجملال ب لاأل جملال ورةجملهاللالفرق نللين رل الامزسعجمل. 671ل
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عدد االحزاب في العراق يصل إلى 3. https://yaqein.net/politics/72603831
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ل

حقوق الشخص المعني والتزامات المسؤول عن المعالجة وف ًقا
للقانون  70-81المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال
المعطيات ذات الطابع الشخصي

د .بلعيساوي محمد
الطاهر

" حقوق الشخص المعني والتزامات المسؤول عن المعالجة وفقا للقانون  70-81المتعلق بحماية
األشخاص الطبيعيي

في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي"

"Les droits de la personne concernée et les obligation du responsable
Du traitement dans la loi 18-07 concernant a protection des personnes
"physiques dans le traitement des données à caractère personnel
بلعيساوي محمد الطاهر /أستاذ محاضر جامعة سطيف  /2رئيس مخبر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة على القانون-كلية
الحقوق والعلوم السياسية

الملخص:
كيف نظم المشرع حقوق الشخص المعني في مجال حماية المعطياتذات الطابع الشخصي المبادئ التي تقوم عليها
التزامات المسؤول عن المعالجة؟ تلك هي اإلشكالية التي يحاول هذا المقال تسليط الضوء عليها ،خاصة بعد اعتماد
المشرع للقانون رقم  70-81المؤرخ في  87يونيو  2781المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة
المعطيات ذات الطابع الشخصي .حيث أنه من المفيد أن يعرف الشخص حقوقه ليتمكن من المطالبة بحمايتها ،خاصة
وأن األمر بتعلق بحقوق لصيقة بالحق في الحياة الخاصة وبالحريات الخاصة لألشخاص.
الكلمات الدالة :المعطيات الشخصية ،الحياة الخاصة ،الشفافية ،الحريات الخاصة ،التشريع الجزائري.
Résumé :
Comment le législateur a réglementé les droits des personnes concernées dans les
domaines des protections des données a caractères personnelles ? Voilà la problématique
que cet article vise à mettre en lumière. Après l’adoption de loi 18-07 du 10 juillet 2018
portant protection des personnes physique concernant le traitement des données a
caractères personnelles il est bien évident de savoirs ces droits pour bien les protégés
puisque il s’agit de droits liées aux droits de la vie privé et aux libertés personnelles.
Mots clés : donnée personnel, vie privé, transparence, liberté personnel. Législation
algérienne
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الطاهر

حقوق الشخص المعني والتزامات المسؤول عن المعالجة وف ًقا
 المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال70-81 للقانون
المعطيات ذات الطابع الشخصي
:مقدمة

إن االلتزام بضمان حماية نظام المعلومات يشكل حجر الزاوية في التشريعات الحديثة المتعلقة بحماية المعطيات
 ويتميز هذا االلتزام بطابع االزدواجية فيتعلق األمر بداية في ضمان السرية للمعطيات المجمعة،الخاصة لألشخاص
 كما يتعلق األمر من جهة،والحلول دون سهولة الولوج والوصول إليها من قبل األشخاص غيرالمصرح لهم االطالع عليها
 وتحيينها وعدم تحويرها من، صحتها، دقتها، بمعنى قيمة المعلومات الشخصية المعالجة، أخرى بنجاعة هذه المعطيات
.خالل المعالجة
لقد أثرت التكنولوجيا الحديثة كثيرا في كم المعطيات المتداول عبر المجتمع االفتراضي مع ازدياد حجم
 قامت هذه، وبغرض حماية الحياة الخاصة وهو الحق الدستوري المكفول لدى جميع التشريعات،األخطار المحيطة بها
 كامتداد لحماية حق االنسان في،األخيرة بتبني تقنيات خاصة تكفل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لألشخاص
.1 مع العلم أنه ليس كل المعطيات الخاصة تتعلق بالحق في الحياة الخاصة،الحياة الخاصة
 وهي جزء،كما أن حرية التعبير تعد من أهم الحقوق األساسية التي يقوم عليها بناء الدولة الديمقراطية الحديثة
 وهو ما يعني ارتباطها بشكل وثيق وأساسي،من الحريات العامة التي ظهرت كسالح ضد السلطة المطلقة في الحكم
 وحتى تكون هذه الحرية فاعلة ومؤثرة ال بد أن يتاح للمواطنين التعبير عنها بكافة.بنمط الحكم القائم في دولة ما
 إضافة إلى توفير وسائلها الالزمة والتي أبرزها حق المواطن في الحصول على،الوسائل شريطة أال يتجاوز حدود القانون
.2المعلومة

1

La vie privée est un concept relativement récent, d’un point de vue aussi bien sociologique que juridique. La
siècle dans les 91notion d’un droit à l’intimité et à la vie privée, inconnue dans l’Antiquité, prend corps au
pays industrialisés. Elle est formalisée pour la première fois dans un article de 1890 de Brandeis et Warrendans
la Harvard Law Review, intitulé « The Right to Privacy ». Il s’agissait déjà de protéger cette vie privée contre les
intrusions de la technologie et des médias de l’époque : la presse et la photographie. (…)L’article 12 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) dispose : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa
réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
Ce thème est repris par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (1950) : « Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » La jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme (CEDH) confirme que la protection des données personnelles représente
une composante du droit à la vie privée et relève à ce titre de l’article 8 de la Convention.FABRICE
MATTATIA,Le droit des données personnelles,2e édition, EYROLLES, 2016, p7
2
Comme l’écrit le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 13 novembre 2013, « en vertu de
l’article 9 du Code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la
protection, toute personne dispose également en vertu du même texte, d’un droit exclusif sur son image,
attribut de la personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite ; ce droit lui permet, en principe, de s’opposer à la
diffusion de celle-ci sans son autorisation et d’obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé de ce fait
». Mais, poursuit le tribunal, « ces droits peuvent cependant céder devant les nécessités de la liberté
d’expression lorsque la diffusion des informations ou des images sont légitimes au regard de ces nécessités,
l’appréciation de cette légitimité étant fonction d’un ensemble de circonstances tenant à la personne qui se
e
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حقوق الشخص المعني والتزامات المسؤول عن المعالجة وف ًقا
للقانون  70-81المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال
المعطيات ذات الطابع الشخصي

د .بلعيساوي محمد
الطاهر

إن حق الفرد في االحتفاظ بسريته ومصلحته في كشف حياته الخاصة ليتمتع بثمار هذا الكشف قد ال يكون فيه
تناقض للوهلة األولى ،لكن وباعتبار أن االحتفاظ بسرية المعلومات حق للفرد وحق الكشف عنها هو أيضا حق له ،إال أن
هناك احتمال أن يتم استغالل المعلومات المعطاة طوعا من قبل األفراد ألغراض غير تلك التي أعطيت ألجلها وهو ما
يمثل انتهاكا لحرمة الفرد في بياناته الشخصية ،ومن هذا المنطلق كان لزاما على التشريعات التصدي بالتنظيم لسبل
وإجراءات الحصول على المعطيات التي تتميز بطابع شخصي ،وكذا الوسائل والطرق التي يتم فيها استعمالها من قبل
الغير الذي قد يطلبها إلجراءات معامالت معينة ولغايات محددة مسبقا.
اعتمد المشرع الجزائري القانون رقم  70-81المؤرخ في  87يونيو  2781والمتعلق بحماية األشخاص
الطبيعية في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مواكبا به التطورات التي أحدثتها التكنولوجيات الحديثة،
حيث أن أغلب التشريعات المقارنة تبنت تشريعات مماثلة وقبل هذا التاريخ بكثير نظرا لمعايشتها للتغيرات التي نتجت
من االستعماالت اليومية لهذه التكنولوجيات.1
يطبق القانون رقم  70-81على المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعالجة سواء بطريقة آلية أو غير آلية،
وسواء كان على المعطيات الكلية أو الجزئية ،وذلك من خالل تجميع المعطيات وتسجيلها وحفظها ومالءمتها ومسحها
أو اتالفها وبصورة عامة جميع العمليات التي تجرى عليها .وال يشمل هذا القانون معالجة المعطيات ذات الطابع
الشخصي لشخص طبيعي لممارسة النشاطات الشخصية أو المنزلية وبصفة حصرية ،وكذا المعطيات المحصل عليها
والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني واألمن الداخلي أو الخارجي للدولة ،وكذا المعطيات المجمعة ألغراض الوقاية من
الجرائم والجنح وردعها إال وفق الشروط المحددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه الملفات المعنية وال يشمل
هذا القانون أيضا المعطيات المحصل عليها تطبيقا لنصوص تشريعية خاصة.2
إن ما يعنينا في هذا البحث هو تسليط الضوء على الحقوق التي كفلها هذا القانون الجديد للشخص المعني :
والذي هو كل شخص طبيعي تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به مضوع معالجة" ،3ومدى كفايتها في
حماية حياته الخاصة باعتبار هذه ا لمعطيات لصيقة بهذا الحق المكفول دستوريا ،وكذا التعرف على االلتزامات الملقاة
على عاتق المسؤول عن المعالجة والذي هو كل  ":شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص أو أي كيان آخر يقوم
plaint de l’atteinte aux droits protégés par l’article 9 du Code civil, notamment sa qualité et son comportement
antérieur, l’objet de la publication en cause, son contenu, sa forme, l’absence de malveillance et d’atteinte à la
dignité de la personne, ainsi que sa participation à un débat d’intérêt général ».Ibid, p8.
1
loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, J.C.P. 1978. I. 2891 ; « La
modification du droit sous l'influence de l'informatique : aspects de droit public », Rapport à l'Académie
internationale de droit comparé, Caracas 1982, J.C.P, 1983.
2
أتنص المادة  6من القانون  70-91المؤرخ في  97يونيو  8791يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع
الشخصي الجريدة الرسمية العدد  43لسنة  " : 8791تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون المعطيات ذات الطابع الشخصي:
-9المعالجة من طرف شخص طبيعي لغايات ال تتجاوز االستعمال الشخصي أو العائلي ،شرط عدم إحالتها للغير أو نشرها،
-8المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع واألمن الوطنيين،
 -4المحصل عليها والمعالج ألغراض الوقاية من الجرائم ومتابعة مرتكبيها وقمعها وتلك المحتواة في قواعد البيانات القضائية التي تخضع إلى
النص الذي أحدثت بموجبه وألحكما المادة  97من هذا القانون".
3
أنظر المادة  4من القانون  70-91السالف الذكر في تعريف الشخص المعني.
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د .بلعيساوي محمد
الطاهر

بمفرده أو باالشتراك مع غيره بتحديد الغايات من معالجة المعطيات ووسائلها" ،1باعتباره الفاعل األول في التعامل مع
المعطيات ذات الطابع الشخصي للشخص المعني ،ومدى كفايتها في حماية هذه المعطيات.
لإلجابة على هذه التساؤالت اخترنا تقسيم البحث إلى العناصر التالية :
أوال  :المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ثانيا :حقوق الشخص المعني في ظل القانون رقم 70-81
ثالثا :المبادئ التي تقوم عليها التزامات المسؤول عن المعالجة.
أوال :المعطيات ذات الطابع الشخصي:
بداية وقبل الخوض في مختلف المسائل المرتبطة بموضوع البحث ،يجب علينا بيان بعض المفاهيم
واالصطالحات ذات العالقة الوثيقة بهذا الموضوع ،والمتمثلة في المعطيات ذات الطابع الشخصي.
 /8المعطيات ذات الطابع الشخصي:
لقد تعرضت المادة  3من القانون  70-81السالف الذكر إلى إطار المفاهيم والتعريفات الخاصة بمجال تطبيق
هذا القانون ،حيث تناولت مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تعني  ":كل معلومة بغض النظر عن دعامتها
متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه والمشار إليه أدناه "الشخص المعني" بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،ال سيما
بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية او الجينية أو البيوميترية او
النفسية أو االقتصادية أو الثقافية أو االجتماعية".2
يتبين من النص بأن قيام التاجر االلكتروني (في فضاء االنترنت مثال) بإعداد جداول أو تصنيف الزبائن يعد من
قبيل معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ،وقد أخذ القضاء الفرنسي 3بهذا المفهوم حيث قرر بأن وضع صورة
شخصية على فضاء االنترنت يشكل مساسا بالمعطيات الشخصية لصاحب الصورة وتدخل في إطار المعالجة االلكترونية
لهذه المعطيات ،حيث أوضح بأنه يدخل في هذا المجال  ،األخذ (االلتقاط) النظر ،االستعمال ،المتاجرة عن طريق
اإلرسال والبث أو أي شكل آخر بموجبه تصبح هذه المعطيات الشخصية متاحة.

1

أنظر المادة  4من القانون  70-91السالف الذكر في تعريف المسؤول عن المعالجة.
2
لقد اختلف في تحديد مفهوم البيانات الشخصية التي تقتضي الحماية التشريعية ،حيث ذهب فريق إلى انها تمثل البيانات المتعلقة بالحياة الخاصة
لإلنسان كتلك التي تخص حالته الصحية ،المالية ،المهنية والوظيفية والعائلية (اسامة عبد هللا القايد ،احماية الجنائية للحيا الخاصة وبنوك
المعلومات ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ،9111ص  ، )18في حين ذهب رأي آخر إلى اعتبارها أنها تمثل وتتفرع لتشمل عدة أنواع منها ما
يتعلق بحرمة الحياة الخاصة  ،وبيانات أخرى ترسم هوية الشخص وميوالته واتجاهاته الثقافية ،االجتماعية ،السياسية وكذا معتقداته وتعامالته
المالية والوظيفية وكذا جنسيته وهويته ( مدحت عبد الحليم رمضان ،الجمايةالحنائية للتجارة االلكترونية ،الطبعة  ،9دار النهضة العربية،8777 ،
ص .)00
3
T.G.I Pivas, 3 sep. 1997, www.jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-Pivas-jugement-correctionnele
du-3-septembre-1997/ voir aussi T.G.I LILE 7 chambre 29 Jan. 2004 , www.legalis.net/jurisprudences/tribunalde-grande-instance-de-lille-7eme-chambre-jugement-correctionnel-du-29-janvier-2004/

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد85أيار /مايو - 9782المجلد– 70المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

34

حقوق الشخص المعني والتزامات المسؤول عن المعالجة وف ًقا
للقانون  70-81المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال
المعطيات ذات الطابع الشخصي

د .بلعيساوي محمد
الطاهر

إن المعطيات ذات الطابع الشخصي هي كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها ،بما في ذلك
الصوت والصورة والمتعلقة بشخص طبيعي معروف أو قابل للتعرف عليه ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة وال سيما من خالل
الرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر من عدة عناصر مميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجنسية أو الجينية أو النفسية
أو االقتصادية أو الثقافية أو االجتماعية.
واألصل أن للفرد الحق في أن يدير حياته بقرار خاص به ،فله لوحده إبداء موافقته على المعطيات الشخصية
الخاصة به والتي عادة ما ال تكون معروفة ،فهي لصيقة بشخصه وتمكن من التعرف عليه من خالل العناصر المكونة لهذه
المعلومات ،كرقم بطاقة التعريف أو البريد االلكتروني ،أو رقم الضمان االجتماعي ....لذلك ال يمكن ألي كان أن
يتحصل على هذه المعطيات أو استعمالها بغير الموافقة الصريحة لصاحبها باعتبارها لصيقة بشخصه ،ونظرا لما قد تمثله
من قيمة سواء بالنسبة للشخص المعني أو بالنسبة للغير الذي يريد استعمالها.
وتقسم المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى ثالث طوائف من المعلومات وفقا للتالي:
 °الطائفة األولى :وهي المعطيات الكالسيكية والتي تشمل االسم واللقب ،العنوان ،رقم الهاتف ،رقم بطاقة التعريف أو
الهوية ،رقم الضمان االجتماعي ،تاريخ الميالد ،رقم البطاقة البنكية ،البريد االلكتروني ،وبروتكول االنترنت IP
.Adresse1
 °الطائفة

الثانية :وهي المعطيات المسماة حساسة وهي المعطيات التي تعطي أو تبين األصل العرقي أو االثني  ،Raciale ou éthiqueاآلراء

السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية  ،االنتماء الثقافي وكذا المعطيات المتعلقة بحالته الجنسية وهي معلومات أكثر قربا من الشخص لذلك فهي
تحتاج إلى نظام أكثر حماية2

 °الطائفة الثالثة :وهي المعلومات التي تسمى في القانون البلجيكي أو لدى بعض الفقهاء بالمعلومات الصحية
 Données relative à la santéأو  ،Données médicalesوتمثل هذه المعلومات أهمية بالغة
بالنظر إلى غرضها ،ولعل خير دليل إلبراز أهميتها ما يعرف بدعوى  Le Grand secret3والتي كانت بين الطبيب
 Claude Goblerو الرئيس الفرنسي  ،François Mitterantوتكلم البعض أيضا عن المعطيات الجينية.

1

Internet protocole, c’est un numéro qui définit de façon unique un ordinateur connecter au réseau internet. Il
ce compose de 4 numéro séparé par des points comme : (192.232.1.200), D. FOREST, « Piratage en ligne et
donnée personnelles : une équation insolite ? », expertise, juin 2004, p 222.
2
F. De Brouer, Protection des données a caractère Personnelles : un nouveau cadre légale Belge, R.D.A.I n° 2,
1999, p 181.
3
(…) Dr/ Claude Gobler décida de s’exprimer dans le cadre d’un livre intitulé « le grand secret ». cet ouvrage
relate les relations entre le requérant et le président François Mitterrand et expose la façon dont le premier
avait organisé un service médical autour du second, alors qu’ils étais atteint d’un cancer diagnostiqué dés 1981,
il raconte en particulier les difficultés qu’avait posés au requérant la dissimulation de cette maladies au
Français. La publication de cet ouvrage, largement relatée par les médias donna lieu a plusieurs procédures,
aussi bien devant les juridictions nationales que devant la cour européen. ( http://actu.dallozetidiant.fr/fileadmin/actualite/pdfs/03_2016/CEDH_Gubler.pdf , voir aussi S.V Javernier, La CNIL et la
e
protection des données Médicales nominatives, Gaz. Pal. 1999, 2 sem. , p1153.
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إن هذه الطوائف من المعطيات تتطلب حماية جدية خاصة بعد دخولنا إلى عصر الرقمنة والتجارة االلكترونية ،غير أن هذه الحماية ال تكون

على حساب التطور والتنمية في مجال التجارة االلكترونية والتي تقوم على سوق المعامالت والمعطيات الشخصية.1
ويمكننا إعطاء تعريف للمعطيات الشخصية في كونها تتمثل في كل معلومة (معطى) والتي تسمح مباشرة بالتعرف
على الشخص الطبيعي المعني ،كاالسم واللقب  ،والعنوان والصورة أو البصمة ،وغيرها ...أو بطريقة غير مباشرة
كالمعلومات الخاصة برقم التعريف ،رقم تسجيل السيارة  ،رقم بطاقة الضمان االجتماعي RIP،أو ...RIB
وتتمثل معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في جميع العمليات التي تجرى على هذه المعلومات
والمعطيات ،كالتجميع ،التسجيل ،الحفظ ،التنظيم ،التغيير ،اإلتالف ،المحو ،الفحص ،االستعمال ،اإلرسال ،االنتقال
عبر االرسال ،البث ،…،وكل طريقة أخرى تجعلها متاحة.2
 /2الشروط العامة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي:
إن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يكون مشروعا بشرط الحصول على الموافقة المسبقة وفقا لنص
المادة  0من القانون  70-81السالف الذكر ،والتي تنص على أنه  " :ال يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع
الشخصي إال بالموافقة الصريحة للشخص المعني ".أو الولي أو الوصي أو القيم وفقا للقواعد العامة ،ويمكن للمعني أن
يتراجع عن موافقته وقت ما شاء.
إن الموافقة الصريحة تعني وفقا للفقرة  4من المادة  3من القانون  70-81السالف الذكر بأنها " :كل تعبير
عن اإلرادة المميزة يقبل بموجبه الشخص المعني أو ممثله الشرعي معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة به بطريقة يدوية
أو إلكترونية".
إن المالحظة الجديرة بالذكر بخصوص المادة  0السالفة هو حق التراجع عن الموافقة الصريحة للمعني في أي
وقت يشاء ،فصحيح أن هذا األمر يخدم مصلحة المعني باألمر غير أنها تشكل تهديدا كبيرا بالنسبة الستقرار المعامالت،
فكان األحرى تعليق حق الرجوع عن التصريح بأسباب مشروعة تبرره أو جعلها آلية متى انتهت المدة المطلوبة للحفظ أو
انتهاء الغاية التي طلبت ألجلها المعطيات الشخصية ،عدم ترك أمر استقرار المعامالت بيد الشخص المعني والذي قد
يتعسف في رجوعه هذا.

1

Selon une étude du Boston Consulting Group publiée en 2012, « The value of our digital identity », la valeur
totale des données personnelles des citoyens européens représenterait 330 milliards d’euros par an pour les
organisations publiques et privées (gains de productivité et conquête de nouveaux marchés). La libéralisation
de l’usage de ces données amènerait également un gain potentiel de 670 milliards d’euros par an pour les
consommateurs (gains de temps et baisses de prix), FABRICE MATTATIA, Op. Cit, p2 .voir aussi WissemJarraya,
La protection des données personnelles dans le commerce électronique, Rapport de recherche faculté de droit
Sfax, 2013, Droit du net archives ouvertes, p5
2
أنظر المادة  4من القانون  70-91السالف الذكر .
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ولقد استث نى المشرع الجزائري بعض الحاالت من الموافقة الصريحة وهي تلك الحاالت التي تتعلق بحماية
الحياة الخاصة للشخص المعني أو باحترام تنفيذ التزام قانوني يكون الشخص المعني طرفا فيه أو لتنفيذ إجراءات سابقة
للعقد اتخذت بناء على طلبه ،كما ال تكون الموافقة مشترطة إذا كانت المعالجة تخص تنفيذ التزام قانوني أو مهمة تدخل
ضمن مهام الصالح العام أو مهام سلطة عمومية التي يتوالها المسؤول عن المعالجة ،أو تحقيق مصلحة مشروعة من قبل
المسؤول عن المعالجة أو المرسل إليه بمراعاة مصلحة الشخص المعني ،وقد جاءت الفقرة الثالثة من المادة  0السالفة
الذكر في هذا المعنى.
وتحكم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الشروط العامة التالية:
 /8مشروعية الحصول على المعطيات ذات الطابع الشخصي :ومعناه أن يتم الوصول إلى المعطيات الشخصية
بطريقة مشروعة ،خالية من أي غش ،فال يمكن معالجة معطيات تتعلق بالحياة الخاصة لألشخاص دون موافقتهم
الصريحة ،فالبيانات الشخصية ال يمكن تخزينها ومعالجتها بغير رضا صاحبها ،1وكما سبق بيانه تقتضي المعالجة الموافقة
الصريحة فيما عدا الحاالت المستثناة بموجب القانون والمتمثلة في الفقرة الثالثة من المادة  0السالفة الذكر.
 /2ضرورة أن تتناسب ال معطيات الشخصية المطلوبة مع الهدف والغاية من معالجتها ،فال تعالج إال بالقدر
الذي تكون فيه كافية ومرتبطة بالهدف والغاية المحددة مسبقا ،فيجب على الجهة الراغبة في المعالجة أو مسؤول
المعالجة تحديد الغايات والهدف من المعالجة ،فمثال المعلومات التي تتعلق بصحة الشخص تتناسب مع الغاية من
المعالجة لهذه المعطيات من قبل هيئات الضمان االجتماعي ،وبالتالي يتم استعمال هذه المعطيات في حدود الغرض
الذي طلبت أو جمعت ألجله.2
 /3أن تكون معالجة المعطيات ذات طابع مؤقت ،بمعنى تأقيت تخزين المعطيات الخاصة وهي قاعدة جاءت
لحماية حقوق الش خصية ألن االحتفاظ بالمعلومات الشخصية الخاصة على الحاسوب اآللي يجب أن تكون لمدة
محددة ،وهو ما يمكن أن يستخلص من البند  6من المادة  84من القانون  70-81السالف الذكر والتي تنص على
أنه :يجب أن يتضمن التصريح مايلي -6 :مدة حفظ المعلومات".
ثانيا :حقوق الشخص المعني :
يتفق الفقه حول اربعة حقوق أساسية للشخص المعني ،1ويتعلق األمر بالحق في اإلعالم ،الحق في االعتراض،
الحق في الولوج والحق في التصحيح.
 /8الحق في اإلعالم:

1

محمد أمين الشوابكة ،جرائم الحاسوب واالنترنت ،الجريمة المعلوماتية ،الطبع  ،9دار الثقافة عمان ،8770 ،ص .16
2
ومن امثلة ذلك ما نصت عليه المادة  9/9989من قانون العمل الفرنسي ،التي أكدت أن وضع جهاز مراقبة األجهزة ال يجب أن يؤدي إلى حمل
قيود على حقوق وحريات األشخاص والتي ال تكون متناسبة مع الهدف من المواد تحقيقه والمبرر بالمصلحة المشروعة للمقاولة ،وعليه فوضع
كاميرات المراقبة الدائمة لمكان معين بالعمل ال يجب أن يجري إال في حالة الخطر الخاص ،وعندما يكون غرضه أمن األجراء المعنيين.
1
نعيم مغبغب ،مخاطر المعلوماتية واالنترنت ،المخاطر على الحياة الخاصة وحمايتها  ،دراسة في القانون المقارن ،بيروت ،9111 ،ص .830
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يتعلق األمر بالحق الذي يملكه الشخص المعني في أي عملية تتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
الخاصة به ،ومثالها العمليات المتعلقة مثال بالتجارة االلكترونية ،وبموجب هذا الحق يخول للشخص المعني أن يحصل
من التاجر االلكتروني مثال على المعلومات الكافية والالزمة المتعلقة بكيفية استعمال بياناته ومعطياته ذات الطابع
الشخصي.
نصت المادة  8/32من القانون رقم  70-81السالف الذكر على أنه  " :ما لم يكن على علم مسبق بها،
يجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله إعالم مسبقا وبصفة صريحة ودون لبس كل شخص يتم االتصال به قصد
تجميع معطياته ذات الطابع الشخصي بالعناصر التالية:
 هوية المسؤول عن المعالجة وعند االقتضاء هوية ممثله، أغراض المعالجة، كل معلومة إضافية مفيدة السيما المرسل إليه ومدى إلزامية الرد واآلثار المترتبة عن حقوقه ونقل المعطيات إلى بلدأجنبي".
إن المالحظ حول هذه المادة أنها لم تتضمن بشكل كامل جميع المعلومات الخاصة بالشخص المعني وال
حدودها وقدر المعطيات التي من الممكن تجميعها ،حيث أنه لم يبين مدة الحفظ للمعطيات ذات الطابع الشخصي،
وكذا المعلومات الخاصة باإلجراءات المتخذة لضمان حمايتها والتي بموجبها يمكن للشخص المعني أن يقدر ما إذا
كانت معطياته ذات الطابع الشخصي محمية أو غير ذلك.2
إن الهدف من إعطاء الشخص المعني هذا الحق يجد تبريره في البحث عن ضمان الشفافية في مرحلة التجميع
وإبداء المعني لرأيه في قبول أو االعتراض إن وجد على معالجة معطياته ذات الطابع الشخصي .والمالحظ أنه وطبقا
للمادة  33من القانون  70-81السالف الذكر أن إلزامية اإلعالم ال تطبق إذا تعذر إعالم الشخص المعني بالخصوص
في حالة استناد المعالج ألغراض احصائية أو تاريخية أو علمية ،أو إذا تمت المعالجة تطبيقا للقانون أو أنها ذات أغراض
صحفية ،فنية أو أدبية.3

2

Wissem, Jarraya, Op. Cit. p
3
تنص المادة  44علىمن القانون رقم  70-91السالف الذكر ":ال تطبق إلزامية اإلعالم المنصوص عليها في المادة  48من هذا القانون :
أ -إذا تعذر إعالم الشخص المعني ،وال سيما في حالة معالجة المعطيات ذات ال طابع الشخصي ألغراض إحصائية أو تاريخية ،أو علمية،
يلزم المسؤول عن المعالجة في هذه الحالة بإشعار السلطة الوطنية باستحالة إعالم الشخص المعني وتقديم لها سبب االستحالة.
ب -إذا تمت المعالجة طبقا لنص القانون،
ج -إذا تمت المعالجة حصريا ألغراض صحفية أو فنية أو أدبية".
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 /2الحق في االعتراض:
نصت المادة  36من القانون رقم  70-81السالف الذكر على أنه " :يحق للشخص المعني أن يعترض
ألسباب مشروعة على معالجة معطياته ذات الطابع الشخصي ،وله الحق في االعتراض على استعمال المعطيات المتعلقة
به ألغراض دعائية ،وال سيما التجارية منها ،من طرف المسؤول عن المعالجة أو مسؤول عم معالجة الحقة".
بصفة مستقلة عن فكرة الشفافية ،يعزز حق االعتراض تحكم األشخاص في معطياتهم وبياناتهم الشخصية ،فحق
االعتراض هو حق مكمل للحق في المعلومة ،حيث أنه وبعد إعالم الشخص المعني أثناء مرحلة تجميع المعطيات يمكنه
بعد ذلك إما قبول أو رفض استعمال معطياته ذات الطابع الشخصي.
إن ما يمكن إثارته حول هذه المادة هو أن المشرع قصر حق االعتراض على الشخص المعني فقط من غير
التطرق إلى ذوي حقوقه كالورثة مثال ،فالسؤال يطرح حول هل يجوز لورثة الشخص المعني االعتراض ،وإن كان قد تعرض
بأن للولي أو الوصي أو القيم على القاصر أن يمارس حق االعتراض بخصوص من يمثله ،وذلك من خالل المادة 2/0
و 1من القانون  70-81السالف الذكر ،1على اعتبار أن من يملك الترخيص (الموافقة) يملك حق االعتراض الخاص
بمن هم تحت واليته أو وصايته .كما أن المادة  8/36لم تحدد الوقت الذي يتم فيه تقديم االعتراض ،فهل هذا الحق
مطلق بمعنى يتم اللجوء إليه في أي وقت ،أو أن هناك وقت محدد يجب تقديم االعتراض فيه وإال يسقط؟ فهل يمكن
االعتراض بعد تمام عملية المعالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي؟ وهل يمكن تقديم االعتراض أثناء مرحلة التجميع
وقبل أن تتم المعالجة؟األصل أنه سيكون من الغريب جدا الحديث عن االعتراض في مرحلة التجميع (جميع المعطيات)،
ذلك أنه يخص المعالجة لها وبالتالي نعتقد أن هذا الحق يبدأ منذ اللحظة األولى للمعالجة وليس قبل

ذلك2.

إن أهم مالحظته يمكن إثارتها في هذا المقام حول هذه المادة أن هذا ممارسة هذا الحق من لدن الشخص
المعني معلق على وجود أسباب مشروعة تبرره ،وتترجم المشروعية بأن تكون األسباب جدية وضرورية لممارسة هذا الحق،
بمعنى أن الحق في االعتراض يجب أن يكون مبررا بأسباب مشروعة ،فالسؤال المطروح لمن يرجع الحق في تقدير
المشروعية من عدمه؟ وإن كان المنطق يقتضي أن هذه السلطة تكون للمسؤول عن المعالجة ،فالمشروعية تقتضي أال
تكون األسباب التي يبنى عليها االعتراض مخالفة للقانون وحسن سير األمور ،غير أن اإلشكال يبقى مطروحا في مسألة

1

بخالف المشرع التونسي والذي في المادة  8من القانون التونسي رقم  64/8773المؤرخ في  80جويلية  ،8773المتعلق بحماية البيانات ذات
الطابع الشخصي والتي تنص " :فيما عدا حاالت المعالجة التي يقتضيها القانون أو طبيعة االلتزام يحق للمعني أو ورثته أو الولي االعتراض على
معالجة معطياته الشخصية في كل وقت وألسباب وجيهة ومشروعة وجدية تتعلق به".
2
WissemJarraya, Op. Cit. p6 .
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تقدير السبب المشروع وهو ما يستوجب اللجوء فيه إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في
حال وجد نزاع حول السبب المشروع بين الشخص المعني والمسؤول عن المعالجة.1
وأورد المشرع استثناءين في الفقرة األخيرة من ذات المادة يفقد الشخص المعني حقه في االعتراض بمناسبتهما
وهما في حالة استجابة المعالجة اللتزام قانوني أو في حالة استبعاده بموجب نص صريح في المحرر الذي يرخص
بالمعالجة.
إن حق االعتراض قد يعرض إشكاال تطبيقيا باعتبار أنه يتم اللجوء إليه في مرحلة الحقة لجمع المعطيات ذات
الطابع الشخصي ،حول كيفية إلغاء أو مسح هذه المعطيات والتي تم تسجيلها مثال في قرص صلب CD ROM؟
بمعنى متى تم تسجيل المعطيات ذات الطابع الشخصي من خالل المعالجة على وسائط ذات االستعمال النهائي ،فكيف
يمكن الحديث عن محو أو مسح المعطيات نتيجة ممارسة الشخص المعني لحقه في

االعتراض؟2

-3الحق في الولوج:
تضمنت المادة  34من القانون  70-81السالف الذكر النص على هذا الحق في الولوج  " :يحق للشخص
المعني أن يحصل من المسؤول عن المعالجة على:
 التأكيد على أن المعطيات الشخصية المتعلقة به كانت محل معالجة أم ال ،وأغراض المعالجة وفئات المعطيات التيتنصب عليها والمرسل إليه،
 إفادته ،وفق شكل مفهوم ،بالمعطيات الخاصة به التي تخضع للمعالجة وكذا لكل معلومة متاحة حول مصدرالمعطيات".
إن هذا الحق وبهذا المفهوم يشكل حجز الزاوية في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على اعتبار أنه
يمكن الشخص المعني من التحكم في معطياته الشخصية ،كما أن حصوله على هذه المعلومات يمكنه من التأكد من
صحة وسالمة المعطيات الشخصية الخاصة به وكذا يمكنه من تحيينها إن كانت هناك ضرورة لذلك .ويتم استعمال هذا
الحق من الناحية العملية بتقديم طلب مبرر بأسباب مشروعة إلى المسؤول عن المعالجة ،والذي يتعين عليه واستنادا إلى
الفقرة  2من المادة  34من ذات القانون أن يطلب من السلطة الوطنية تحديد آجال لإلجابة على هذا الطلب والمقدم
إليه من قبل الشخص المعني ،وهنا أيضا نجد أن حق المعني باألمر مشروط بأن يكون مبررا بأسباب مشروعة ،ويحق
للمسؤول عن المعالجة إثبات أن الطلب المقدم إليه تعسفي ،وبالتالي يمارس حقه في رفض طلب الولوج المقدم إليه.1

1

حيث تنص المادة  88من القانون رقم  70-91السالف الذكر في الفقرة  8البند  " 3تلقي االحتجاجات والطعون والشكاوى بخصوص تنفيذ
معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وإعالم أصحابها بمآلها".
2
WissemJarraya, Op. Cit. p 18.
1
تنص الفقر  8من المادة  43من القانون رقم  70-91على " :يحق للمسؤول عن المعالجة أن يطلب من السلطة الوطنية تحديد آجال اإلجابة على
طلبات الولوج المشروعة ،ويمكنه االعتراض على الطلبات التعسفية ،ال سيما من حيث عددها وطابعها المتكرر ،ويقع على عاتقه إثبات الطابع
التعسفي لهذا الطلب"

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد85أيار /مايو - 9782المجلد– 70المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

45

حقوق الشخص المعني والتزامات المسؤول عن المعالجة وف ًقا
للقانون  70-81المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال
المعطيات ذات الطابع الشخصي

د .بلعيساوي محمد
الطاهر

إن المالحظة السابقة والخاصة بمدى مشروعية طلبات الولوج تبقى قائمة في هذا المجال على اعتبار أنه في
هذه الحالة لم تتكلم المادة على تعسفية المسؤول عن المعالجة في رفضه لطلبات الولوج ،وهل يعني ذلك أنه إذا عجز
هذا األخير عن تقديم اإلثبات الخاص بتعسفية طلب الولوج؟ يجعله متعسفا في هذا الرفض ،بمعنى ما ذا يترتب على
عجز المسؤول عن المعالجة في إثبات الطابع التعسفي لطلبات الولوج المقدمة إليه.
إن الحق في الولوج يتضمن بالضرورة الحق في الحصول على نسخة من المعطيات ذات الطابع الشخصي
للمعني ،ويبقى السؤال أيضا في هذا المقال حول أحقية ذوي حقوق الشخص المعني في تقديم مثل هذا الطلب أو في
الحصول على نسخة من المعطيات الخاصة بمورثهم ،بالنظر إلى أن المادة السالفة الذكر يقتصر األمر فيها على الشخص
المعني فقط.
كما تجدر المالحظة أن القانون  70-81السالف الذكر لم يتحدث عن كيفية ممارسة الحق في الولوج وفي
حالة تعدد المعالجات الخاصة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي أو في حالة وجود المعالج من الباطن والذي يرتبط
بالمسؤول عن المعالجة بعقد .2فهل هذا الحق في هذه الحالة يمارس لدى أحد منهم فقط أو يمارس لديهم جميعا؟ ثم
هل ممارسة هذا الحق لديهم جميعا يجعل من الطلب تعسفيا باعتبار مسألة التكرار؟ كما لم يبين المشرع عندنا مثلما
ذهب إليه المشرع التونسي في المادة  33من القانون رقم  ،63/2774السالف الذكر والتي يحد فيها المعني من
استعمال حقه ، 3وهو ما يعني أن حق الشخص المعني في الولوج مطلق ال يحده حد –باستثناء مشروعية طلبه -بما
يخدم حرياته الخاصة ويزيد في ثقته في المعالجة.
كما تجدر اإلشارة في هذا المقام أيضا أن القانون  70-81السالف الذكر خاء خاليا فيما يتعلق بطريقة
ممارسة هذا الحق والتي تثير العديد من اإلشكاالت سواء تعلقت في طريقة المستعملة (طريقة تقديم الطلب ،شكل
الطلب ،الوسيلة المستعملة ،)...أو تعلق االمر باإلثبات (إثبات تقديم الطلب ،أو اإلخطار بممارسة هذا الحق) .في
اعتقادنا أن طلب الولوج يقدم بطريقة كتابية أو بأي طريقة (وسيلة) أخرى تترك أثر مكتوبا يمكن الرجوع إليه ،ويثبت تقديم
الطلب –خاصة في حالة المنازعات -عن طريق تسليم وصل باستالم الطلب ،ويجب أن تحدد مدة يتعين فيها االستجابة
إلى طلب المعني أو رفضه من قبل المسؤول عن المعالجة.1
 -4الحق في التصحيح:
تضمن الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون رقم  70-81السالف الذكر الحق في التصحيح ،والذي هو
الحق الذي يعطي معنى للحق في الولوج على اعتبار أن هذا االخير يجد أحد مبرراته المشروعة في مكنة تصحيح

2

أنظر الفقرة  8من المادة  41من القانون رقم  70-91السالف الذكر.
3
تنص المادة  48من القانون  ":64/8773ال يمكن أن الحد من حق المعني باألمر أو ورثته أو الولي في النفاذ إلى المعطيات الشخصية المتعلقة
به إال في الحاالت التالية - :إذا كانت معالجة المعطيات الشخصية ألغراض علمية وبشرط أن يكون مساس المعطيات الشخصية بالحياة الخاصة
محدودا- ،إذا كان القصد من الحد من نفاذ المعني من النفاذ حماية المعني باألمر أو الغير".
1
WissemJarraya, Op. Cit. p 20.
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المعطيات ذات الطابع الشخصي للشخص المعني .حيث تنص المادة  33من هذا القانون على أنه ":يحق للشخص
المعني أن يحصل مجانا من المسؤول عن المعالج على:
أ /تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغالق المعطيات الشخصية التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا القانون بسبب الطابع
غير المكتمل أو غير الصحيح لتلك المعطيات على الخصوص أو لكون معالجتها ممنوعة قانونا ،ويلزم المسؤول عن
المعالجة بالقيام بالتصحيحات الالزمة مجانا ،لفائدة الطالب في أجل عشرة ( )87أيام من إخطاره".
يظهر من خ الل المادة أن المشرع أعطى مفهوما واسعا للحق في التصحيح والذي يبين قدرا أكبر للتحكم في
المعطيات ذات الطابع الشخصي من لدن المعني باألمر ،ذلك أنه قد تكون هذه المعلومات غير كاملة أو وجد بها أخطاء
تقتضي التصحيح استجابة إلى المادة /0د من هذا القانون والتي تستوجب بأن تكون المعلومات (المعطيات ذات الطابع
الشخصي) صحيحة وكاملة ومحينة إن اقتضى األمر.
والجدير بالمالحظة هو أن المشرع لم يعطي حال حول صحة المعطيات الشخصية ومكنة التصحيح التلقائي من قبل
المسؤول عن المعالجة متى علم أو بلغ إلى علمه بعدم صحة المعلومات أو منعه من ذلك وضرورة كون المصحح هو
المعني شخصيا .بمعنى متى كانت المعطيات ذات الطابع الشخصي المجمعة غير صحيحة وتمت المعالجة وبعدها تم
اكتشاف عدم صح هذه المعطيات ،فمن هو الشخص الجدير بإجراء التصحيح؟ وما هي الجهات المناط بها التبليغ؟
وكيف يتم؟ وما هي اإلجراءات المتخذة ضد الشخص المعني الذي قدم هذه المعطيات غير الصحيحة؟ ومن له سلطة
فظ النزاع الخاص بمدى صحة المعطيات الشخصية؟ وما هو موقف السلطة الوطنية؟ ومن يلزم بتقديم دليل اإلثبات على
عدم صحة هذه المعطيات الشخصية؟ إن كل هذه التساؤالت لم تعطى لها إجابة في القانون  70-81السالف الكر،
مما يجعل اللجوء إلى القواعد العامة أمر ال مفر منه.2
وفي حالة رفض المسؤول عن المعالجة في أجل  87أيام من إخطاره بإجراء التصحيح ،يكون للمعني باألمر أن يقدم
طلب التصحيح إلى السلطة الوطنية والتي تكلف أحد أعضائها بإجراء كل التحقيقات الالزمة والعمل على إجراء
التصحيحات الالزمة في أقرب أجل وإخبار الشخص المعني بمآل طلبه.1
إن المالحظة التي يمكن إثارتها والوقوف عندها تتمثل في أن المشرع أغفل النص على األجل الممنوح للسلطة
الوطنية للرد على الطلب المقدم إليها من قبل الشخص المعني باألمر بعد رفض المسؤول عن المعالجة القيام بذلك،

2

بخالف الوضع بالنسبة للتشريع التونسي السالف الذكر في المادة  89و  41واللذين ينصان:
المادة  ":89يجب على المسؤول على المعالجة والمناول أي يبادرا بإصالح البطاقات التي بحوزتهما أو إتمامها أو تعديلها أو تحيينها أو التشطيب
على المعطيات التي تضمنتها إذا بلغهما العلم بعدم صحة المعطيات الشخصية المضمنة أو نقصها .وفي هذه الحالة يجب على المسؤول عن
المعالجة والمناول إعالم المعني باألمر والمستفيد من الم عطيات بصف مشروعة بكل تغيير أدخل على المعطيات الشخصية التي سبق وأن تحصل
عليها ،ويتم اإلعالم في أجل شهرين من تاريخ التغيير برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا".
المادة  ": 41إذا وجد نزاع حول صحة معطيات شخصية يجب على المسؤول عن المعالجة والمناول التنصيص على أنها محل منازعة إلى حين
االنتهاء".
1
أنظر الفقرة  9 – 8من المادة  48من القانون رقم  70-91السالف الذكر.
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واكتفى بإيراد عبارة " أقرب اآلجال" وهي عبارة غير دقيق ،فهل تعني نفس المدة الممنوحة للمسؤول عن المعالجة من
تاريخ تقديم المعني باألمر للطلب إلبالغ السلطة الوطنية ( 87أيام) أم تعني أجال آخر؟ وإذا كان األمر يتعلق بمعطيات
قد يترتب على عدم اإلسراع في اإلجراء المساس بحقوق المعني باألمر أو بحقوق الغير أو كانت معطيات حساسة ،فما
هي المدة المخصصة لذلك بالنظر إلى طبيعة المعطيات محل طلب التصحيح؟
إن هذه المادة تستوجب التعديل بحيث تكون أكثر دقة من خالل بيان الحل في حالة المنازعة حول مدى صحة
المعطيات ذات الطابع الشخصي ،واإلجراءات المتبع إلجراء التعديل ،وكذا تحديد اآلجال اللزمة إلجراء التعديل أو
التصحيح في حالة تقديم الطلب إلى السلطة الوطنية.
وتضيف الفقرة ب من المادة  33السالفة الذكر بأنه يتعين على المسؤول عن المعالج  :ب -تبليغ الغير الذي
وصلت إليه المعطيات ا لشخصية بكل تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغالق للمعطيات ذات الطابع الشخصي يتم تطبيقا
للمطة (أ) أعاله ما لم يكن ذلك مستحيال"
ومعنى هذا أنه يجب وبعد إجراء التعديل أو التصحيح أو التحيين وبصورة عامة كل تغيير يحدث في المعطيات
الشخصية لدى المسؤول عن المعالجة ،على هذا األخير القيام بإعالم الشخص الذي وصلت إليه المعطيات الشخصية
بالعمليات التي تمت على المعطيات الشخصية تنفيذا لحق المعني باألمر .والمالحظة في هذا المقام تدور حول األجل
المحدد لإلبالغ ،فالمشرع لم يورد عبارة تذكر تخص األجل ،والحقيقة أن األمر في هذا الوضع يتعلق بالمدة الفاصلة بين
القيام بإجراء التصحيح (ممارسة الحق) وتلك التي يتم فيها إبالغ الغير 2بهذه العمليات ،فكان األجدر بالمشرع تحديد
األجل لسد الفراغ والتأويالت الغير مجدية في هذا المجال ،وتجنب العبارات العامة غير الدقيقة "كعبارة أقرب اآلجال"
مثلما فعل في الفقرة األولى من ذات المادة ،خاصة وأن مكنة تعلق األمر بمعطيات حساسة أو ذات أهمية بالغة بالنسبة
للمعني شخصيا أو بالنسبة للغير.
أخيرا قرر المشرع في الفقرة األخيرة من نفس المادة مكنة استعمال الحق في التصحيح من قبل ورثة الشخص
المعني ،والحقيقة أن هذه الفقرة تثير الجدل عن مكنة هؤالء في استعمال باقي الحقوق األخرى ،حيث أنه ال وجود لمبرر
قانوني مقبول في قصر استعمال ذوي حقوق الشخص المعني على الحق في التصحيح دون مكنة استعمال الحق في
اإلعالم أو الحق في الولوج أو الحق في االعتراض على وجه الخصوص.
ثالثا :التزامات المسؤول عن المعالجة:
إن التزامات المسؤول عن المعالجة تصب كلها في سبيل تسهيل ممارسة األشخاص المعنية لحقوقهم من خالل
احترام بعض المبادئ وحسن تسيير المعطيات ذات الطابع الشخصي المرتبطة بهم ،وتقوم هذه االلتزامات على المبادئ:

2

والغير في هذا المقام المقصود بهم وعلى حد تعبير الماد  4الخاصة بالمفاهيم األساسية للقانون  70-91السالف الذكر هو ":كل شخص طبيعي أو
معنوي عمومي أو خاص أو أي كيان آخر غير الشخص المعني والمسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن واألشخاص المؤهلين لمعالجة
المعطيات الخاضعون للسلطة المباشرة للمسؤول عن المعالجة"
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-8االلتزام بالمشروعية والنزاهة:
تقضي المادة  2من القانون  70-81السالف الذكر أنه " :يجب أن تتم معالجة المعطيات ذات الطابع
الشخصي ،مهما كان مصدرها أو شكلها ،في إطار احترام الكرامة اإلنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة وأال تمس
بحقوق األشخاص وشرفهم وسمعتهم".
ومعنى هذا أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تلزم المسؤول عن المعالجة واجبا بأن ال تمس هذه
المعالجة بالحقوق المحمية بموجب القانون ،ذلك أن الحق في الحياة الكريمة ،وحرمة الحياة الخاصة والحريات العامة
للفرد هي كلها حقوق دستورية مضمونة.1
إن ما تجدر مالحظته في هذا المقام أن هذا المبدأ يحكم أيضا عملية جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي
والتي تعني أنه ال يمكن أن تجمع سوى المعطيات الشخصية الالزمة والضرورية للعملية المراد إجراؤها ،ويجب أال
تستعمل تلك المعطيات ألغراض غير مشروعة او ألهداف غير تلك التي جمعت ألجلها والمطلوبة إلتمامها.2
إن مبدأ مشروعية تجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي يفترض من جهة أن جمع المعطيات ال يتم بغير علم
الشخص المعني ،ومن جهة أخرى أن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم تجميعها تكون ليست مطلوبة فحسب،
بل وضرورية إلتمام عمليات مشروعة .3ومعنى هذا أنه ال مجال للحديث عن المعطيات ذات الطابع الشخصي متى لم
تكن الزمة إلجراء عملية معينة ،وال يمكن أت يتم طلبها وأخذها للمعالجة بغير علم صاحبها.
كما أن هذا المبدأ يفترض حسن نية المسؤول عن المعالجة والذي يتعين عليه تحديد أغراض االستعمال والغاية
من تجميع المعطيات الشخصية ،وال يمكن بأي حال من األحوال إعادة استعمال هذه المعطيات في عمليات أخرى أو
ألغراض أخرى غير تلك التي جمعت ألجلها .1ومعنى هذا أنه لكي يقوم المسؤول عن المعالجة بتنفيذ التزامه احتراما
لهذا المبدأ وجب عليه إعالن المعني باألمر أن هذه المعطيات الشخصية يتم تجميعها ،وبأنها ضرورية بشكل أساسي
إلتمام العمليات المراد إجراؤها والتي تم تجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي بشأنها.2

1

أنظر المواد  36و 89من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائري لسنة .8796
2
علي كحلون ،الجوانب القانونية لقنوات االتصال الحديثة والتجارة االلكترونية ،دار مهمات أدبية المؤسسة ،تونس ،8778 ،ص .488
3
J. Boyer, l’internet et la protection des données personnelles et la vie Privée, Cahier Français n° 295, p 74.
1
WissemJarraya, Op. Cit. p 23, exemple : Votre supermarché vous Propose une carte de fidélité pour vous faire
profiter de remise spéciales lors de vos achats ou d’une ristourne en fin d’année. Lors de vos futurs passages en
caisse le contenu de votre panier d’achat est enregistré et sert a établir un profil de consommation dont
l’évolution sera régulièrement observée. Si cela se fait a votre insu et si vous n’en avez pas été informé au
moment d’y souscrire, le principe de loyauté est violé. Aussi La Brochure Du CNPD, disponible in :
http://cnpd.public.lu ,
2
les commerçants via internet font tout leur possible pour collecté des données personnelles à l’insu des
utilisateurs du réseau. Pour atteindre cet objectif, ils utilisent principalement des Kookes. Les Kookies sont
« des petits programmes espions »qui ressemblent a un morceau de gâteau empoisonnée. Il s’agit d’une
empreinte que le site dépose dans le disque dure de l’ordinateur de l’internaute. Cette empreinte permettra

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد85أيار /مايو - 9782المجلد– 70المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

44

حقوق الشخص المعني والتزامات المسؤول عن المعالجة وف ًقا
للقانون  70-81المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال
المعطيات ذات الطابع الشخصي

د .بلعيساوي محمد
الطاهر

والحقيقة أن االلتزام بالمشروعية من قبل المسؤول عن المعالجة تحكمه وفي غياب التحديد القانوني للوسائل
التدليسية أو غير المشروعة في المعالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي ،االعتبارات األخالقية ومبادئ حسن التعامل
أكثر من االعتبارات القانونية ما يجعل للقاضي سلطة تقديرية في تحديد مدى مشروعية الحصول على المعطيات من
عدمه في المسؤول عن المعالجة.
 /2االلتزام بتحديد الغرض أو الغاية :
يتمثل هذا المبدأ في أن على الشخص الذي يقوم بعملية تجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي ،أن يظهر األغراض
والغايات واالهداف التي يصبوا إلى تحقيقها من خالل هذا التجميع ،وهو ما نصت عليه المادة  9في فقرتها ب من
القانون رقم  70-81السالف الذكر حيث نصت " :يجب أن تكون المعطيات الشخصية :ب -مجمعة لغايات محددة
وواضحة ومشروعة وأال تعالج الحقا بطريقة تتنافى مع هذه الغايات" .وينتج عن هذا أن الغاية يجب أن تكون محددة،
واضحة بمعنى ال واسعة المعني وال غامضة ومالئمة،3وهذا لغرض

تفادي تحوير الغاية التي جمعت ألجلها ،كما يجب أن تكون مشروعة

بمعنى أن ال تكون مخالفة للقوانين المعمول بها وال لقواعد حسن التعامل  ،وهو ما أضافته الفقرة ج من نفس المادة بنصها" :
مالئمة ومناسبة وغير مبالغ فيها بالنظر إلى الغايات التي من أجلها تم جمعها أو معالجتها".
وتضمنت المادة استثناء حول حفظ المعلومات في الفقرة ه والمتعلق بالمدة ،حيث أن حفظ المعطيات ذات
الطابع الشخصي يتم للمدة الالزمة إلنجاز األغراض التي من أجلها تم جمعها ومعالجتها ،حيث يمكن وبناء على طلب
المسؤول عن المعالجة للسلطة الوطنية أن تأمر بحفظ المعطيات لمدة تزيد عن المدة الالزمة إلنجاز األغراض التي
جمعت ألجلها إذا تعلق األمر بتحقيق مصلحة مشروعة لغايات تاريخية أو احصائية أو علمية.
وما تجدر مالحظته في هذا المجال هو أنه وبالرغم من حرص التشريع على عدم تحويل المعطيات ذات الطابع
الشخصي إلى غايات أخرى غير تلك التي بمناسبتها تم تجميعها ومعالجتها ،إال أن الواقع العملي أفرز العديد من
الخروقات ال سيما في المجال االفتراضي أو فضاء االنترنت ،1وهو ما يحتم

على االشخاص المعنية والمسؤولين عن المعالجة أخذ

الحيطة أكثر في تعامالتهم مع هذه المعطيات ذات الطابع الشخصي.
lors de la prochaine connexion de l’utilisateur à ce serveur de repérer la précédente consultation ainsi que les
pages du site qui avait été consulté. WissemJarraya, Op. Cit. p 23
3
La collecte et l’utilisation de données par l’entreprise ou une organisation peuvent poursuivre une ou
plusieurs finalités, chacune de ces finalités présentant par rapport à l’autre, une ou plus ou moins grande
compatibilité. Ainsi, la banque qui collecte des données personnelles peut poursuivre outre la finalité :
( « gestion de crédit » celle de démarchage commercial pour des produits de crédit voire pour autres produits
assurances, …), celle, enfin de contrôle de la valeur de crédit au regard de l’ensemble des établissements de
crédit dans le cadre de la transmission à une banque de données positive de renseignement à propos des
crédits à la consommation . Yves poullet, Protection des Données à caractère personnel et obligation de
sécurité, cahier du C.R.I.D, n° 14, p 28.

1وفي هذا المجال يمكن اإلشارة إلى ما يعرف بـ Les Spam :وهي المعروفة في أوساط االنترنت
Le terme spamming est plus souvent utilisé qu’il n’est définit. Il existe d’ailleurs une grande variété de « spam
», qui peuvent tomber sous le coup de législations différentes (loi sur le commerce électronique, loi relative à la
vie privée, loi relative à la criminalité informatique, lois relatives à la protection du consommateur, loi relative à
la publicité pour les médicaments, etc.). Au sens large, ce terme désigne l’envoi de messages électroniques non
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 بلعيساوي محمد.د
الطاهر

حقوق الشخص المعني والتزامات المسؤول عن المعالجة وف ًقا
 المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال70-81 للقانون
المعطيات ذات الطابع الشخصي
: االلتزام بضمان سالمة وسرية معالجة المعطيات/3

إن المعطيات ذات الطابع الشخصي يجب أن تضمن سالمتها وحمايتها من الولوج أو االطالع غير المرخص
 وكذا االحتياطات، وهو ما يستوجب على المسؤول عن المعالجة التزام وواجب اتخاذ المناسب والضروري من التدابير،به
 بمعنى العمل والسهر على بقاء المعطيات الشخصية في مأمن من كل اتالف،الالزمة للمحافظة وحماية هذه المعطيات
.عرضي أو غير مشروع أو من الضياع العرضي أو التلف أو النشر أو الولوج أو اإلرسال غير المصرح به
 " يجب على المسؤول عن المعالجة وضع: السالف الذكر على أنه70-81  من القانون31 نصت المادة
 أو غير المشروع أو،التدابير التقنية والتنظيمية المالئمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من اإلتالف العرضي
 خصوصا عندما تستوجب المعالجة إرسال معطيات عبر،الضياع العرضي أو التلف أو النشر أو الولوج غير المرخصين
."شبكة معينة وكذا حمايتها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة
 فهو ينفذ قبل أي تقديم،إن االلتزام بحفظ وسالمة المعطيات ذات الطابع الشخصي هو التزام ذو طابع قبلي
 ولعل من المفيد في هذا المقام إبداء توصية للمشرع حول،لهذه المعطيات وقبل أن يقع أي ضرر للشخص المعني
 السالف الذكر70-81  من القانون9 ضرورة تحديد أو وضع مدة معينة لحفظ المعطيات وعدم ترك البند ه من الماد
. وتحديد المدة الالزمة إلنجاز األغراض التي من أجلها جمعت المعطيات ذات الطابع الشخصي،بعمومه
والجدير بالتنويه إليه حول هذه المادة أنها لم تتضمن أي إشارة تتعلق بالحالة التي يتم فيها توقيف نشاط
 وعن مصير،المسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن والذي يعمل استنادا إلى تعليمات المسؤول عن المعالجة
 الرأي الذي يرجحه المنطلق القانوني العقلي هو أنه يعود للسلطة الوطنية االلتزام.المعطيات الشخصية المحفوظة لديهما
sollicités. Bien que ce ne soit pas systématiquement le cas, les caractéristiques du spamming sont globalement
les suivantes :
Les messages non sollicités sont envoyés de manière massive et parfois répétée ;
Le message poursuit souvent un objectif commercial (la promotion d’un produit ou d’un service) ;
Les adresses sont souvent obtenues à l’insu du propriétaire (en violation des règles relatives à la vie privée) :
Il n’est pas rare en outre que, d’une part, le message ait un contenu illégal, trompeur et/ou préjudiciable et,
d’autre part, l’expéditeur masque son identité ou utilise une fausse identité.
Dans un sens plus restreint et au regard de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services
de la société de l’information (loi « commerce électronique »), ce terme spamming désigne l’envoi de publicités
non sollicitées par courrier électronique. Dans le cadre de ce document, c’est essentiellement cette réalité qui
sera abordée car elle est visée par une législation qui relève de la compétence du Service public fédéral
Economie,
P.M.E.,
Classes
moyennes et
Energie (dénommé
ci-après
SPF
Economie).
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/01.02.05.04 spamming_brochure_fr.pdf
Le juge des référés du Tribunal de Grand Instance de Paris a jugé, le 15 janvier 200290, qu’un fournisseur
d’accès pouvait résilier le contrat d’un client pour avoir pratiqué du spamming. Le juge des référés a estimé que
le cybercommerçant a perturbé l’équilibre des réseaux. Le jugea également relevé que « La pratique du
spamming, considérée dans le milieu de l’Internet comme une pratique déloyale et gravement perturbatrice,
est contraire aux dispositions de la charte de bonne conduite » T.G.I. Paris, ord. réf., 15 janvier 2002. R.G.n
01/5933cité par D.FOREST, « Le spamming en quête de régulation », Expertises, fev. 2003, p.62.
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حقوق الشخص المعني والتزامات المسؤول عن المعالجة وف ًقا
للقانون  70-81المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال
المعطيات ذات الطابع الشخصي

د .بلعيساوي محمد
الطاهر

واألمر بإتالف أو غلق المعطيات أو سحبها حسب ما جاء في البند  0من المادة  23من القانون  70-81السالف
الذكر والمحددة لمهام السلطة الوطنية ،كما يكون لها األمر بالتغيرات الالزمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
في الحاالت األخرى غير توقيف النشاط.
إن تحديد مدة حفظ المعطيات ذات الطابع الشخصي من شأنه تعزيز وتجسيد مبدأ سالمة المعطيات الشخصية
ذلك أنه بعد انتهاء هذه المدة يكون من حق الشخص المعني تفعيل حق آخر لم يتم النص عليه في التشريع الجزائري
وال في التشريعات العربية وإن كان يفهم بصورة ضمنية وهو "الحق في النسيان"

« le Droit à l’oubli »1

وبصورة خاصة في المجال االفتراضي ،بحيث أنه يترتب على انقضاء المدة المحددة بأن تكون تلك المعطيات والبيانات
غير متاحة وال يمكن إعادة استعمالها خارج اإلطار القانوني المسموح به .فقد ال يرغب الشخص المعني في بقاء
المعطيات الصحية الخاصة به موجودة ومتاحة لدى المسؤول عن المعالجة ،خاصة إذا ما تم شفاؤه بصورة نهائية من
مرض معين تابع عالجه لدى احدى المستشفيات أو المصحات الخاصة التي تعالج المعطيات الشخصية لمرضاها ،وهو
ما يجسد حق االنسان في النسيان بأن ال تبقى هذه المعطيات محفوظة ومتاحة
ويترتب على هذا المبدأ التزام لصيق به اال وهو االلتزام بالسرية بالنسبة للمعطيات ذات الطابع الشخصي
وبالنظر إلى أهمية هذا االلتزام ،خاصة وأن األمر قد يتعلق في بعض األوضاع بأسرار أعمال في شكل بيانات خاصة
(كأرقام الحسابات ،وتصنيف العمالء بالنسبة لبعض التجار ،)...فقد حرص المشرع الجزائري وكغيره من المشرعين على
ضرورة المحافظة على سرية المعطيات الشخصية ،حيث أنه وفي المادة  47من القانون  70-81السالف الذكر ألزم أي
شخص يعمل تحت سلطة المسؤول عن المعالجة أو سلطة المعالج من الباطن والذي يكون له الحق في الولوج واالطالع
على هذه المعطيات بحكم صفته بالسر المهني ،وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.1
بمعنى أن المسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن ،وجميع من يعمل تحت تصرفهم (سلطتهم) ممن لهم
الحق باالطالع على المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة ،يكونون ملزمين جميعا بعد إفشاء هذه المعلومات والتي
هي سرية بالنظر إلى طابعها الشخصي الذي يستند إلى حق الفرد في الخصوصية وفي حماية حياته الخاصة .إن تفعيل
االلتزام بالسرية ال يمس بأي حال من األحوال بمبدأ الشفافية المشترط في حق الفرد في الحصول على المعلومة ذلك أن
هذه المعطيات ذات الطابع الشخصي تخرج من مجال المعلومات المتاحة والتي هي حق للفرد يكون له أن يعرفها
والحصوص عليها.

1

Clair Marliac, Le droit a l’oubli et la gestion des données personnelles en matière de fichiers, la revue de droit
a l’oubli, n°8 septembre 2016, p 30,31.
1
ويتعلق األمر بالعقوبات الجنائية الخاصة بجريمة إفشاء األسرار المهنية الواردة في المادة  479و  478من قانون العقوبات الجزائري المعدل
والمتمم ،وحكم القضاء الجزائري بأنه يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة  478من قانون العقوبات المتهم الذي قا باستعمال رمز متفق
عليه مسبقا مع مراسله المكلف بتقديم معلومات إلى شركة صناعية تهتم باألسواق الدولية من أجل السماح لها بمواجهة تنافس الشركات األخرى في
ظروف امتيازية(( ,غ ج  88ماي  ،9161نشرة القضاة  ،3/9161ص .)08
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حقوق الشخص المعني والتزامات المسؤول عن المعالجة وف ًقا
للقانون  70-81المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال
المعطيات ذات الطابع الشخصي

د .بلعيساوي محمد
الطاهر

خاتمة:
من خالل هذه الدراسة توصلنا إلى بعض النتائج والمتمثلة في:
 °إن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تشترط الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني ،وبصورة
مسبقة مع ضرورة تحديد األهداف والغايات من هذه المعالجة ،والتي يجب أن تتناسب مع هذه المعطيات وأن تكون هذه
األخيرة محفوظة لمدة معينة قد تتعلق بتحقيق هذه األهداف والغايات التي جمعت ألجلها.
 °أن من حق الشخص المعني العلم بكافة المعلومات الشخصية الخاصة به وبالكيفية التي سوف تتم معالجتها
ومدتها ،غير أن المشرع لم يبين بصورة دقيقة مدة الحفظ وال قدر المعلومات التي يمكن تجميعها وحدود ذلك ،فهي
كلها متروكة بيد المسؤول عن المعالجة والذي ال يحده في ذلك سوى الغايات أو األهداف من المعالجة.
 °أن حق االعتراض بالنسبة للشخص المعني حق مطلق وغير محدد بوقت معين ،فاستنادا إلى المادة  36من
القانون  70-81السالف الذكر يتعلق األمر بالمعالجة ،فهل يمكن استعمال هذا الحق في مرحلة التجميع ،كما أن
المشرع قصر هذا الحق على الشخص المعني فقط دون ذوي حقوقه ،وأخيرا علق ممارسة هذا الحق على السبب
المشروع المبرر له ،دون بيان سلطة تقدير مشروعية األسباب المبررة له.
 °علق المشرع ممارسة حق الولوج أيضا على وجود السبب المشروع ،ولم يعالج مسألة تعسف المسؤول عن
المعالجة في رفض طلبات الولوج بغير وجه حق ،خاصة إذا عجز عن تقديم اإلثبات عن تعسفية هذه الطلبات من قبل
األشخاص المعنية .كما أن المشرع لم يبين إجراءات ممارسة في حالة تعدد المسؤولين عن المعالجة أو وجود المعالج
من الباطن وال حدود هذا الحق باعتبار انه مشروط فقط بوجود السبب المشروع.
 °لم يعطي المشرع حال يذكر حول صحة المعطيات ،ومكنة التصحيح التلقائي من لدن المسؤول عن المعالجة ،كما
أن ع دم تحديد اآلجال بشكل دقيق بين الشخص المعني والمسؤول عن المعالجة أو بين األول والسلطة الوطنية في حالة
رفض المسؤول عن المعالجة إجراء التصحيح ،من شأنه خلق إشكاالت عملية تتعلق باستفادة المعني من معطياته
الشخصية خاصة إذا تعلق األمر بمعطيات تحتاج معالجتها السرعة في التنفيذ.
 °تعد سالمة وسرية المعطيات من أهم االلتزامات الملقاة على عاتق المسؤول عن المعالجة والتي تستوجب منه أخذ
جميع التدابير واالحتياطات الالزمة لكفالة هذه الحماية ،غير أن المشرع وبالرغم من اعتماده لهذا االلتزام لكنه أغفل
اإلشارة إلى الحلول الخاصة بال سالمة في الحالة التي يتم فيها التوقف عن النشاط بالنسبة للمسؤول عن المعالجة أو
المعالج من الباطن ،وعن مصير المعطيات ذات الطابع الشخصي المحفوظة لديهم ،ومن له الحق في اتخاذ التدابير
الالزمة والكفيلة بحماية تلك المعطيات.
 °إن معالجة المعطيات تقوم على احترام الحقوق المحمية للشخص المعني ،كالحق في الحياة الكريمة واحرام
الحريات العامة المضمونة بموجب الدستور ،وأال يمس بسمعته وشرفه ،وأن تكون هذه المعالجة بحسن نية من خالل
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التحديد الواضح والدقيق للغايات وأهداف المعالجة ،غير أن هذا ال يحول دون ضرورة أخذ االحتياطات الالزمة خاصة
في المجال الرقمي وعبر االنترنت أين يكون المجال أكثر اتساعا لالستعماالت المخالفة لهذه الغايات.
ومن خالل هذه النتائج توصلنا إلى تقديم توصيات تصب كلها في خانة إبراز بعض النقائص التي تستوجب األخذ
بعين االعتبار من خالل تعديل النص الحالي للقانون  70-81وتداركها قبل الدخول في الجانب التطبيقي لهذا القانون:
 ضرورة تعديل المادة  0من هذا القانون بما يجعل حق التراجع عن الموافقة المسبقة محدودا في الزمان وفي محتوىالمعطيات بما يخدم استقرار المعامالت من خالل جعل الرفض والتراجع عن القبول مستندا إلى أسباب مشروعة تبرره–
في غير الحاالت المستثناة طبعا-أو جعله مقرونا بمدة سقوط يحث يحول انقضاؤه دون مكنة ممارسة هذا الحق.
 ضرورة تعديل المادة  32من القانون السالف الذكر والمتعلقة بالحق في اإلعالم من خالل إضافة مطة أخرى للفقرةاألولى منها والتي تخص تحديد مدة الحفظ إلى جانب أغراض المعالجة ،على اعتبار أن من شأن هذه المدة زيادة ضمان
تحكم الشخص المعني في معطياته الشخصية واستقرار المعامالت التي تمت من خالل المعالجة ،واتاحة هذا الحق أيضا
إلى ذوي الحقوق كالورثة مثال ،والذي قد تكون مصلحتهم قائمة في اإلعالم بأية معالجة لمعطيات مورثهم.
 تعديل الماد  34من هذا القانون والخاصة بالحق في الولوج من خالل وضع آجال محددة سواء بالنسبة للمسؤول عنالمعالجة في طلبه من السلطة الوطنية تحديد آجال لممارسة هذا الحق ،أو بالنسبة للسلطة الوطنية في ردها على هذا
الطلب ،مع بيان اإلجراءات الخاصة بالطعن في قرارات الرفض عير المبررة من المسؤول عن المعالجة أو في حالة عجزه
عن تقديم الدليل عن تعسفية طلبات الولوج المقدم إليه من قبل األشخاص المعنية أو ذوي حقوقهم.
 تعديل المادة  33من القانون أو إضافة مادة أخرى تخص بيان مكنة التصحيح التلقائي من قبل المسؤول عن المعالجةف ي حال بلغ إلى علمه وبطريقة مؤكدة عدم صحة المعطيات المجمعة ،وتحديد الشخص الجدير بإجراء التصحيح،
وإجراءات ذلك وكيفيته ،وكذا االجراءات المتخذة ضد مقدم المعطيات غير الصحيحة ،ومآل المعطيات غير الصحيحة
المرسلة ،وتحديد المدة الالزمة للسلطة الوطنية للرد على طلب الشخص المعني في حالة رفض المسؤول عن المعالجة
إجراء التصحيح ،وبيان إجراءات حل المنازعات الخاصة بصحة المعطيات وإجراءات التعديل واآلجال الالزمة لذلك.
 تعديل المادة  36من القانون السالف الذكر وفسح المجال لدوي حقوق الشخص المعني لممارسة حق االعتراضبدل مورثهم إن كان لهم مصلحة في ذلك ،مع بيان إجراءات ذلك والجهات المخولة قانونا للبت في مسألة السبب
المشروع المبرر لحق االعتراض ،وتحديد آجال ذلك سواء بالنسبة للمسؤول عن المعالجة أو بالنسبة للسلطة الوطنية في
تكليف أحد أعضائها بإجراء التحقيقات الالزمة الخاصة بهذا الموضوع.
في الختام نوصي بضرورة اسناد أمر إصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية الخاصة بهذا القانون إلى خبراء في المجالين
القانوني علوم اإلعالم واالتصاالت والتكنولوجيات الحديثة ،لدراسة واقع ,آثار إدراج هذا القانون ضمن المنظومة
التشريعية الجزائرية والذي سيمس ال محالة عديد المجاالت والقطاعات سواء تعلق األمر بالحقل التجاري أو قطاع البنوك
واالقتصاد أو الحياة الخاصة اليومية لألفراد ،بالنظر إلى اعتماد المشرع أيضا لقانون التجارة االلكترونية والذي ستلعب
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حقوق الشخص المعني والتزامات المسؤول عن المعالجة وف ًقا
للقانون  70-81المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال
المعطيات ذات الطابع الشخصي

د .بلعيساوي محمد
الطاهر

فيه هذه المعطيات الشخصية الدور المحوري خاصة ما تعلق منها بالسرعة التي سوف يتدفق بها الكم الهائل من
المعطيات ذات الطابع الشخصي.
قائمة المراجع:
أوال :الكتب:
 /8باللغة العربية
 °8علي كحلون ،الجوانب القانونية لقنوات االتصال الحديثة والتجارة االلكترونية ،دار مهمات أدبية المؤسسة ،تونس،
.2772
 °2مدحت عبد الحليم رمضان ،الحماية الجنائية للتجارة االلكترونية ،الطبعة  ،8دار النهضة العربية.2777 ،
 °3محمد أمين الشوابكة ،جرائم الحاسوب واالنترنت ،الجريمة المعلوماتية ،الطبع  ،8دار الثقافة عمان.2770 ،
 °4نعيم مغبغب ،مخاطر المعلوماتية واالنترنت ،المخاطر على الحياة الخاصة وحمايتها  ،دراسة في القانون المقارن،
بيروت.8991 ،
2/ Ouvrages:
1° FABRICE MATTATIA, Le droit des données personnelles, 2e édition,
EYROLLES, 2016
2° F. De Brouer, Protection des données a caractère Personnelles : un
nouveau cadre légale Belge, R.D.A.I n° 2, 1999
° D. FOREST, « Piratage en ligne et donnée personnelles : une équation 3
insolite ? », expertise, juin 2004.
ثانيا :المقاالت:
1° S.V Javernier, La CNIL et la protection des données Médicales
nominatives, Gaz. Pal. 1999, 2esem
2° WissemJarraya, La protection des données personnelles dans le
commerce électronique, Rapport de recherche faculté de droit Sfax,
2013, Droit du net archives ouvertes
° J. Boyer, l’internet et la protection des données personnelles et la vie 3
Privée, Cahier Français n° 295
4° Yves poullet, Protection des Données à caractère personnel et
obligation de sécurité, cahier du C.R.I.D, n° 14
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 بلعيساوي محمد.د
الطاهر

حقوق الشخص المعني والتزامات المسؤول عن المعالجة وف ًقا
 المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال70-81 للقانون
المعطيات ذات الطابع الشخصي

5° D.FOREST, « Le spamming en quête de régulation », Expertises, fev.
2003
: مواقع عبر الشبكة:ثالثا
°/http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualite/pdfs/03_2016/CEDH_Gubler.pdf
°/www.jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-Pivas-jugement-correctionnel-du3-septembre-1997/

°/www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-lille-7eme-chambrejugement-correctionnel-du-29-janvier-2004/

°/ http://cnpd.public.lu
°/https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/01.02.0
5.04-spamming_brochure_fr.pdf
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مبدأ الشرعية في القانون الجنائي الدولي

ط.د .إيمان بوقصة

مبدأ الشرعية في القانون الجنائي الدولي
Principle of Legitimacy in International Criminal Law
إيمان بوقصة/أستاذة مكلفة بجامعة العربي التبسي_ باحثة دكتوراه-قانون جنائي خاص-جامعة العربي التبسي_ تبسة_
الجزائر

الملخص:
يعين مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات ،أن الفعل الذي يرتكبه الفهر أو تنعهع عه رتكابه  ،ال تكه أن يعهد ميرتهة أو تو هع
م أميل عقوبة ،ال ذا وميد نص تشريعي حيظر مثل هذا الفعل أو يلزم القيام ب وأن يضع ميزاء على خمالفة ذله ،،وبالنها رهر
مه

ائههرب اةبا ههة ،أي أن مصهها ر النميههرل والعقههاة يفصههورب ل نصههو القههانون، ،فووم ه الضههيد ،ون اههن م ه مصهها ر القههانون

األخرى م عرف واملبا ئ العامة للقانون.
وهو ما أكدت املا ب  11الفقرب  20م اةعالن العاملي حلقوق اةنسان على أن  " :ال يدان أي شهصص مه ميهراء أ اء
عمل أو االمنعاع ع أ اء عمل ال ذا كان ذل ،يعنرب ميرما وفقا للقانون الوطين أو الدو و ت االرتكهاة ،كهذل ،ال تو هع عليه
أي عقوبههة أشههد م ه تلهه ،الههه ههوا تو يعوهها و ههت ارتكههاة اجلرتههة " ،و ههد تههعت النش هريعات

تك هريد هههذا املبههدأ ل وانيعوهها

الداخلية ،شأهنا ل ذل ،اجلرائم ذات الطابع الدو .
الكلمات المفتاحية :مبدأ الشرعية ،القانون اجلعائي الدو  ،نظام روما ،اجلرائم الدولية ،املعاهدات ،اةتفا يات ،احملاكم اخلاصة.
Abstract:
The principle of the legality of crimes and punishments means that an act committed or committed by
an individual can not be considered as a crime or a penalty for which a penalty is imposed, unless
there is a legislative provision prohibiting or requiring such an act, In other words, that the sources of
criminalization and punishment are limited in the provisions of the law, in its narrow sense, to other
sources of law than the general principles and the law.
As affirmed in article 11, paragraph 20, of the Universal Declaration of Human Rights: "No one shall
be held guilty of any act or omission unless it is considered an offense under national or international
law at the time of commission, Of those that may be signed at the time of the commission of the
offense. "Legislation has sought to enshrine this principle in its domestic law, including those of an
international character.
Keywords: principle of legality, international criminal law, Rome Statute, international crimes,
treaties, conventions, special courts.
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ط.د .إيمان بوقصة

مبدأ الشرعية في القانون الجنائي الدولي
مقدمة:

ن املقصو ،بدأ الشرعية أن العص املكنوة ،الصا ر ع اهليئة النشريعية املصنصة ،هو املصدر الو يد للنميرل والعقهاة ون
ان م مصا ر القانون األخرى كالعرف واملبا ئ العامة للقانون ،و ب أن حيد هذا العص أركان اجلرتة حتديدا يقها كمها هب
أن حيد العقوبة املقررب هلا ،ويرتتب على تطبيد مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات ننائج هامة ،تنعلد ،خصوصا ،بسريان العص اجلعائي
م

يث الزمان م ميوة ،تفسن العص العقايب م ميوة أخرى.
وبالنا تك القهو أن مبهدأ شهرعية اجلهرائم والعقوبهات هد ي تكريسه ل أالهب النشهريعات املعاصهرب ملها له مه أ يهة ل

محاية املواطعني م املال قات النعسفية ال أن وبهاملواااب مهع األنظمهة العقابيهة الوطعيهة للهدو فقهد لوهر ،خهال القهرن العشهري  ،مها
يعههرف بالقضههاء الههدو اجلعههائي الههذي ينههو العقههاة علههى مهها يسههمى ل القههانون الههدو بههاجلرائم الدوليههة ،وهههذا مهها يعههرف بالقههانون
الدو اجلعا ئي وكما ينبني م تسمين فوو انون و م ميوة وميعائي م ميوة أخرى ويرتتب على ذل ،ننائج بالغة األ ية.
فبالعسبة للصفة الدولية يرتتهب عليوها أن القهانون الهدو اجلعهائي ههو فهرع مه القهانون الهدو العاموبالنها فهنه يأخهذ معه
طبيعن ومصها ر  ،وكمها نعلهم فههن القهانون الهدو العهام ذو أصهل عهرل راهم مها عرفه مه موميهة تقعهني ل السهعوات األخهنب وبالنها
فهالعرف حينههل مكانهها بههاراا دههم مصهها ر ونفههد الشههيء يعطبهد ذن علههى القههانون الههدو اجلعههائي ور،هها بشههكل أكثههر ،ذ أن أالههب
واعههد نشههأت عرفيههة وللههت كههذل ،،لفههرتب طويلههة ،ومعه فهههن العههرف الههدو يعههد مصههدرا للنميههرل والعقههاة ل لههل القههانون الههدو
اجلعائي.
أمهها بالعسههبة للصههفة اجلعائيههة فنعههين أن القههانون الههدو اجلعههائي ينههو عقههاة اننواكههات أ كههام القههانون الههدو الههه حتمههي
العظام العام الدو هذا م ميوة وأن رضع للمبا ئ العامة املعروفة ل جما القانون م ميوة أخرى ،ويأيت على رأس هذ املبا ئ
مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات  ،تكم أ ية املودوع ل معرفة مدى رتام واعد القانون اجلعائي الدو للشرعية ،على عنبهار أنه
ههرم تههلوكات بالغههة اخلطههنب ،وذات دههرر مههدمر ههد تنههد ألكثههر م ه

ولههة ،بههل و ههد يههيف ي

انق هرا

فئههة معيعههة كمهها ل ميرتههة

اةبا ب ،ذن خنلص م حتليل الصفنني الدولية واجلعائية للقانون الدو اجلعائي أن هعاك تعا ض بني العنائج املرتتبة على كل وا هدب
معوما فالعرف بطبيعن ينعاىف مع مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات املعروف على مسنوى القهانون اجلعهائي الهداخلي ،ومه هعها نال ه
أن تطبيد هذا املبدأ ل القانون الدو اجلعائي نكون أمام عدب تساؤالت :كيف يمكن القول بتطبيق مبددأ الردرةية دي القدانون
الجنائي الدولي؟ يرتتب ع هذا اةشكا عدب تساؤالت فرعية أ وا:
هل تك حتقيد الشروط ل القانون اجلعائي الدو للقو بوميو مبدأ شرعية؟
وهل هلذا املبدأ خصوصية ع املبدأ املطبد ل القانون اجلعائي العا ي أم ال؟ وفيما تنمثل مصا ر ؟
تههوف وههاو اةميابههة ع ه هههذ النسههاؤالت م ه خههال هههذا الباههث ،مسههنصدمني املههعوج الوصههفي والناليلههي ،دههافة
النارري ،وفقا لععصري

املههعوج

سب اخلطة النالية:

أوال:مصا ر النميرل والعقاة ل القانون الدو اجلعائي:
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مبدأ الشرعية في القانون الجنائي الدولي

ط.د .إيمان بوقصة

ثانيا :مبدأ شرعية اجلرائم ل نظام احملكمة اجلعائية الدولية:

أوال :مصادر التجريم والعقاب ي القانون الدولي الجنائي:
يعين مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات ،أن الفعل الذي يأيت ب الفر أو تنعع ع تيان  ،ال تك أن يعد ميرتة أو تو ع م
أميل عقوبة ،ال ذا وميد نص تشريعي حيظهر مثهل ههذا الفعهل أو يلهزم القيهام به وأن يضهع ميهزاء علهى خمالفهة ذله .،أي أن مصها ر
النميهرل والعقههاة يفصهورب ل نصههو القهانون، ،فوومه الضهيد 1،ون اههن مه مصها ر القههانون األخهرى مه عهرف0واملبهها ئ العامههة
للقانون .
الفرع  :10المصادر األصلية:
نصت املا ب  3م العظهام األتاتهي حملكمهة العهد الدوليهة  ،ومها يال ه أن املها ب  01مه العظهام األتاتهي للماكمهة اجلعائيهة
الدولية أخذت ،مبدئيا بعفد مصا ر القانون الدو العام الوار ب باملا ب  3م العظام األتاتي حملكمة العد الدولية ،ذ أكدت

 _1أنظر_ يفمو جنيب سين ،شرح انون العقوبات اللبعاين ،القسم العام ،اجمللد األو  ،معشورات احلليب احلقو ية ،الطبعة الثالثة ،بنوت ،1993
ل القانون اجلزائي العام ،ار هومة ،طبعة . 4 ،021

 ،129وأنظر أيضا _ أ س بوتقيعة ،الومييز

_0هعاك بعض األنظمة القانونية تأخذ بالعرف كمصدر للنميرل وينعلد األمر بالدو اله تعنوج العظام األجنلو تكسوين ويأيت على رأتوا اجنلرتا _ .وأنظر _ أشرف توفيد مشد الدي  ،مبا ئ القانون
اجلعائي الدو  ،ار العوضة العربية ،الطبعة الثانية.1999 ،
_ أنظر املا ب األو م القانون املدين اجلزائري .وأنظر _ أ س بوتقيعة ،مرميع تابد.
_ على أن  -1 " :وليفة احملكمة أن تفصل ل املعااعات اله ترفع ليوا وفقا أل كام القانون الدو وهي تطبد ل هذا الشأن:
أ_ االتفا يات الدولية العامة واخلاصة اله تضع واعد معرتف هبا صرا ة م ميانب الدو املنعااعة.
ة -العا ات الدولية املرعية املعنربب ،ثابة انون

علي تواتر االتنعما .

 مبا ئ القانون العامة اله أ رهتا األمم املنمدنة. أ كام احملاكم ومذاهب كبار امليفلفني ل القانون العام ل خمنلف األمم.ويعنرب هذا أو ذاك مصدرا ا نياطيا لقاعدب القانون وذل ،مع مراعاب أ كام املا ب .99
 -0ال يرتتب على العص املنقدم ذكر أي خال ،ا للماكمة م تلطة الفصل ل القضية وفقا ملبا ئ العد واةنصاف مىت وافد أطراف الدعوى على ذل." ،
بيعما نصت املا ب  01م العظام األتاتي للماكمة اجلعائية الدولية ،اله مياءت حتت ععوان القانون الواميب النطبيد ،على أن  -1 " :تطبد احملكمة :ل املقام األو  ،هذا العظاماألتاتي وأركان
اجلرائم والقواعد اةميرائية و واعد اةثبات اخلاصة باحملكمة؛
ة -ل املقام الثاين ،يثما يكون ذل ،معاتبا ،املعاهدات الواميبة النطبيد ومبا ئ القانون الدو و واعد ، ،ا ل ذل ،املبا ئ املقررب ل القانون الدو للمعااعات املسلاة؛
 و ال ،فاملبا ئ العامة للقانون اله تسنصلصوا احملكمة م القوانني الوطعية للعظم القانونية ل العامل، ،ا ل ذل ،،سبما يكون معاتبا ،القوانني الوطعية للدو اله م عا هتا أن متارس والينوا علىاجلرتة ،شريطة أال تنعار هذ املبا ئ مع هذا العظام األتاتي وال مع القانون الدو وال مع القواعد واملعاين املعرتف هبا وليا.
 -0وا للماكمة أن تطبد مبا ئ و واعد القانون كما هي مفسرب ل راراهتا السابقة.
 -ب أن يكون تطبيد أو تفسن القانون عمال هلذ املا ب منسقني مع قوق اةنسان املعرتف هبا وليا ،وأن يكونا خاليني م أي متييز دار يسنعد

أتباة مثل نوع اجلعد ،على العاو املعرف

ل الفقرب  2م املا ب  ،24أو الس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدي أو املعنقد أو الرأي السياتي أو ان السياتي أو األصل القومي أو اةثين أو االمينماعي أو الثروب أو املولد أو أي ودع آخر".
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أن احملكمههة تطبههد بصههفة أصههلية املعاهههدات الدوليههة ويههأيت ل مقههدمنوا ،العظههام األتاتههي للماكمههة اجلعائيههة الدوليههة ،أركههان اجلهرائم
والقواعد اةميرائية و واعد اةثبات اخلاصة باحملكمة مث اةتفا يات الدولية األخرى ،مبا ئ القانون الدو و واعد .
كما تبد وأن ذكرنا فقد ميزت املها ب  01مه نظهام رومها ،مه

يهث أولويهة النطبيهد ،بهني العظهام نفسه وملاقاته ( أركهان اجلهرائم

و واعد اةميراءات واةثبات ) م ميوة وانهم م املعاهدات الدولية الواميبة النطبيد.
 -0النظدا األساسدي للممكمددة الجنائيدة الدوليدة :ي جتسههيد مشهروع نشهاء يفكمههة ميعائيهة وليهة ائمهة وذلهه ،مه خهال مهيفمتر
األمم املنادب للمفودني املعين بهنشاء يفكمة ميعائية ولية ،الهذي عقهد ،قهر معظمهة األمهم املناهدب للزراعهة والنغذيهة برومها بهيطاليها
خال الفرتب املمندب م  19ميوان

 14ميويلية أي ي اعنما العظهام األتاتهي للماكمهة بنهاري  14ميويليهة  ،1993والهذي

خل يز العفا بناري  21ميويلية  0221بعد مضي شوري م يداع ص ،تصديد الدولة السهنون عليه كمها تهعص علهى ذله،
املا ب  101مع .
و د نصت املا ب  00الفقرب األو مع على مبدأ شرعية اجلهرائم بقوهلها " :ال يسهأ الشهصص ميعائيها ،وميهب ههذا العظهام
األتاتي ما مل يشهكل السهلوك املعهين ،و هت و وعه  ،ميرتهة تهدخل ل اخنصها

احملكمهة " ،كمها نصهت املها ب  0معه علهى مبهدأ

شرعية العقوبة بقوهلا " :ال يعا ب أي شصص أ انن احملكمة ال وفقا هلذا العظام األتاتي".
أي أن احملكمةاجلعائية الدولية ختنص ،نابعة األشصا

املسهيفولني عه ارتكهاة اجلهرائم الدوليهة املعصهو ععوها بالعظهام،1

عل ههى ت ههبيل احلص ههر ،وه ههي تنمث ههل ل :اجل هرائم د ههد اةنس ههانية ،مي هرائم احل ههرة ،ميرت ههة اةب هها ب اجلماعي ههة وميرت ههة الع ههدوان ،وبالن هها
اتهنبعدت احملكمهة اللميهوء

املصها ر األخهرى – خاصهة اهن املكنوبههة معوها ل جمها النميهرل والعقهاة وأن ذله ،يعهد تطبيقها ملبههدأ

الشهرعية املكنههوة كمهها هههو عليه احلهها ل القهوانني الداخليههة للهدو  .دههافة

اجلهرائم الدوليههة السههالفة الههذكر ختههنص احملكمههة بعظههر

بعض اجلرائم اله تك أن ترتكب أثعاء مزاولنوا ملواموا.0
سب املا ب  01م العظام األتاتي للماكمة فهن العظام نفس هو العص األو الواميهب النطبيهد مه طهرف احملكمهة
بل ان م العصو  ،وال تلميأ احملكمة

املصا ر األخرى ال ل الة اياة نص ل العظام حيكم مسألة انونية معيعة.

_ من حيث تمديد أركان الجرائم :نصت املا ب الناتعة م العظام األتاتي للماكمة اجلعائية الدوليهة علهى أنه  -1 ":تسهنعني
احملكم ههة بأرك ههان اجله هرائم ل تفس ههن وتطبي ههد امله هوا  1و 4و،3و3مك ههرر وتعنم ههد ه ههذ األرك ههان بأالبي ههة ثلث ههي أعض ههاء عي ههة ال ههدو
األطراف.

 _ 1أنظر _ املوا  23 ،24 ،21 ،29 :و23مكرر م العظام األتاتي للماكمة اجلعائية الدولية.وأنظر _ الطاهر منصور ،القانون الدولي الجنائي ،الجزاءات الدولية ،دار
الكتاب الجديد المتحدة ،الطبعة األولى.0222 ،
 _0أنظر_ املا تني 42 :و 41م العظام األتاتي.وأنظر_ أمن فر يوتف ،احملكمة اجلعائية الدولية و الطابع القانوين هلا و نشوء ععاصر فوق الوطعية ل القضاء اجلعائي الدو طبقا لعظام روما
األتاتي للماكمة اجلعائية الدولية ،معشأب املعارف ،ميال

زي و شركا  ،اةتكعدرية،0223 ،

 4 9و ما بعدها.
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بأركانههاجلرائم1الههذي اعنمههد م ه طههرف عيههة الههدو األط هراف بنههاري  21يسههمرب  0222بعههد

ي ودههع الههعص اخلهها

موافقة ثلثي أعضاء اجلمعية علي كما تعص على ذك املها ب  29السهالفة الهذكر ،تضهمعت ههذ الوثيقهة تعهدا ا مفصهال لألفعها الهه
تشكل الرك املا ي لكل ميرتة م اجلرائم اله تدخل دم اخنصا

احملكمة.0

_ من حيث تمديدالقواةد اإلجرائية وقواةد اإلثبات:نصت املا ب  91م العظام األتاتي للماكمة اجلعائية الدوليهة علهى أن
تقههوم عيههة الههدو األط هراف بنبههين بأالبيههة ثلثههي أعضههائوا القواعههد اةميرائيههة و واعههد اةثبههات  ،و ههوا تعههديلوا فيمهها بعههد بههعفد
األتلوة ،ان أن واتنثعاء م ذله ،هوا للقضهاب ،ل الهة االتهنعميا ععهدما ال يوميهد نهص حيكهم مسهألة معيعهة دهم القواعهد
السالفة الذكر ،أن يضعوا بأالبية الثلثني واعد ميف نة تطبد حلني اعنما ها م بل عية الدو األطراف أو تعديلوا أو رفضوا ل
الدورب العا ية أو االتنثعائية هلا.
كما اشرتطت املا ب السالفة الذكر أن تكون القواعد اةميرائية و واعد اةثبات منسقة مهع العظهام األتاتهي للماكمهة،
وأن النعههديالت املدخلههة عليوهها ال تك ه تطبيقوهها بههأثر رميعههي علههى وههو يضههر ،صههلاة املههنوم ،وانه ل الههة وميههو ن هزاع بههني هههذ
القواعد والعظام األتاتي يرميح األخن.9
 _10المعاهدات الدولية األخرى :تطبيقا ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات ،حتصر معظم القوانني الداخلية للدو مصها ر النميهرل
والعقاة ل العصو

القانونية املكنوبة الصا رب عه السهلطة املصنصهة ( السهلطة النشهريعية) وبالنها تسهنبعد اهن مه املصها ر اهن

املكنوبة كالعرف واملبا ئ العامة للقانون 1،بيعما تقوم السلطة القضائية ،عا بة األشصا

الذي رالفون هذ األ كام اجلزائية.

وعلى املسنوى الدو فهن ال توميد تلطة تشريعية ،باملفووم الفين ،تنو صدار القوانني ،وذل ،يرميع

طبيعة اجملنمع

الدو الذي ينألف م جمموعة و منساوية السيا ب فال توميد ل هذا اجملا تلطة تعلو تلطة الدولة ،لذل ،فهن أ كام القانون
الههدو تعشههأ بطريقههة اتفا يههة تهواء أكههان ذلهه ،صهرا ة ( أي عه طريههد االتفا يههات الدوليههة) أو دههمعيا (عه طريههد واعههد عرفيههة)،

 _ 1راميع العص الكامل اخلا

بأركان اجلرائم أنظر_ شريف عنلم ،احملكمة اجلعائية الدولية ،صدار اللميعة الدولية للصليب األمحر ،الطبعة الثانية،022 ،

 944وما يليوا.

 _0لك بالرميوع نصي املا تني  29و 01جند أن األو تعص على أن أركان اجلرائم تسنعني هبا احملكمة ل تفسن املوا املنعلقة باجلرائم اله ختنص هبا احملكمة واملنمثلة ل :اةبا ب اجلماعية (املا ب
 ،)21اجلرائم دد اةنسانية (املا ب  )24وميرائم احلرة (املا ب  )23ويفوم م هذا أن أركان اجلرائم ان ملزمة للقضاب أو ،عىن آخر هي أ اب لنفسن املوا السالفة الذكر ،بشرط أن تكون منسقة وان
منعاردة مع أ كام العظام األتاتي .بيعما تدر الثانية أركان اجلرائم دم القانون الواميب النطبيد م طرف احملكمة ( كما ينبني م ععوان املا ب الذي مياء :القانون الواميب النطبيد) وهذا ما د
ييف ي

و وع تعار بني نصي املا تني مع صعوبة ترمييح أ د ا على اآلخر ،ول هذا اجملا يقو األتناذ يفمو شريف بسيوين... " :يعشأ تعار آخر بني املا ب  01واملا ب  29بشأن ععاصر

اجلرتة ل أن املا ب  01تدر ععاصر اجلرتة كمصدر للقانون الواميب النطبيد بيعما تذكر املا ب  29على ومي الناديد أن ععاصر اجلرتة ب أن تساعد احملكمة ل تفسن وتطبيد املوا .23 ،24 ،21
_ وأنظر _ حسين إبراهيم صالح عبيد ،القضاء الدولي الجنائي ،تاريخه ،تطبيقاته ،مشروعاته ،دار النهضة العربية.7711 ،
_ وبناري الفاتح م يسمرب  0222اعنمدت عية الدو األطراف العص اخلا بالقواعد اةميرائية و واعد اةثبات والذي تضم  009اعدب تعاولت بالنفصيل يع اةميراءات اله ب تباعوا
أمام احملكمة ،و سب املذكرب النفسنية الصا رب مع نص القواعد فهن هذ األخنب تسنعني هبا احملكمة ل تطبيد العظام األتاتي هلا وهو ما ييفكد لزامية أن تكون منسقة مع أ كام .
 _9راميع نص املا ب  91م العظام األتاتي للماكمة اجلعائية الدولية.
 _1يفمو جنيب سين ،مرميع تابد،

 ،10وانظر أيضا_ مصطفى العوميي ،القانون اجلعائي العام ،اجلزء األو  ،العظرية العامة للميرتة ،ميفتسة نوفل ،بنوت-لبعان ،الطبعة األو

،193

.030
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لذل ،فهن املعاهدات الدولية متثل الوليفة النشريعية ل اجملا الدو  ،ذ أصبات تشكل املصدر األتاتي لقواعد القانون الدو ،
جبميع فروع .1
أما فيمها رهص القهانون الهدو اجلعهائي نظهرا للطبيعهة املز وميهة له  ،ذ أنه هانون و وميعهائي ل نفهد الو هت لهذل ،فههن
املعاهدات الدولية ،باعنبارها نصوصا مكنوبهة حتقهد الد هة والودهوح الالامهني ل الهعص اجلزائهي ،متثهل املصهدر األو لقواعهد النميهرل
والعقاة .وعلي تعص املا ب  01م العظام األتاتي للماكمهة اجلعائيهة الدوليهة علهى املعاههدات الدوليهة الواميبهة النطبيهد ل املرتبهة
الثانية بعد العظام األتاتي للماكمة وأركان اجلرائم والقواعد اةميرائية و واعد اةثبات ،هذ األخنب أيضا معاهدات ولية ،لك
املا ب  01أعطت هلا أولوية النطبيد على با ي املعاهدات الدولية.
أما خار نظام احملكمة اجلعائية الدولية 0فهن املعاهدات الدولية تطبد باعنبارها مصدرا م مصا ر القانون الهدو العهام،
وتك ل هذ احلالة أن تكون املصدر املباشهر للنميهرل والعقهاة .لهذل ،جنهد أنه خهال احملاكمهات الهه متهت عقهب احلهرة العامليهة
الثانية أو ما يطلد عليوا يفاكمات نورمربغ وطوكيو ،فقد او ضهاب تله ،احملكمنهني تأتهيد اجلهرائم املنهابع هبها املنومهني باةشهارب
بع ههض املواثي ههد الدولي ههة ل ه ههذا اجمل هها مث ههل اتفا ي ههة اله ههاي لس ههعة  ،1924اتفا ي ههة ميعي ههف  139و 1903املنعلق ههة ب ههاجلر ى
واملردى وأترى احلرة .
كههذل ،فهههن يفكمههه يواسههالفيا السههابقة وروانههدا ،اللنههان تعن هربان ل الو ههت احلادههر املصههدر الو يههد لالمينوهها القضههائي
الدو اجلزائي ،تطبقهان املعاههدات الدوليهة خاصهة تله ،املنعلقهة بالعزاعهات املسهلاة (الدوليهة واهن الدوليهة) ألهنمها أنشهئنا خصيصها
لقمع املصالفات اجلسيمة للقانون الدو اةنساين ،أي اتفا يات ميعيف لسعة  19 9والربوتوكولني اةدهافيني امللاقهني هبها لسهعة
. 1944
الفرع  :10مبادئ القانون الدولي وقواةده ( العرف):
نصههت املهها ب  01مه نظههام يفكمههة العههد الدوليههة علههى مبهها ئ القههانون الههدو و واعههد التههيما تلهه ،املقههررب ل القههانون
الههدو للعزاعههات املسههلاة باعنبارههها مصههدر أتاتههي للقههانون الواميههب النطبيههد مه طههرف احملكمههة ،ول نفههد الفقههرب (الفقههرب )0مههع
املعاهدات الدولية ومبا ئ القهانون الهدو ،و هد تكهون ل شهكل اتفا يهات و بهدون شه ،فوهي ليسهت مقصهو ألنه ي ذكرهها ل
نفد الفقرب ،كما د تكون ان مدونة ونعين هعا القواعد العرفية واملبا ئ العامة للقهانون ههذ األخهنب هد ي ذكرهها دهم املصها ر

 _1ن معظم واعد القانون الدو نشأت عرفية ،لذل ،كان العرف الدو حينل الصدارب م بني مصا ر القانون الدو  .وأنظر _ عبد الفناح ترا  :مبدأ النكامل ل القضاء اجلعائي الدو  ،ار
العوضة العربية ،الطبعة األو  ،القاهرب.91 ،0221 ،
 _0راميع الفقرب الثالثة م املا ب  00م العظام األتاتي للماكمة اجلعائية الدولية .وأنظر _ بلصني سيعة ،املسيفولية الدولية اجلعائية لرئيد الدولة على دوء ميدلية القانون الدو العام والقانون
الدو اجلعائي ،ار اهلدى ،عني مليلة ،اجلزائر.199 ،0221 ،
_ أنظر_ أشرف توفيد مشد الدي  ،مبا ئ القانون اجلعائي الدو  ،ار العوضة العربية ،الطبعة الثانية1999 ،
_ أنظر_ العصو

.93

الكاملة التفا يات ميعيف والربوتوكولني اةدافيني امللاقني هبا ل مو ع األنرتنت للميعة الدولية للصليب األمحر . www.icrc.org ،وأنظر _ شريف عنلم ،مرميع تابد.
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اال نياطية وبالنا ختر هي األخرى مه مفوهوم مبها ئ القهانون الهدو و واعهد املعصهو

عليوها ل الفقفهرب 1ة مه املها ب ،01

فال يبقى أمامعا توى العرف الدو .1
سب العص العريب م املا ب  3م العظام األتاتي حملكمة العد الدولية0اله عرفت العرف بأن  ":العها ات الدوليهة
املرعية املعنربب ،ثابة انون

علي تواتر االتهنعما " ،وبالعسهبة للقواعهد االتفا يهة هلهذا القهانون فهان أالبوها نشهأتعرفية مث ي تقعيعوها

فيما بعد بواتطة اتفا يات ولية ،فوذ األخنب تعنرب كاشفة ع نصو

انونية كانت ائمة م بل و ليست معشأب هلا وبالنا

فان تطبيد مبدأ الشرعية ل هذا القانون ل يكون ل نفد املعىن املعروف ل القوانني الداخلية ،فبدال م عبارب ال ميرتة وال عقوبة
بدون انون املعروفة على مسنوى هذ القوانني الداخلية،تكون الصيااة ل القانون الدو اجلعهائي ال ميرتهة وال عقوبهة بهدون نهص،
وال يوم أن يكوهنذا العص مكنوبا أو ان مكنوة أي نصا عرفيا ،فالقادي ععدما يباث ع طبيعة الفعل الذي أتى ب الفر علي
أن ينأكد م جترل الفعل ل اتفا يات ولية هبذا الشأن أو فيما ذا كانت هعاك اعدب عرفية تعا ب علي .
لك الوصو

حتديد وميو اعدب عرفية تعا ب علهى تصهرف معهني أمهر ل اايهة الصهعوبة ،9لكه

هىت يناقهد مبهدأ

الشرعية الدولية على العاو السهالف بيانه ال تكفهي خمالفهة اعهدب وليهة ،و منها يشهرتط أن تكهون ههذ القاعهدب اعهدب جتهرل ،ألن
هذ األخنب م أهم واعد القانون الدو أي ،عىن آخر أن تكون م القواعد اله حتمي العظام العام الدو .1
ومهها ييفكههد صههاة هههذا ال هرأي هههو نههص الفقههرب الثانيههة م ه املهها ب  00م ه العظههام األتاتههي للماكمههة اجلعائيههة الدوليههة ذ
ههررت... ":ال تهيفثر هههذ املهها ب علههى تكييههف أي تههلوك علههى انه تههلوك ميرامههي ،وميههب القههانون الههدو خههار طههار هههذا العظههام
األتاتي" بعدما نصت ل فقرهتا األو على مبدأ شهرعية اجلرتهة والنفسهن الضهيد و معهع القيهاس و تفسهن الهعص الغهامض لصها
املنوم.4
_ العرف كمصدر للقانون واجب التطبيدق مدن فدرف الممكمدة الجنائيدة الدوليدة :ن نهص املها ب  01مل يهذكر مصهطلح العهرف
صرا ة ،لك اتنعمل مصطلح مبا ئ القانون الدو و واعد  ،واله خلصعا

أهنها ال تكه ال أن تكهون تهوى القواعهد العرفيهة

 _1جتعب وادعو نظام احملكمة اجلعائية الدولية ذكر مصطلح العرف صرا ة نظرا لإلشكاالت و اخلالفات اله م شأهنا أن تثار بني أنصار القانون الدو وأنصار القانون اجلعائي الذي ل يردوا باعنما
العرف كمصدر أصلي للقانونالواميب النطبيد م طرف احملكمة .وأنظر أيضا _ الشاذ فنوح،مرميع تابد،
مع راتة لناري جلان الناقيد الدولية واحملاكم اجلعائية الدولية السابقة ،مطابع روا اليوتف اجلديدب.0221 ،

.192وأنظر _ يفمو شريف بسيوين ،احملكمة اجلعائية الدولية ،نشأهتا ونظاموا األتاتي

 _ 0اللغات الرمسية لعص نظام يفكمة العد الدولية هي :االجنليزية ،الفرنسية ،الصيعية ،الروتية ،االتبانية ل ني متت تر ن العربية م طرف احلكومة املصرية مث نشرت الرت ة م طرف ارب
األنباء لألمم املنادب  ،وأنظر أيضا _ يفمد بوتلطان ،مبا ئ القانون الدو العام  ،م  1 ،طبعة ، 199هامش . 39 ، 09
_ يفمو جنيب سين،القانون الدو اجلعائي ،ار العوضة العربية ،القاهرب،1999 ،

.19

_ عبد الفناح بيومي ميااي ،احملكمة اجلعائية الدولية ،ار الفكر العريب،اةتكعدرية.09 ،2004 ،
9

Gradoni (L),L’ attestation du droit international pénal coutumier dans la jurisprudence de tribunal pour l’ ex- yougoslavie
régularité et règles, in Delmas- Marty ( M),Fronza (E),et Lambert -Abdeldgawad (DIR),les sources du droit international penal
société de législation comparée,paris,2004,pp 25- 75
 _ 1فنوح عبد اهلل الشاذ  ،مرميع تابد.3 ،
4أنظر_ املا ب  00الفقرتني  1و  0م العظام األتاتي للماكمة اجلعائية الدولية.
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للقانون الدو  ،كما أن املا ب السالفة أدافت عبارب،... ":ا ل ذل ،املبا ئ املقررب ل القانون الدو للمعااعات احلربية " وترميهع
اةشارب لأل كام املقررب ل القانون الدو للمعااعات املسلاة أو ما يسمى بالقانون الهدو اةنسهاين ،1الن معظهم اجلهرائم الدوليهة
ترتكب أثعاء العزاعات املسلاة تواء أكانت ولية أو اخلية ،وأن القواعد العرفية ل هذا اجملا كثنب.0
را ههم يف ههاوالت تقعيع ه م ه خ ههال العدي ههد م ه االتفا ي ههات الدولي ههة مث ههل اتفا ي ههات ميعي ههف لس ههعة  19 9والربوتوك هولني
اةدههافيني امللاقههني هبهها ،والعههرف الههدو علههى العاههو السههابد بيانه ال تكه أن يكههون مصههدرا للنميههرل والعقههاة ل طههار احملكمههة
اجلعائية الدولية نظرا الن هذا األخن ر على ا رتام مبدأ الشرعية املكنوبهة والعنهائج املرتتبهة عليه  ،و منها تكعوها أن تسهنعد عليه
ل تفسن بعض العصو الغامضة.
الفرع  :10المصادر الثانوية ( االحتيافية):
و بل حتديد مكانة املبا ئ العامة للقانون بني مصا ر القانون الدو اجلعائي  ،ب أن ود مفووموا أوال.
_ مفهو المبادئ العامة للقانون :مل تقم املا ب  3مه نظهام يفكمهة العهد الدوليهة بنعريهف مبها ئ القهانون العامهة و منها اكنفهت
باعنبار أن هذ املبا ئ أ رهتا الدو املنمدنة ،وهو األمر الذي أ ى

ثارب خالف بهني الفقوهاء هو حتديهد مفووموها ،ههل ههي

مبا ئ القانون الدو أم القانون الداخلي.
_ مكانة المبادئ العامة للقانون بين مصادر القانون الدولي الجنائي:بالعسبة ملكانة املبا ئ العامة للقانون بني مصا ر القهانون
الدو العام أو القانون الدو اجلعائي ،جند أن كال م املا ب  3م نظام يفكمة العد الدوليهة واملها ب  01مه العظهام األتاتهي
للماكمة اجلعائية اعنربهتا مصدرا ثانويها ،وينبهني ذله ،مه خهال العبهارتني املسهنعملنني ل كهال املها تني ":ويعنهرب ههذا وذاك مصهدرا
ا نياطيا  ( "...بالعسبة للما ب  ) 3وعبارب " :و ال ("...بالعسبة للمها ب)01أي أن احملكمهة اجلعائيهة الدوليهة تلميهأ

تطبيقوها ل

الة اياة نصياكم القضية املعرودة على احملكمهة ،بشهرط أال ينعلهد ،سهألة النميهرل والعقهاة ،نظهرا لنبهين احملكمهة ملبهدأ الشهرعية
املكنوبة.
وبالنا اعنرب بعض الفقواء أن هلذ املبا ئ ور تومييوي 1ألهنا تعرب ع القيم األتاتية اله يعبغي ن تسو ل طار
تعظيم العال ات الداخلية والدولية ،لك ل طار نظام احملكمة اجلعائية الدولية فهن الرميوع

املبا ئ العامة للقانون توف يكهون

 _1مفيد شواة ،راتات ل القانون الدو اةنساين ،عدا خنبة م املصنصني واخلرباء ،ار املسنقبل العريب ،الطبعة األو .0222 ،
 1اعدب عرفية.أنظر ميون ماري هعكرتد،
 _0امت اللميعة الدولية للصليب األمحر بهعدا راتة و القواعد العرفية للقانون الدو اةنساين أي اننوت الدراتة بنأليف كناة نص على وا
. 2،9
تر ة يفس اجلمل ،راتة و القانون الدو اةنساين العرل ،توام ل فوم وا رتام كم القانون ل العزاع املسلح (ملصص) ،صدار اللميعة الدولية للصليب األمحر ،0229
_ أنظر املوا  0 ,0 ,00, 29م العظام األتاتي للماكمة اجلعائية الدولية.
_ المبادئ العامة للقانون :نصت املا ب  3م نظام يفكمة العد الدولية ل فقرهتا ( ) على مبا ئ القانون العامة اله أ رهتا املدن املنقدمة ،كما نصت املا ب  01فقرب  ) ( 1م نظام احملكمة
اجلعائية الدولية ":املبا ئ العامة للقانون اله تسنصلصوا احملكمة م القوانني الوطعية للعظم القانونية،,ا ل ذل ،،سبما يكون معاتبا ،القوانني الوطعية للدو اله م عا هتا أن متارس والينوا على اجلرتة
شريطة أن ال تنعار هذ املبا ئ مع هذا العظام األتاتي وال مع القانون الدو وال مع القواعد واملعاين املعرتف هبا وليا" ،نال

أن املا تني اعنربتا املبا ئ العامة للقانون مصدرا ا نياطيا أو ثانويا

للقانون الدو  ،والقانون الدو اجلعائي.
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نا را ألن العظام نص على أالب املبا ئ العامة تواء املنعلقة بالقانون اجلعائي مثل :مبدأ الشرعية ،املسهيفولية اجلزائيهة الفر يهة ،عهدم
اخنصها

الهذي تقههل أعمههارهم عه ةانيههة عشهر تههعة ،عههدم االعنهدا بالصههفة الرمسيهة ،مسههيفولية القهها ب

احملكمههة بالعسهبة لألشههصا

والرؤتههاء اآلخهري  ،عههدم تههقوط اجلهرائم بالنقهها م ،الههرك املععههوي ،أتههباة امنعههاع املسههيفولية اجلزائيههة ،الغلهه ،ل الو ههائع ول القههانون،
أوامر الرؤتاء ومقنضيات القانون  ،0أو ان املنعلقة بالقانون اجلعائي.
ذن للنأكد م وميو مبدأ عام للقانون على العاو السالف ذكر ب على القضاب ميراء راتة مقارنة ملصنلف األنظمة القانونية
ملصنلف الهدو  ،أو علهى األ هل األنظمهة األتاتهية ،لكه يفكمهة العهد الدوليهة ذهبهت

أن ضهاب احملكمهة ال يقومهون ،ثهل ههذ

الدراتة ألن هذ املبا ئ العامة تكهون معروفهة علهى مسهنوى القهانون الهدو ألن ضهاب احملكمهة يهنم اخنيهارهم بشهكل يضهم متثيهل
يع األنظمة القانونية املعروفة على املسنوى الدو .
خنلص ل األخن

أن املبها ئ العامهة للقهانون تعنهرب مصهدرا للقهانون املطبهد مه طهرف يفكمهه يواسهالفيا السهابقة ورواندا،بعهدها

ام ضاب الغرف بالباث ع القانون الواميب النطبيد ل طار القواعد العرفية واالتفا ية للقانون الدو أي توصلوا
كم هبذا الشأن ،وبالنا جليفوا

عدم وميو

املبا ئ العامة للقانون بعد ميراء راتة مقارنة ملصنلف األنظمة القانونية الدولية ،أي توصلوا

أنه يوميههد مبههدأ عههام للقههانون ،قنضهها يسههنفيد الشههصص الههذي ارتكههب اجلرتههة حتههت اةكهرا مه ختفهيض العقوبههة املقههررب هلهها ألن
املسيفولية تكون أ ل ل الة اةكرا .
وخروميا ع هذ القاعدب او وادعوا نظام روما للماكمة اجلعائية الدولية تفا ي هذا العقص مه خهال  ،الهعص صهرا ة علهى:
مبهدأ شهرعية العقوبهة باملها ب  0مه العظهام األتاتهي هلها ،العقوبهات الواميبهة النطبيهد مه طهرف احملكمهة والعوامهل الواميهب مراعاهتهها
ععد تقدير العقوبة باملا تني  44و 43م العظام.

ثانيا :مبدأ شرةية الجرائم ي نظا الممكمة الجنائية الدولية:
نصهت املها ب  0مه نظهام احملكمههة اجلعائيهة الدوليهة علهى مبههدأ شهرعية العقوبهة ،بعهدما نصهت علهى شهرعية اجلهرائم وههو يبههني
را ب وادعي نظام روما ،م ا رتام مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات الذي لهل لو هت طويهل يطهرح عهدب شهكاالت ل جمها القهانون
الدو اجلعائي ومل يكنف نظام روما بالعص على مبدأ شرعية العقوبة بل أيضا هد العقوبهة الواميبهة النطبيهد مه طهرف احملكمهة ل
املهوا مه 44

 32مه نظهام ،دههافة

بعهض األ كهام هبههذا اخلصهو

ل واعههد اةميهراءات واةثبهات ،لههذل ،تهوف ننطههرق

للميزاءات اله مياء هبا نظام روما ،مث مدى ا رتاموا ملبدأ شرعية العقوبة.

1أنظر_ فنوح الشاذ  ،مرميع تابد،

.110

0أنظر_ الباة الثالث م نظام احملكمة اجلعائية الدولية ,املوا م 00

.

راميع _ املا ب  29م العظام األتاتي حملكمة العد الدولية.
_ لك نظام احملكمة اجلعائية الدولية (املا ب  1ف ،) 1اعنربت اةكرا كسبب معفي للمسيفولية اجلزائية.
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 _10الجزاءات المنصوص ةليها ي النظا األساسي للممكمة الجنائية الدولية:

_ فبيعة العقوبات :مياء تقرير اللميعة الناضنية للماكمة اجلعائية الدولية املنضم مشروع نظام احملكمة املا ب  49مع .
املععوية  ،1واملنمثلة

بيعما نصت املا ب  41م نفد املشروع على العقوبات على العقوبات الواميبة النطبيد على األشصا

ل الغرامة ،ل الشصص املععوي ،املعع ملدب حتد ها احملكمة م امارتة العشاط الذي تاعد على ارتكاة األفعا اجملرمة.
لك أثعاء امليفمتر الدبلوماتي أختذ راري هامني بشأن العقوبات:
_ ي النصلي ع عقوبة اةعدام بعد أن واميوت معاردة العديد م معدويب الدو .
_ اتنبعا املسيفولية اجلزائية للشصص املععوي ذ نصت املا ب  09م نظام احملكمة اجلعائية الدولية على اخنصا
على األشصا

الطبيعيني فق ،0 ،ول العواية ي النوصل

احملكمة باحلكم

اعنما نص املا ب .44

ما تك مال ظن بشأن هذ العقوبات أن ميفتسي العظام اتنبعدوا عقوبة اةعدام رام أن اجلرائم املعصهو

عليوها باملها ب  9مه

نظام احملكمة (ميرتة اةبا ب اجلماعية ،اجلرائم دد اةنسانية ،ميرائم احلرة) هي م أشد اجلرائم خطورب ذ أهنا هتد تالمة وأمه
البشرية يعا ،فهن الدو د اتنبعدوا تطبيد هذ العقوبة ،وبالنها فههن عقوبهة اةعهدام ههي املعاتهبة واألكثهر ر عها ملثهل ههذا العهوع
م اجلرائم ،ال أن را مثل هذ العقوبة يرميع :
_ املعاردههة الشههديدب م ه بههل العديههد مه

و العههامل خاصههة الههدو الغربيههة و و أمريكهها اجلعوبيههة خاصههة أن هههذ الههدو مه بههني

الدو اله تريد لغاء عقوبة اةعدام بيعما متسكت الدو العربية و اةتالمية بنطبيقوا.
_ الدور اهلام الذي لعبن املعظمات ان احلكومية املنصصصة ل قد اةنسان أثعاء امليفمتر واله للت تعادل م أميل لغهاء ههذ
العقوبة القاتية.
_ كما أن احملكمة ععد نظرها ل اجلرائم املعصو عليوا باملها تني  42و 41مه العظهام األتاتهي للماكمهة واملنعلقنهني باألفعها
اجلرمية املص لة بالعد والسلوك أمام احملكمة تكعوها أن تو هع عليه عقوبهة السهمي ملهدب اهد تهعوات أو بالغرامهة أو بهالعقوبنني معها
(فقرب م املا ب .)42
جتدر املال ظة أن املا ب  32م العظام نصهت علهى أن العقوبهات املعصهو
ياموا ،ااكمة مرتكيب اجلرائم املعصو

عليوها هبهذا العظهام اهن ملزمهة للهدو ل الهة

هبذا العظام أمام يفاكموا الوطعية.

 1بعض البعثات املمثلة للدو كانت طالبت بنطبيد مسيفولية الشصص املععوي لك ذل ،مل ينم تبعي ل الصيغة العوائية لعظام احملكمة ،ملزيد م النفصيل و املفاودات بشأن نظام احملكمة اجلعائية
119و.112
الدولية _ .وأنظر_ يفمو شريف بسيوين ،املرميع السابد،
0راميع _ املا ب  09م نظام احملكمة اجلعائية الدولية.
أنظر_ الطاهر معصور ،القانون الدو اجلعائي :اجلزاءات الدولية ،ار الكناة اجلديد املنادب،
_ أنظر _ الطاهر معصور ،املرميع السابد،

.00

.009
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 _10تقدير العقوبة :نصت املا ب  43م العظام األتاتي للماكمة:
_ تراعي احملكمة ععد تقرير العقوبة عوامل مثهل خطهورب اجلرتهة والظهروف اخلاصهة للشهصص املهدان  ،وذله ،وفقها للقواعهد اةميرائيهة
و واعد اةثبات.
_ ختصم احملكمة ععد تو يع عقوبة السمي أي و ت ن وميد يكون د ضي تهابقا ل اال نميهاا وفقها ألمهر صها ر مه احملكمهة،
وللماكمة أن ختصم أس و ت آلخر ضي ل اال نمياا فيما ينصل بسلوك يكم وراء اجلرتة.
_ ععدما يدان شصص بأكثر م ميرتة وا دب تصدر احملكمة ل كل ميرتة ،و كم مشرتك حيد مدب السهمي اة اليهة ،وال تقهل
هذ املدب ع مدب أ صى كل كم على دب ،وال تنمياوا السمي لفرتب ثالثني تعة أو عقوبة السمي امليفبد وفقا للفقهرب ( 1ة)
م املا ب .44
سههب املهها ب  43مه نظههام رومهها فهههن احملكمههة ععههد تقههدير القوبههة تراعههي خطههورب اجلرتههة والظههروف اخلاصههة بالشههصص املههدان ووفقهها
لقواعد اةميراءات واةثبات ،أي أن هذ الظروف تعقسم

سمني :لروف مودوعية ولروف شصصية.

_ الظددروف الموعددوةية :نصههت املهها ب  43علههى أن هههذ الظههروف تنعلههد رطههورب اجلرتههة لك ه يطههرح النسههاؤ ع ه معيههار حتديههد
خطورب اجلرتة بالعسبة للميرائم دد اةنسانية ،ميرائم احلرة وميرتة اةبا ب ،فأي هذ اجلرائم هو األخطر؟ وبالنا

ب أن تسل،

على مرتكبوا عقوبة أشد ،وعلى العكد م ذل ،أي مه ههذ اجلهرائم أ هل خطهورب؟ ،وبالنها تطبهد علهى مرتكبوها عقوبهة أخهف،
وبالرميوع

امينوا احملكمنني الدولينني اخلاصنني لكل م رواندا ويواسالفيا السابقة جند أن ميرتهة اةبها ب اجلماعيهة ههي األكثهر

خطورب م بيعوم (ميرتة اجلرائم)  ،لك مل يرتتب على ذل ،آثار بالعسبة للعقوبة املطبقة على مرتكبيوا.
_ الظروف الرخصية :نصت القاعدب  1 9م القواعد اةميرائية و واعد واعد اةثبات للماكمة على بعض الظهروف املنعلقهة
بش صص مرتكب اجلرتة ما لنصفيف أو تشديد العقوبة ،نذكر معوا على تبيل املثا :
 ظروف التخفيف :اعنرب كظرف خمفف كل م صور القهدرب العقليهة ،اةكهرا  ،تهلوك احملكهوم عليه بعهد ارتكهاة اجلهرم ،ها لذل ،أي ميوو بدهلا م أميل تعويض الضاايا والنعاون الذي أبدا مع احملكمة.
 ظدروف الترددديد :ذا كهان الشههصص تهبد احلكهم عليه الرتكابه اجلهرائم الهه تههدخل ل اخنصهاتاءب اتنعما السلطة أو الصفة الرمسية.

1

احملكمههة أو ميهرائم متاثلوهها،

 _10تقيدديم مبدددأ شددرةية العقوبددة ددي النظددا األساسددي للممكمددة الجنائيددة الدوليددة:نصههت املهها ب  0م ه العظههام األتاتههي
للماكمههة اجلعائيههة الدوليههة علههى أن " :ال يعا ههب أي الشههصص أ اننه احملكمههة ال وفقهها هلههذا العظههام األتاتههي" .سههد هههذا الههعص
النبين الصريح ملبدأ شرعية العقوبات ،الذي يعين أن الشصص الذي تنم انن م طرف احملكمة ال تك أن تطبد علي ال دى
العقوبات املعصو

ععوا باملا ب  44م العظام األتاتي على العاو السابد بيان ل الفرع األو م هذا املطلب.

 _1ملزيد م النفصيل بشأن الظروف اله تراعيوا احملكمة ععد تقدير العقوبة راميع العص الكامل للقاعدب ر م  .1 9أنظر _ يفمو شريف بسيوين ،املرميع السابد،

. 9
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لك ما تك ول هبذا الشأن ،أن العقوبات ي العص عليوا بصورب عامة بالعسبة لكل اجلرائم ،فلم ينم حتديد العقوبهة املقهررب لكهل
ميرتة على دب  1وهو األمر الذي يصعب م النمييز بني ههذ اجلهرائم مه

يهث اخلطهورب لكهون العقوبهات احملنملهة النطبيهد علهى

يع اجلرائم اله ختنص هبا احملكمة وفقا للما ب اخلامسة م نظاموا األتاتي.
خاتمة:
بعد ما ي عرد

و مودوع مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات ل القانون الدو اجلعائي،تك القو أن هذا املبدأ عرف تطورا كبنا

باملواااب مع تطور أ كام هذا القانون ع طريهد تقعيعوها ل شهكل نصهو اتفا يهة مكنوبهة ،يهأيت ل مقهدمنوا نظهام رومها للماكمهة
اجلعائية الدولية.
اة هرار بشههرعية خاصههة ،متيههزت هههذ املر لههة

فم ه تشههكي ،ههو تطبيههد مبههدأ الشههرعية ل القههانون الههدو اجلعههائي

باعنما نفد مصا ر القانون الدو العام املعصو ععوا ل املا ب  3م نظام يفكمة العد الدولية ،ذ لعب فيوا العرف الدور
األتاتي ل حتديد األفعا اجملرمة وليا ،وبالنها اتهنبعا تطبيهد يهع العنهائج املرتتبهة علهى تطبيهد مبهدأ الشهرعية ،مه تفسهن دهيد
للعصههو العقابيههة وتفسههن الشهه ،ملصههلاة املههنوم واتههنبعا القيههاس ل جمهها النميههرل والنطبيههد الرميعههي للعصههو االتفا يههة املنضههمعة
ميرائم ولية على أتاس أهنا تعنرب كاشفة ع واعد انونية عرفية مسنقرب بل براموا.
أما بالعسبة للعقوبات فاألمر أكثر تعقيدا ،فهذا تلمعا بوميو أعراف ولية ي تبعيوا ل شكل اتفا يهات وليهة فهال األو
وال الثانية تنضم الهعص علهى العقوبهات الواميبهة النطبيهد علهى مهرتكيب اجلهرائم الدوليهة وههو مها ميعهل حتديهد العقوبهة رضهع للسهلطة
املطلقة للقضاب الدوليني أي أن مبدأ شرعية العقوبة مل حينم طال ا ل تل ،املر لة.
لعصههل ل األخههن

مر ل ه ة االع هرتاف ،بههدأ الشههرعية املكنههوة ،وذلهه ،م ه خههال ودههع نظههام رومهها للماكمههة اجلعائيههة

الدولية ،الذي نص صرا ة على مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات.
النتائج والتوصيات:
_ أن مبهدأ شههرعية اجلهرائم والعقوبهات ل القههانون الههدو اجلعهائي حينههل نفههد املرتبهة الههه حينلوهها ل القهوانني الداخليههة للههدو باعنبههار
احلامي األتاتي للاريات الفر ية م أي تعسف.
_ أن مبدأ شرعية العقوبة ي اعنما صرا ة ل نظام روما للماكمة اجلعائية الدولية لك ليد بعفد الطريقة اله يوميد عليوا ل
النشريعات العقابية للهدو ور،ها يرميهع ذله،

طبيعهة القهانون الهدو الهذي تعشهأ واعهد عه طريهد األعهراف الدوليهة أو ل شهكل

اتفا يات ولية.

 _1ل النشريعات العقابية الداخلية للدو  ،دافة أهنا تضع تلم للعقوبات اله تك تطبيقوا على اجلرائم ( أنظر املوا م 29

 02م انون العقوبات اجلزائري) ،تقوم أيضا بالعص على العقوبة

املقررب لكل ميرتة تواء ل نفد العص اجملرم للفعل أو ل نص مسنقل عع .
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_ أن املبهها ئ العامههة للقههانون تعنههرب مصههدرا للقههانون املطبههد م ه طههرف يفكمههه يواسههالفيا السههابقة وروانههدا ،لكعوهها تطبههد بصههفة
ا نياطية.
_ ن احملكمنني د اعندتا ل كثن م األ يان بعض الو ائع املا ية ،ثابة لروف خمففة أو مشد ب.
_ ن ايههاة الشههرعية املكنوبههة أ ى

ننههائج خطههنب بالعسههبة للمنومههني ،فم ه ميوههة مل حيههرتم احلههد األ صههى للعقوبههات املقههرر ل

الق هوانني الوطعيههة السههارية املفعههو أثعههاء ارتكههاة األفعهها  ،وم ه ميوههة أخههرى لوههر عههدم انسههميام بههني العقوبههات املطبقههة م ه طههرف
احملكمنني أو م بل ارف نفد احملكمة ،و ىت اخل الغرفة الوا دب بالعسبة ألفعا تكا تكون منطابقة.
_ ذ نص على القانون الواميب النطبيد بشكل مفصل عل م الصعب الو وع ل فراغ انوين ،فسم املصا ر  :مصا ر أصلية
تنمثههل ل العظهام األتاتههي للماكمههة ،واعههد اةميهراءات واةثبههات ومبهها ئ القههانون الههدو و واعههد  ،مصهها ر ا نياطيههة تنمثههل ل
املبهها ئ العامههة للقههانون املسنصلصههة مه القهوانني الوطعيههة للههدو  ،مراعيهها ل ذلهه ،ا هرتام مبههدأ الشههرعية وذلهه ،بناديههد اجلهرائم الههه
ختنص هبا احملكمة على تبيل احلصر ،حتديد أركاهنا ،حتديد واعد اةميراءات واةثبات.
_ كمها نههص علهى العقوبههات الواميبهة النطبيههد علهى هههذ اجلهرائم لكه
اجلرائم ،لك

هب النههذكن رصهو العقوبههات الواميبهة النطبيههد علهى هههذ

ب النذكن رصو العقوبات أهنا مل حتد عقوبة كل ميرتة على دى و منا د ت بصورب عامة.

_ ن العنائج املرتتبة على تطبيد مبدأ الشرعية م تفسن ديد لعصو النميرل وتفسهن الشه ،ملصهلاة املهنوم واتهنبعا القيهاس مه
جما النميرل والعقاة واتنبعا النطبيد الرميعي أل كام العظام باتنثعاء ما كان معوا ل صا املنوم.
قائمة المراجع والمصادر:
_ المراجع باللغة العربية:
 _0الكتب:
_ أمههن فههر يوتههف ،احملكمههة اجلعائيههة الدوليههة و الطههابع القههانوين هلهها و نشههوء ععاصههر فههوق الوطعيههة ل القضههاء اجلعههائي الههدو طبقهها
لعظام روما األتاتي للماكمة اجلعائية الدولية ،معشأب املعارف ،ميال زي و شركا  ،اةتكعدرية.0223 ،
_ أ س بوتقيعة ،الومييز ل القانون اجلزائي العام ،ار هومة ،طبعة .021
_ أشرف توفيد مشد الدي  ،مبا ئ القانون اجلعائي الدو  ،ار العوضة العربية ،الطبعة الثانية.1999 ،
_ الطاهر معصور ،القانون الدو اجلعائي ،اجلزاءات الدولية ،ار الكناة اجلديد املنادب ،الطبعة األو .0222 ،
_ بلصههني سههيعة ،املسههيفولية الدوليههة اجلعائيههة لهرئيد الدولههة علههى دههوء ميدليههة القههانون الههدو العههام والقههانون الههدو اجلعههائي ،ار
اهلدى ،عني مليلة ،اجلزائر.0221 ،
_ سني براهيم صا عبيد ،القضاء الدو اجلعائي ،تارر  ،تطبيقات  ،مشروعات  ،ار العوضة العربية.1944 ،
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_ يفمو جنيب سين ،شرح انون العقوبات اللبعاين ،القسم العام ،اجمللد األو  ،معشورات احلليب احلقو ية ،الطبعة الثالثة ،بنوت
.1993
_ يفمو جنيب سين،القانون الدو اجلعائي ،ار العوضة العربية ،القاهرب.1959 ،
_ يفمههو ش هريف بسههيوين ،احملكمههة اجلعائيههة الدوليههة ،نشههأهتا ونظاموهها األتاتههي مههع راتههة لنههاري جلههان الناقيههد الدوليههة واحملههاكم
اجلعائية الدولية السابقة ،مطابع روا اليوتف اجلديدب.0221 ،
_ مصطفى العوميي ،القانون اجلعائي العام ،اجلزء األو  ،العظرية العامة للميرتة ،ميفتسة نوفل،لبعان ،الطبعة األو .193 ،
_ يفمد بوتلطان ،مبا ئ القانون الدو العام  ،م

 1 ،طبعة .199

_ مفيههد شههواة ،راتههات ل القههانون الههدو اةنسههاين ،عههدا خنبههة مه املصنصههني واخلهرباء ،ار املسههنقبل العههريب ،الطبعههة األو ،
.0222
_ شريف عنلم ،احملكمة اجلعائية الدولية ،صدار اللميعة الدولية للصليب األمحر ،الطبعة الثانية.022 ،
_ عبد الفناح ترا  ،مبدأ النكامل ل القضاء اجلعائي الدو  ،ار العوضة العربية ،الطبعة األو  ،القاهرب.0221 ،
_ عبد الفناح بيومي ميااي ،احملكمة اجلعائية الدولية ،ار الفكر العريب،اةتكعدرية.2004 ،
_ فنوح عبد اهلل الشاذ  ،القانون الدو اجلعائي ،أولويات القانون الدو اجلعائي -العظرية العامة للميرتة الدولية ،ار املطبوعهات
اجلامعية ،اةتكعدرية.0220 ،
 _0القوانين والمواثيق الدولية:
_ اتفا ية فييعا لقانون املعاهدات لسعة.1919
_ العظام األتاتي حملكمة العد الدولية.
_ العظام األتاتي للماكمة اجلعائية الدولية.
_ انون العقوبات اجلزائري.
 _0المواقع اإللكترونية:
_ العصههو الكاملههة التفا يههات ميعيههف والربوتوكهولني اةدههافيني امللاقههني هبهها ل مو ههع األنرتنههت للميعههة الدوليههة للصههليب األمحههر،
. www.icrc.org
_ المراجع باللغة األجنبية:
_ Gradoni (L),L’ attestation du droit international pénal coutumier dans la
jurisprudence de tribunal pour l’ ex- yougoslavie régularité et règles, in
Delmas- Marty ( M),Fronza (E),et Lambert -Abdeldgawad (DIR),les sources du
droit international penal société de législation comparée,paris,2004,pp 25- 75
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د .عمارة مسعودة

قراءة في ترقية و تثمين حقوق المرأة في القانون الجزائري
Reading of the promotion and appreciation of women's rights in Algerian
law
د /عمارة مسعودة  -استاذة محاضرة "أ" بكلية الحقوق و العلوم السياسية -جامعة البليدة
الملخص:
ان احلراك االجتماعي الذي تعرفه الدول عامة و اجلزائر خاصة من اجل التغيري الدميقراطي ،يدل على رغبة وإرادة
الشعوب برسم مسار جديد للعيش على أساس احلريات الدميقراطية وعلى إحرتام حقوق اإلنسان عامة و املرأة خاصة من خالل
تعزيز املساواة بني اجلميع ال سيما بني اجلنسني والعدالة اإلجتماعية والتنمية العادلة  ،مسار تكون فيه مشاركة املواطنني واملواطنات
اساساً لبناء الوطن وشرطا لتفعيل وقيام املواطنة.
هذه الدراسة تسعى اىل تثمني مشاركة النساء الفاعلة والفعلية يف هذا احلراك من خالل استقراء اهتمام املؤسس
الدستوري اجلزائري هبذه الشرحة و ضرورة اشراكها يف احلياة السياسية و الثقافية ..اخل من اوسع االبواب بدسرتة حقوق املرأة يف
تعديالته و االرتقاء حبقوقها من خالل تعديل املنظومة التشريعية الداخلية .
الكلمات المفتاحية  :حقوق املرأة  ،سيداو  ،املناصفة  ،املساواة بني اجلنسني  ،دسرتة حقوق املراة  ،التشريع
اجلزائري
Abstract:
The social mobility of countries in general and Alegria in particular for democratic
change shows the desire and will of the people to chart a new path to live on the basis of
democratic freedoms and respect for human rights in general and women in particular by
promoting equality between all, especially gender, social justice and development. Fair, a path
in which the participation of citizens and citizens mainly to build the homeland and a step to
activate and establish citizenship.
This study seeks to value the active participation of women in this movement by
extrapolating the constitutional founder's attention to this explanation and the need to involve
it in the political and cultural life, etc., from the widest doors by enshrining the rights of
women in its amendments and upgrading their rights by amending the internal legislative
system.

Keywords: Women’s rights, CEDAW, equality, gender equality, and the
constitution of women's rights .Algerian law
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المقدمة

تعترب احلقوق و احلريات االساسية من اهم املواضيع اليت هتتم هبا االنظمة املعاصرة ملا تنطوي عليه من امهية فيحياة
اجملتمعات سواء املتقدمة او جمتمعات العامل الثالث  ،حبيث تعد اساس قياس درجة تقد م و تطور الدول  ،كما اصبح
احرتامها و محايتها معيار جوهري لقبول عضوية الدول يف املنظمات الدولية و اصبحت تشغل اهتمام الدولة و هو االهتمام
الذي و االقليمية لذا برزت ضرورة محاية احلقوق و احلريات يف النظام اجلزائري  ،وهو االهتمام الذي اواله املؤسس الدستوري هلا
منذ اول دستور عرفته البالد .
و األكيد أن االهتمام و التفكري يف حقوق اإلنسان ليس وليد اليوم أو الزمن القريب و إمنا وجد مع وجود اإلنسان ،
فحقوق اإلنسان أغلى القيم اليت حيرص الفرد عليها و يسعى جاهدا حلمايتها ،ألهنا متثل مثرة كفاح البشرية خالل سنوات تارخيها
و األساس احلقيقي للمجتمعات املثالية.
ويف هذا اإل طار ،قد اختذ االهتمام بقضايا املرأة ،خالل الثالثي األخري من القرن املاضي حيزا كبريا و عرف ابعادا ال
حصر هلا  ،بتبين هذه القضايا على مستوى دويل و أصبحت قضايا املرأة قضية رئيسية تدرج يف جدول اعمال الكثري من
التنظيمات الدولية  ،االمر الذي مينحها امتدادات و جتليات .
و كان هلذا اإلهتمام أثره على التشريعات الداخلية هذا ما أكده املشرع اجلزائري يف قوانينه الداخلية اليت سعى إىل
مراجعتها حسب ما تضمنته اتفاقية سيداو  ،و هذا ما يؤكده التعديل الدستوري األخري لسنة 661 2الذي حرص من خالله
على تدعيم هذه احلقوق دستوريا
فربجوع اىل دستور  992قبل التعديل  ،و يف الفصل الرابع منه املعنون احلقوق و احلريات احتوى على  2مادة
تكرس احلقوق و احلريات و تضمن املساواة العامة بني اجلنسني  ،لكنه مل يتضمن إشارة خاصة اىل حقوقاملرأة اال من خالل
التعديل الدستوري  6112حيث اشار املشرع اىل امهية التمثيل السياسي للمراة يف اجملالس املنتخبة .
و ملسنا من خالل التعديل الدستوري األخري ، 61 2ايالء املؤسس الدستوري اهتمام باملرأة حيث اشار اىل مجلة
من احلقوق الدستورية للمرأة و كفلها هلا بنص دستوري.

اإلشكالية  :هل يف التعديل الدستوري األخري تأكيد و حرص على محاية حقوق املرأة أم أهنا جمرد عبارات و شعارات حتتاج
لتأكيد أكثر ؟و هل املرأة حباجه إىل تدعيم دستوري حلقوقها ملمارستها و التمتع هبا ؟

المبحث األول :دوافع الحماية الدستورية لحقوق المرأة

 -مرسوم الرئاسي املتضمن االنضمام اىل اتفاقية سيداو رقم  1 -92املؤرخ يف  992/ /66عدد اجلريدة الرمسية 2

-
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طيلة مخسني سنة من االستقالل كان متثيل املرأة يف احلياة السياسية هامشيا  ،سواء أتعل األمر بوجودها يف اجملالس
املنتخبة أو يف مواقع صنع القرار ،و قد كان لاللتزامات الواقعة على عات الدولة ،و القوى االجتماعية الداخلية دور يف
إدراجاملرأة ضمن اهتمامات الدولة و متكينها من احلياة السياسية ،فما هي هذه الدوافع ؟
المطلب األول :الدوافع الدولية سبب لتكريس الدستوري لبعض حقوق المرأة
عرف اجملتمع الدويل اهتمام مبسائل املرأة يف األعوام األخرية  ،و دعا إىل ضرورة إشراكها يف احلياة السياسية  ،و لقد كان
التفاقية سيداو الدور االبارز  ،حيث دعت إىل القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة
و قد تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف شهر ديسمرب  999اتفاقية القضاء علي مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،
وقد دخلت االتفاقية يف حيز التنفيذ يف  3سبتمرب  ، 92وحتدد هذه االتفاقية املتضمنة  31مادة قانونية ملزمة للدول األطراف
 ،اعتماد تدابري ومبادئ معرتف هبا لتحقي املساواة بني الرجل واملرأة يف كل مكان  ،وجاء اعتمادها تتوجيا ملشاورات أجرهتا طوال
فرتة مخسة أعوام اللجنة املعنية حبالة املرأة وجمموعة من اخلرباء واملتخصصني القانونيني  ،وتدعو االتفاقية إىل املساواة يف احلقوق بني
الرجل واملرأة بغض النظر عن حالتها الزوجية يف مجيع امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية ،و قد انظمت
6
هلا اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي  1 /92املؤرخ 992/ /66
وتدعو االتفاقية أيضا الدول األطراف إيل إصدار تشريعات داخلية تنطوي علي القضاء علي مجيع أشكال التمييز ضد
املرأة يف كافة اجملاالت وتنقية تشريعاهتا املختلفة مبا يتواف مع أحكام االتفاقية الدولية  ،فما هو مضمون هذه االتفاقية ؟ .
الفرع األول  :اتفاقية سيداو تطرح نفسها كبديل عن القوانين الداخلية
تطرح اتفاقية السيداو نفسها كبديل عن القوانني احمللية وناسخة هلا  ،ومن اخطر املواد اليت تكرس هذا األمر املادة 6
واملادة  69من اتفاقية التمييز .
بعضا ،وتسلِّم بعضها إىل بعض ،بل وتسد بعضها
فاملادة  6تشكل " ببنودها حزمة أو منظومة تستدعى بعضها ً
ثغرات بعض ،وهو ما جيعل البعض يطل عليها :املادة – املنظومة" .فهي تدعو إىل تعديل أو إلغاء القوانني احمللية واستبداهلا
3
بقوانني غري متييزية  .وهكذا تلغي االتفاقية كافة املرجعيات التشريعة والدينية لتصبح هي املرجعية العليا .

عاما ،تكون مجيع الدول العربية قد صادقت على االتفاقية ،باستثناء السودان والصومال .وقد انضمت إىل عضوية
 و جتدر االشارة انه ومنذ خروج االتفاقية إىل حيز التنفيذ على مدار سبعة وعشرين ًاالتفاقية حىت عام  6111إحدى عشرة دولة عربية ،وإن حتفظت على بعض البنود ،وهي :األردن -العراق -الكويت -ليبيا -املغرب -تونس -اجلزائر -لبنان -مصر -اليمن -جزر ال ُق ُمر .ومن الدول
اإلسالمية اليت صادقت على االتفاقية :إندونيسيا -باكستان -بنجالديش -تركيا– ماليزيا، .مث تواىل انضمام بقية الدول العربية ،حيث انضمت اململكة العربية السعودية عام ( ،)6111وموريتانيا
أخريا قطر انضمت يف (،)6119وتعاين احلكومات املختلفة من ضغوط كثرية من جلنة السيداو؛ لرفع حتفظاهتا،
(  ،)611مث البحرين ( ،)6116مث سوريا واإلمارات ( ،)6112مث ُعمان ( ،)6112و ً
وبدأ بعضها بالفعل يف رفع تلك التحفظات( .صاحل حممد حممود بدر الدين  ،تقييم حتفظات الدول العربية علي اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد املرأة ،ورقة عمل مقدمة إىل  ،ندوة اتفاقية
القضاء علي مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والشريعة اإلسالمية  ،الفرتة من  61 – 9نوفمرب ، 61 6الدوحة – قطر ص ) 9
 - 6عدد اجلريدة الرمسية  ، 2املرجع الساب
 -3و هذه مسالة غري مقبولة ال من الناحية السياسية فال مسو اال للقوانني الداخلية و ال من الناحية الشرعية  ،فمعتقداتنا الدينية اول من منحت –الشريعة اإلسالمية –املراة حقوقا كيف و الرسول
الكرمي يسمينا بالقوارير
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أما املادة  69يف إحدى بنودها فهي تنص على عرض اخلالفات اليت تنشأ من تفسري أو تطبي هذه االتفاقية على
التحكيم أو على حمكمة العدل الدولية يف حالة عدم التوصل إىل اتفاق عرب التحكيم"  .وهذا األمر يتعارض مع مبدا السيادة
وعدم تدخل أي طرف خارجي يف الشؤون الداخلية للبالد.
و قد حتفظت اجلزائر على مجلة من املواد من هذه االتفاقية :
• التحفظ على نص املادة  6من االتفاقية
• التحفظ على املادة  6/9من االتفاقية
• التحفظ على املادة  1/2من االتفاقية
• التحفظ على املادة  2من االتفاقية
• التحفظ على املادة  69من االتفاقية
و جاءت هذه التحفظات كالتايل :
المادة  :2تُعلن حكومة مجهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبية أهنا على استعداد لتطبي أحكام هذه املادة بشرط عدم تعارضها

مع أحكام قانون األسرة اجلزائري.

المادة  ،9الفقرة  :2تود حكومة مجهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبية أن تعرب عن حتفظاهتا بشأن أحكام الفقرة  6من املادة
 9اليت تتناىف مع أحكام قانون اجلنسية اجلزائري وقانون األسرة اجلزائري،فقانون اجلنسية اجلزائري ال يسمح للطفل باكتساب
جنسية األم إال مىت:-
كان األب غري معروف أو عدمي اجلنسيةكان الطفل قد ولد يف اجلزائر ألم جزائرية وأب أجنيب ولد يف اجلزائر.وعالوة على ذلك ،مبوجب املادة  62من قانون اجلنسية اجلزائري ،جيوز للطفل الذي يولد يف اجلزائر ألم جزائرية وأب
أجنيب مل يولد على األرض اجلزائرية ،أن يكتسب جنسية األم بشرط عدم اعرتاض وزارة العدل على ذلك،بينما تنص املادة 2
من قانون األسرة اجلزائري على انتساب الطفل ألبيه من خالل الزواج الشرعي.
وتنص املادة  23من ذلك القانون على أن “الطفل ينتسب إىل أبيه إذا ولد يف غضون األشهر العشرة اليت تعقب تاريخ
انفصال األب عن الزوجة أو تاريخ وفاته”.
المادة  ،51الفقرة  :4تعلن حكومة مجهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبية أن أحكام الفقرة  2من املادة  ، 1املتعلقة
حب املرأة يف اختيار مكان إقامتها وسكنها ،ينبغي أال تفسر على حنو يتعارض مع أحكام الفصل ( 2املادة  )39من قانون األسرة
اجلزائري.

أبو حديد ،فريدة إبراهيم ،وضع املرأة يف القوانني الدولية ،م.س ،.ص  26و هنى القاطرجي  ،قراءة إسالمية يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ( ، )CEDAWدراسة حالةلبنان ،حبث مقدم ملؤمتر " أحكام األسرة بني الشريعة اإلسالمية واالتفاقات واإلعالنات الدولية" جامعة طنطا-صر  -9-9أكتوبر 6112ص 69

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد15أيار /مايو - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

78

قراءة في ترقية وتثمين حقوق المرأة في القانون الجزائري

د .عمارة مسعودة

المادة  :51تعلن حكومة مجهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبية أن أحكام املادة  2املتعلقة بتساوي حقوق الرجل واملرأة
يف مجيع األمور اليت هلا صلة بالزواج ،أثناء الزواج وعند فسخه على السواء ،ينبغي أال تتعارض مع أحكام قانون األسرة اجلزائري.
المادة  :29إن حكومة مجهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبية ال تعترب نفسها ملزمة بالفقرة

من املادة  ،69اليت تنص

على أن أي خالف ينشأ بني دولتني أو أكثر من الدول األطراف حول تفسري أو تطبي االتفاقية ،وال يسوى عن طري
املفاوضات ،يعرض ،بناء على طلب واحدة من هذه الدول ،للتحكيم أو على حمكمة العدل الدولية.
فحكومة مجهورية اجلزائر الدميقراطيـ ـ ـ ـ ــة الشعبية ترى أنه ال ميكن عرض أي خالف من هذا القبيل للتحكيم أو إحالته إىل
حمكمة العدل الدولية إال مبوافقة مجيع أطراف النزاع.
هذه التحفظات تتعارض مع نص املاة 6/62من االتفاقية اليت تنص ” ال جيوز ابداء اي حتفظ يكون منايف ملوضوع
هذه االتفاقية او غرضها
و حسب املادة  9من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات اليت أنظمت هلا اجلزائر ” 6ال جيوز ألي دولة طرف ان تستظهر باحكام
قانوهنا الداخلي لتربير عدم تنفيذ معاهدة “....
بررت اجلزائر حتفظها باالستناد إىل قوانينها الداخلية
و يف هذا اإلطار صدر الربنامج األورومتوسطي للمساواة بني الرجل واملرأة تقريره اخلاص بوضعية حقوق املرأة واملساواة بني
اجلنسني يف اجلزائر ، 2009-2010الذي ركز على ان اإلصالحات القانونية ،منها قانون األسرة واجلنسية والتعديل األخري
للدستور وأكدت على أمهيتها يف إقرار املساواة بني اجلنسني ،غري أهنا اعتربت أن صدور التشريعات اخلاصة بتدعيم حقوق املرأة
يف اجلزائر مبراسيم رئاسية يدفع إىل التساؤل عن مدى التزام مؤسسات الدولة املنتخبة وعلى رأسها الربملان بتطبي هذه القوانني.
وذهب التقرير إىل حد “التشكيك “ يف دور هذا األخري يف إقرار املساواة بسبب هيمنة احملافظني عليه ،وخلص يف هذا
احملور إىل وجود تفاوت كبري بني ما هو منصوص عليه يف التشريعات الوطنية وبينما هو سائد من ممارسات .ويف السياق تطرق
التقرير إىل مشاركة املرأة يف مراكز صنع القرار اليت ظلت ضعيفة رغم اإلرادة السياسية املعلن عنها بسبب تغييب العنصر النسوي يف
اهلياكل والربامج السياسية ،باإلضافة إىل النظرة املوصوفة ب”السلبية” للمرأة يف مركز القرار ومواقع السلطة.

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات  929،اعتمدت من قبل املؤمتر األمم املتحدة بشأن قانون املعاهدات الذي عقد مبوجب قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  6 22املؤرخ يف ، 922 / 6/1ورقم  6629املؤرخ يف  ، 929 / 6/2وقد عقد املؤمتر يف دورتني يف فيينا خالل الفرتة من  62مارس إىل  62ماي  922وخالل الفرتة من  9ابريل إىل  66ماي  ، 929واعتمدت االتفاقية يف
ختام أعماله يف  66مايو  ، 929وعرضت للتوقيع يف  63ماي  ، 929ودخلت حيز النفاذ يف  69جانفي ، 921و تنص املادة  9منها " للدولة ،لدى توقيع معاهدة ما أو التصدي عليها أو
قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها ،أن تبدي حتفظا ،إال إذا:
(أ) حظرت املعاهدة هذا التحفظ؛ أو
(ب) نصت املعاهدة على أنه ال جيوز أن توضع إال حتفظات حمددة ليس من بينها التحفظ املعين؛ أو
(ج) أن يكون التحفظ ،يف غري احلاالت اليت تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) ،منافيا ملوضوع املعاهدة وغرضها".
 -6مرسوم  666/29املؤرخ  929/ 1/ 3املتضمن االنضمام إىل اتفاقية فيينا بتحفظ  ،عدد اجلريدة الرمسية 26
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وأشار التقرير إىل نقص التكوين السياسي من أجل اندماج املرأة يف احلياة السياسية والربامج وعدم وجود “مصلحة سياسية”
إلدماج املرأة يف اهلياكل والربامج بسبب استمرار “نظام متييزي” من القيم.
التقرير الذي دعا اجلزائر إىل رفع حتفظاهتا على اتفاقية “سيداو” وتعزيز البحوث حول دور املؤسسات االجتماعية مثل
املساجد واملدارس ووسائل اإلعالم واألسرة إلبراز تأثرياهتا وحتديد أنسب التدابري لتحسني وضعيتها ،طالب بإعادة النظر يف
“املعايري التقليدية ونظم القيم السائدة” ،باإلضافة إىل تبادل اخلربات ذات الصلة مع بلدان أخرى باملنطقة،و خلص التقرير حول
وضعية حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني يف اجلزائر إىل غياب ثقافة قانونية حول حقوق املرأة وكذلك غياب آليات ملتابعة وتقييم
جهود القضاء على التمييز ،كما دعا إىل وضع آلية ملراقبة النظام الرتبوي وزرع قيم املساواة ،باإلضافة إىل حتويل الوزارة املنتدبة
املكلفة باألسرة وقضايا املرأة إىل وزارة قائمة بذاهتا
الفرع الثاني  :اتفاقية سيداو مثلت مصدر قوة لتعديل القوانين الداخلية
بررت اجلزائر حتفظها على اتفاقية سيداو مبوجب املرسوم الرئاسي  1 -92املؤرخ يف  6 992/ /66باالستناد إىل
قوانينها الداخلية لذا جند جلنة سيداو قد أعربت عن قلقها ايزاء التحفظات اليت قدمتها اجلزائر و اعتربهتا متس هبدف و غرض
االتفاقية أثناء مناقشتها لتقارير الدورية و خاصة التقرير الدوري الثاين و ألزمتها بإعادة النظر يف كل التحفظات
هذا ما دفع الدولة اجلزائرية إىل إعادة النظر يف حتفظاهتا و السعي إىل رفعها من جهة و من جهة أخرى تثمني حقوق
امرأة يف قوانينها من خالل :
 توسيع حظوظ المرأة في التمثيل السياسي حق دستوري
عرفت حقوق املرأة مكانا هلا يف الدستور اجلزائري صراحة ألول مرة يف التعدياللدستوري لدستور  992مبوجب القانون
 9/12الذي تضمن التعديل الدستوري للدستور اجلزائري الساري املفعول حاليا  ،حيث وسع من دائرة تطوير قضايا تنمية
احلقوق السياسية للمرأة يف املادة  " : 3تعمل الدولة على ترقية احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف اجملالس
3
املنتخبة
و هكذا ألول مرة افرد املشرع حلماية احد احلقوق السياسية للمرأة مادة ختصها  ،و رأى يف هذا األفراد و التوسع حرصا
منه و من الدولة اجلزائرية على إحداث نوع من املساواة بني الرجل و املرأة يف اجملال التمثيل السياسي و االنتخايب
بناءا على ما قلناه يبدو ان املؤسس الدستوري يعمل جاهدا لتكييف منظومته القانونية وف املتغريات و التطورات
الداخلية و حىت الدولية  ،فاجلزائر من الدول السباقة للمصادقة على االتفاقيات الدولية احلامية حلقوق اإلنسان عامة و املرأة

القوانني املعززة حلقوقها  ،جريدة جزايرس  ، 61 1 ،ص

 ، 1املوقع االلكرتوين التايل :

نسيمة عجاج ،تقرير اورويب يشكك يف التزام بتطبي
https://www.djazairess.com/alfadjr/165888
 - 6املرسوم الرئاسي  1 /92املؤرخ  992/ /66املتضمن االنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ، 1979بتحفظ انضمت إليها اجلزائر بتحفظ ،عدد اجلريدة الرمسية 12
 -3أصبحت بعد تعديل الدستوري لـ ـ  61 2املادة 31
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خاصة  ،و تأكيدا منها على الوفاء بالتزاماهتا الدولية  ،أقرت احلماية الدستورية للتمثيل السياسي للمرأة حسب ما جاء يف نص
املادة  2من اتفاقية سيداو
و جسد املشرع هذه الرتقية السياسية بصدور القانون العضوي  13/ 6املؤرخ  61 6/ / 6باعتماد نظام الكوتا
2

الذي يعترب متييز اجيايب

عمدت اىل اعتمادهكل الدول مما زاد من حظوظ املرأة يف التمثيل السياسي بالتزايد سنة بعد سنة

حسب ما يبينه الرسم البياين التايل من نسبة  6.93يف  991أصبح متثيل املرأة يف الربملان يبلغ  63.99على املستوى
العاملي كالتايل :

نسبة التمثيل البرلماني للمراة في العالم
نسبة التمثيل البرلماني
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23.65%

23.02%

22.85%

22.18%

21.77%

20.76%

19.83%

19.16%

19.03%

18.45%
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المصدر

:

االحتاد

الربملاين

األورويب

:

ipu.org

املوقع

االلكرتوين

:

https://data.albankaldawli.org/indicator/sg.gen.parl.zs

و رغم النسبة كما يبينه الرسم يف تزايد مستمر اال اهنا ال تزال قليلة باملوزاة  ،أصبحت اجلزائر تنافس الدول العريقة يف
التمثيل السياسي للمرأة حيث حتتل املرتبة  ، 61بعدد  21امراة بينما  ،فرنسا اليت حتتل املرتبة  29بعدد  19امرأة يف
الربملان أي نسبة % 2.9و سويسرا 3املرتبة  31بنسبة  %1.62و يوضح الرسم البياين ذلك :

 يعرف هذا النظام اخذ ورد بني مؤيد ومعارض راجع لكثري من التفصيل  :مسرايت سليمة  ،املرأة اجلزائرية وح الرتشح يف اجملالس املنتخبة بني االعرتاف القانوين و حمدودية املمارسة  ،جملة املفكر ،العدد  ، ، 2جامعة بسكرة  ،دون سنة  ،ص  29و تيسمبال رمضان  ،ترقية متثيل املراة يف اجملالس املنتخبة يف اجلزائر  :إشكاالت قانونية و دميقراطية  ،جملة املعارف ،السنة  ، 9العدد  3السنة
 ، 61 6ص 91
- 6أدى إتباع نظام حصص املرأة -يف حاالت دولية متعددة -إىل ارتفاع نسبة تواجد املرأة يف اجملالس املنتخبة( جمالس النواب) على حنو وصلت معه نسبة تواجدها -وفقا لتقديرات تقرير التنمية البشرية
لعام  992إىل  %33،2يف فنلندا %33 ،بالدانيمارك %62،3 ،%62،2يف هولندا ،و %61،1يف أملانيا %61،2 ،يف أيسلندا ،و %21،2يف السويد ،و %32،2يف النرويج ،و %61يف
موزمبي  %63،91 ،يف جنوب أفريقيا %62،1 ،يف فيتنام ،و % 3،3يف الواليات املتحدة األمريكية ،و %21،2يف اليابان ،وقد كان لألمم املتحدة فضل الريادة يف عقد املؤمترات الدولية يف الفرتة من
 ( 991- 991مؤمترات املكسيك وكوبنهاجن ونريويب وبكني) ،واليت اهتمت مبناقشة قضايا املرأة وطرح احللول لتنشيط املبادرات النسوية وإلهناء األوضاع اليت تعي حركتهن ،وقد بلغ ذلك حدا اختذت
معه األمم املتحدة من تلك الفرتة عقدا عامليا للمرأة ،وارتأت فيه ضرورة الوصول بتمثيل املرأة’ يف الربملانات الوطنية إىل نسبة التقل عن  %31كحد أدىن  ،.انظر بلقاسم بن زنني ،املراة اجلزائرية و
التغيري ،دراسة دور واداء السياسات العمومية  ،اجمللة اجلزائرية يف االنرتوبولوجيا و العلوم االجتماعية  ،61 6 ،ص 62
 - 3جريدة الشروق  ،اجلزائر يف املرتبة  61عامليا يف متثيل النساء يف الربملان  61 6 ،املوقع االلكرتوين / http://www.echoroukonline.com:
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 2013تصنيف المراة العالمي في البرلمان
2013تصنيف املراة العاملي يف الربملان
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حق المناصفة في سوق الشغل :و مل يكتفي املشرع باملساواة بني الرجل و املرأة يف العمل بل نص يف التعديل
الدستوري احلايل لسنة 61 2ألول مرة يف نص املادة  31على ح املرأة الدستوري يف العمل ” تعمل الدولة على ترقية
التناصف بني الرجال و النساء يف سوق التشغيل تشجع الدولة ترقية املرأة يف مناصب املسؤولية يف اهليئات و اإلدارات
العمومية و على مستوى املؤسسات" ،و هو تكريس و إقرار دستوري هام لرتقية ح املرأة يف الشغل مناصفة مع الرجل  ،إن
إشراك املرأة يف صناعة القرار السياسي واالقتصادي فهو خري مؤشر علي رسوخ قنا عات بأحقية املرأة يف االشرتاك الفاعل يف
صنع القرار و يبني الرسم التايل نسبة توزيع املراة يف القطاعات االقتصادية من 61اىل : 61 2
الزراعة

الصناعة

اخلدمات
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يبدو ان النسب ال تزال بعيدة رغم اجملهودات التشريعية فالفجوة بني اجلنسني يف نسبة العمل متفاوتة حسب الرسم التايل
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بل حىت ترتيب النساء صاحبة املؤسسات يبقى حمتشم لكنه يبشر باقتحام املرأة عامل االقتصاد و الريادة الذي مل يبقى
حكرا على الرجال فقط و هذا ما يبينه الرسم التايل :
9427
7246

3929
, 3.39%البليدة
البليدة

4363
, 3.77%قسنطينة
قسنطينة

4837

, 4.18%تلمسان
تلمسان

, 6.26%وهران
وهران

, 8.15%اجلزائر العاصمة
اجلزائر العاصمة

وعليه يبدو ان املؤسس الدستوري انتقلمن مبدأ املساواة الذي اكد عليه يف ظل كل النصوص واستعمل عبارات عامة
للداللة عليه :مثل املواطنني ،املوظفني ،العمال دون متييز بني ،اجلنسني ففي التعديل األخري ذهب ال حد املناصفة اي اعتمد
املقاربة الكمية يف سوق العمل.
اال ان هذا االمر اثار جدال كبريا بني مؤيد ومعارض ،ذلك انه يرمي بذلك اىل جعل اجلنسني على نفس املرتبة عددا يف
املناصب والوظائف و مراكز املسؤولية ،أما املساواة فهي حتقي نفس فرص الولوج ملراكز املسؤولية بني الطرفني (الذكور و
اإلناث)،
فرغم ضخامة حجم اإلنفاق الذي ختصصه اجلزائر من اجل إعداد املرأة اجلزائرية و هتيئتها و تعليمها تبقى مسامهتها
االقتصادية حمدودة خاصة ما تعل بسوق العمل حيث ال تتعدى مشاركة املرأة يف سوق العمل  61باملائة اليت تشمل قطاع التعليم
و القطاع الصحي وتنعدم يف باقي القطاعات االقتصادية ،وبالتايل ضعف مسامهتها يف االستثمار يف األنشطة االقتصادية  ،إن
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واقع املقاولة النسوية يف اجلزائر جند نسبها منخفضة وهي تتوزع على قطاع النسيج و األعمال العقارية و اخلدمات املقدمة
للمؤسسات و التجارة كما عرفت مؤخرا توجها حنو القطاع الصناعي و االسترياد والتصدير بنسبة منخفضة.
حسب معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات فان نسبة البطالة يف اجلزائر قدرت ب  ٪ .9يف سبتمرب  61 9حيث
بلغت عند النساء نسبة  ٪ 96.9مقابل  ٪ 9.2عند الرجال ،فاىل أي مدى ميكن حتقي املناصفة يف الواقع ؟.


قانون الجنسية  :مت رفع حتفظ اجلزائر حول املادة  9فقرة  6من االتفاقية املذكورة أعاله واليت تنص على :

"متنح الدول األطراف نفس احلقوق املمنوحة للرجل فيما يتعل جبنسية ابنائها"
وبناء على رفع هذا التحفظ مت تعديل قانون اجلنسية اجلزائري مبوجب األمر  1 /11املؤرخ يف  6111/16/69ومبقتضى
املادة  12املعدلة أصبح الولد املولود من أم جزائرية يعد جزائريا ،بغض النظر عما إذا كان والده جمهوال أم ال  ،وبغض النظر عما
إذا كان والده عدمي اجلنسية أم ال ،ومبوجب املادة 19املعدلة كذلك أضيفت حالة الولد املولود يف اجلزائر من أب جمهول ،وأم
مسماة يف شهادة ميالده دون بيانات أخرى متكن من إثبات جنسيتها


قانون األسرة :يعود فتح ملف مراجعة قانون االسرة بالدرجة االوىل اىل املنظمات النسوية اليت استطاعت

مترير مطالبها مستقوية باملتغريات الدولية من ابرزها اعادة النظر يف مسالة حقوق ا ملراة يف تشريعاهتا الداخلية  ،و لقد اصبحت
املراجعة قانون االسرة امرا واقعيا فرضتها املتغريات الدولية املتمثلة يف املصادقة على اتفاقية سيداو اليت اصبحت مصدر قوة
6
للقوى و املنظمات املطالبة بقانون االسرة بديل قائم على املساواة بني اجلنسني لذا متت مراجعة القانون
و أسفر ذلك عن صدور تعديل لقانون األسرة يف  3 6111الذي جاء فيه :
 مساواة سن الزواج بـ ـ  9سنة للجنسني املادة 19تقييد تعدد الزوجات املادة .2 -عدم اشرتاط حضور الويل يف عقد الزواج املادة

من قانون االسرة

2

املساواة يف احلقوق و الواجبات املادة  32من قانون االسرة -استقاللية الذمة املالية املادة  39من قانون االسرة

 قانون اجلنسية مبوجب االمر  1 -11املؤرخ  ، 6111/6/69عدد اجلريدة الرمسية  ، 1املعدل و املتمم لألمر  22-91املؤرخ 991/ 6/ 1 -6كلتوم مسعودي و بن قفة سعاد  ،االسرة اجلزائرية كما يصورها قانون االسرة اجلزائري لسنة  ، 6111امللتقى الوطين الثاين حول االتصال و جودة احلياة يف االسرة  ،ايام  / 1/9ابريل ص6/
 -3القانون  /22املؤرخ /9يونيو 922املعدل باألمر  16/11املؤرخ  6111/6/69عدد اجلريدة الرمسية 1
 - 2بالرجوع اىل نص املادة جند املشرع استعمل عبارة او و املعلوم اهنا نستعمل للتخيري هذا الذي دفع بالكثريين للقول ان الويل ليس ضروري يف الزواج و هو الراجح  ،و هناك اجتاه ثاين فسر العبارةمن قانون االسرة بني ظاهر الصياغة و حتمية التفسري ،جملة صوت القانون  ،العدد الثاين ،
على اهنا للتوزيع و بالتايل يبقى الويل ضروري  ،راجع يف هذا عالل طحطاح  ،نص املادة
،61 2جامعة مخيس مليانة  ،ص ، 23و حنن نرجح الرأي االول الن املشرع كان صريح يف قوله " ....الويل و هو االب او  ....او اي شخص ختتاره " و ليس يف نص اي لبس او معىن غري التخيري
و عليه ظاهر الصياغة واضح ال حيتاج اىل تفسري
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قانون العقوبات :جترمي أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو املعاملة املهينة الذي

حبكم تكراره يبني إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي اجلسدي الذي ال تنجر عنه بالضرورة جروح.
تعديل املادة  331من قانون العقوبات املتعلقة باإلمهال العائلي وتشمل إمهال الزوج لزوجته سواءا حامال لتنص على "محاية
الزوجة من اإلكراه والتخويف املمارس عليها من اجل حرماهنا من مواردها ،يعاقب من شهرين اىل سنة و غرامة من 61.111
اىل  11.111دج
- تعديل املادة 331مكرر يعاقب باحلبس من  2اشهر اىل  6سنتني كل من ميارس على زوجته أي شكل من اشكل
االكراه او التخويف ليتصرف يف ممتلكاهتا او مواردها املالية
*-تعديل املادة  622مكرر  :كل من احدث عمدا جرحا او ضربا بزوجه يعاقب كما يلي:
احلبس من سنة اىل  3سنوات اذا مل ينشا عجز كلي عن العمل يفوق  1يوما -6احلبس من  6سنتني اىل  1سنوات اذا نشا عجز كلي عن العمل ملدة تزيد عن  1يوم
 -3السجن املؤقت من  1سنوات اىل  61سنة اذا نشا عن ذلك برت او فقدان احد األعضاء ..اخل
 -2السجن املؤبد يف حالة الوفاة
*-حماربة خمتلف اشكال العنف املمارس ضد املراة يف األماكن العمومية لتجرمي التصرفات غري االخالقية املادة  333مكرر 6
بعقوبة شهرين اىل  2اشهر و غرامة  61.111دج اىل  11.111دج .
*تعديل املادة  622مكرر بالعقوبة من سنة اىل  3سنوات كل من ارتكب شكل من اشكال التعدي اللفظي او النفسي
6
املتكرر الذي جيعل اضحية يف حالة متس بكرامتها او متس بسالمتها البدنية او النفسية


قانون االنتخابات :قانون العضوي  13/ 6املؤرخ يف  61 6/ / 6اخلاص بتمثيل حظوظ املرأة يف

اجملالس ،مثل عام  61 6أهم مرحلة يف هذا ألشأن فقد كان لصدور القانون العضوي  61 6-16الذي حي ّد كيفيات توسيع
متثيل املرأة يف اجملالس أملنتخبة األثر الكبري يف الرفع من نسبة متثيل املرأة يف اجمللس الشعيب الوطين إىل نسبة  ،% 3حيث يبلغ
عدد النائبات بعد انتخابات  22 ،61 6/1/ 1امرأة مبا جيعل اجلزائر حتتل املرتبة األوىل عربيا والثمانية والعشرين عامليا .ومن
يكرس باسم القانون مبدأ نسب متثيل املرأة (أو ما يعرف بالكوطا
دون اخلوض يف اجلوانب اليت أدت إىل تبين هذا القانون الذي ّ
) 3و الرسم التايل يبني نسبة تقدم التمثيل على مستوى الغرفة السفلى من  922اىل 61 9

 عدلت مبوجب القانون  63-12املؤرخ  6112/ 6/61عدد اجلريدة الرمسية 22 -6معدلة مبوجب القانون  1-12املؤرخ  ، 6112/ 6/ 1عدد اجلريدة الرمسية 9
- 3ورغدة وحيدة " ،)61 6( ،املشاركة السياسية و التمكني السياسي للمرأة العربية :حالة اجلزائر" ،اجمللة العربية للعلوم السياسية ،العدد  ،32ص 11- 36 .و بلقاسم بن زنني  ،املرجع الساب ،
ص 62
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عدد املقاعد مبوجب انتخاب ثلثي األعضاء

و بلغت نسبة مشاركة النسوية يف األحزاب املشاركة يف التشريعيات و عدد النساء املنتخبات كالتايل :
السنة

عدد االحزاب المشاركة

عدد المنتخبات في البرلمان

5995

29

11

5991

39

6

2002

1

69

2001

63

3

2052

22

22

2051

19

61



قانون  05/51المتضمن إنشاء صندوق النفقة :هو قانون يهدف إىل إنشاء صندوق النفقة احملكوم هبا

وفقا ألحكام قانون األسرة لصاحل الطفل او األطفال احلضونني بعد طالق الوالدين و ذلك النفقة احملكوم هبا مؤقتا لصاحل الطفل
أو األطفال يف حالة رفع دعوى الطالق و النفقة احملكوم هبا للمرأة املطلقة  ،و ذلك من اجل محاية املرأة املطلقة واحلاضنة
لألطفال من اللجوء إىل طرق غري شرعية أو غري أخالقية لتحصيل قوت أبنائها وكذا إىل محاية أطفاهلا من االحنراف و ما يرتتب

 -دغيس نبيلة و بن سليمان راضية ،التمثيل السياسي للمرأة يف اجملالس املنتخبة ،مذكرة ماسرت حقوق كلية احلقوق  ،جامعة عبد الرمحان مرية جباية،61 2/61 1،ص .9
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عنه من آفات اجتماعية  ،و هذا من خالل التكفل بالصعوبات اليت تواجه املرأة احلاضنة يف حتصيل النفقة إلعالة األطفال
احملضونني ،و متكني املرأة املطلقة و املرأة احلاضنة و األطفال احملضونني من االستفادة من مبلغ النفقة الذي يدفعه
الصندوق ،محاية احلقوق األساسية للطفل يف حالة طالق والديه و ضمان العيش الكرمي له و حلاضنته.
المطلب الثاني  :الدوافع الداخلية سبب من اسباب االعتراف الدستوري ببعض حقوق المرأة
إىل جانب الدوافع اخلارجية كان للقوى االجتماعية الداخلية باختالف تنظيماهتا و انواعها كان هلا دورا يف تشجيع و
تعزيز محاية املرأة يف القوانني الداخلية رغم اختالف الرؤى و املواقف .
الفرع األول  :تحديد تنظيمات المجتمع المدني في الجزائر
اجملتمع املدين مفهوم غريب الـنـشـأة ،أسهمت فـي صياغته مـدارس فكرية وأيديولوجية وذلك عرب عدة مراحل تارخيية بدءا
باستخدامه كمرادف للدولة و حىت تطوير هذا املفهوم باعتباره بناء فوقيا  ،يؤدي دورا توجيهيا للسلطة ويعكس اجملتمع املدين يف
معناه الواسع فضاء للحرية يلتقي فيه الناس بإراداهتم احلرة ويأخذون املبادرات من أجل أهداف أو مصاحل أو تعبريا عن مشاعر
6
مشرتكة وهو ما جيعله غنيا يف تداعياته بالنسبة إىل عملييت الدميقراطية والتنمية االقتصادية  ،واالجتماعية.
إن مفهوم اجملتمع املدين يشري إىل خمتلف التنظيمات واهليئات التطوعية اليت تنشأ مبقتضى اإلرادة احلرة ألعضائها قصد
 ،قد
محاية مصاحلهم والدفاع عنها ومنها :األحزاب السياسية والتنظيمات الثقافية والنقابات واجلمعيات واملنظمات الغري حكومية.اخل
أكدت عدة منظمات دور اجملتمع املدين خاصة األمم املتحدة اليت أكدت على ضرورة مشاركة اجملتمع املدين يف صياغة اخلطط
التنموية.3
إن مدلول اجملتمع املدين مل يظهر ويتطور بشكله احلايل املنظم دفعة واحدة وإمنا نشأ وتطور بفضل تراكم إسهامات
الفالسفة واملفكرين قد عرفه مركز دراسات الوحدة العربية سنة 996كمايلي«:جمموع املؤسسات االقتصادية و االجتماعية
والثقافية اليت تعمل يف ميادينها املختلفة يف استقالل عن سلطة الدولة لتحقي أغراض متعددة منها أغراض سياسية كاملشاركة يف
صنع القرار ومنها نقابية كالدفاع عن مصاحل أعضائها ومنها ثقافية كما يف احتاد الكتاب واملثقفني،واجلمعيات اليت هتدف إىل نشر
الوعي الثقايف وف اجتاهات أعضاء كل مجاعة ومنها أغراض لإلسهام يف العمل االجتماعي لتحقي التنمية»، 2و هكذا دور
اجملتمع هو تنظيم وتفعيل مشاركة الناس يف تقرير مصاحلهم ومواجهة السياسات اليت تؤثر يف معيشتهم.
الفرع الثاني :تنظيمات المجتمع المدني في الجزائر تكسب قوة الطرح نتيجة المتغيرات الدولية

تشري األرقام لسنة  61 3أن من بني  66 29حكم قضائي مدين صادر يف قضايا النفقة مل تنفذ منها إال -- 6292حسب الوزير --الذي اعترب أن إنشاء صندوق النفقة املعروض للنقاش "يتميزبطابعه اإلنساين واالجتماعي بالنظر إىل الفئة اليت يسعى إىل محايته" ،وكالة االنباء اجلزائرية  :61 2،املوقع االلكرتوين /http://www.aps.dz:
 -6مرزوقي عمر ،اجملتمع املدين و التحول الدميقراطي يف اجلزائر اشكالية الدور  ،جملة املستقبل العريب ،دون سنة  ،دون دار نش  ،ص 39
3
Mouazizbouchentoufnadjet- Le mythe de la gouvernanceurbaine en Algérie : le casd’Oran-penser la ville-approches
comparatives- khenchela-halshs 00381584 ;version1- 6 May 2009 2.
 2حسن قرنفل  -اجملتمع املدين و النخبة السياسية ،إقصاء أم تكامل؟ -دار إفريقيا الشرق  -املغرب  -الطبعة  -6111 -ص.19
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فعرفت اجلزائر جمموعة من اجلمعيات والنقابات املهنية خاصة بعد تبين دستور 929نص على حرية إنشاء
اجلمعيات ،فصدر قانون63 -91الذي نص على حرية إنشاء اجلمعيات ،وعرف بعده منو متزايد للجمعيات اليت مشلت عدة
ميادين :اجتماعية ،ثقافية ،محاية البيئة محاية املستهلك ،مجعيات نسوية..اخل،يف أشهر قليلة تطور عدد اجلمعيات من31111
يف 996إىل 92111يف6111و 2 111يف6112وتشتمل هذه األرقام املمنوحة من قبل وزارة الداخلية واجلماعات احمللية
اجلمعيات سواء السياسية أوغريها.3
يف خضم اإلصالحات اجلديدة مت إصدار قانون جديد لتنظيم اجلمعيات وهو قانون،212- 6الذي عرف اجلمعية
بأهنا« :جتمع أشخاص طبيعيني و/أو معنويني على أساس تعاقدي ملدة حمددة أو غري حمددة ويشرتك يف تسخري معارفهم و
وسائلهم تطوعا ولغرض غري مربح من أجل ترقية األنشطة وتشجيعها ال سيما يف اجملال املهين و اإلجتماعي والعلمي والديين
والرتبوي والثقايف والرياضي والبيئي واخلريي واإلنساين».1
يعود الفضل بالدرجة األوىل إىل املنظمات النسوية ،اليت استطاعت مترير مطلبها هذا مستقوية باملتغريات الدولية من
أبرزها إعادة النظر يف مسألة حقوق اإلنسان ،وخاصة حقوق املرأة ،وفقا ملا نصت عليه االتفاقيات واملعاهدات اليت صادقت عليها
اجلزائر اليت تؤكد على ضرورة إعادة النظر يف حقوق املرأة  ،من خالل إعادة نظر هاته الدول يف تشريعاهتا الداخلية :كاحتاد
2
النساء اجلزائريات و اجلمعية اجلزائرية لتضامن مع املرأة الريفية ...اخل و القوى االجتماعية و الطبقة السياسية ...اخل

المبحث الثاني  :تعزيز حقوق المرأة في التعديل الدستوري 2051
إن موضوع املشاركة السياسية وعلى وجه اخلصوص دخول املرأة عامل الشغل ومواقع صنع القرار جذب االهتمام
واجلدل بني النساء بشكل خاص واملتهمني بالسياسة يف العامل بشكل عام كنتيجة للتحول الدميقراطي الذي شهده العامل
والسعي إىل جمتمع املساواة الذي نادت به العهود واملواثي الدولية والتشريعات الوطنية  ،وهذا االهتمام واجلدل نبع من املشكلة
املتعلقة يف عدم املساواة للمرأة يف املواقع السياسية والعامة  ،املشرع اجلزائري يف التعديل الدستوري ل ـ ـ  61 2فصل يف املسالة و
اقر أحقية دستورية للمرأة يف الشغل و توىل املناصب العليا .
المطلب األول : :المساواة في سوق العمل

املادة  23من دستور . 929
6
مؤرخ يف  991/ 6/12املتعل بإنشاء اجلمعيات ج ر عدد .13
قانون ّ 3 -91
2
مؤرخ يف  61 6/1 / 6املتعل باجلمعيات ج ر .16
قانون ّ 12- 6

Mouaziz-bouchentoufnadjet- op cit- page 3.

3

 1املادة  6من قانون 12- 6الساب
 -2لكن جتدر اإلشارة انه ينبغي احليطة  ،فجانب من جملتمع املدين النسوي يف اجلزائر يف اآلونة األخرية تعالت اصواته اىل الغاء كل التحفظات على هذه االتفاقية و هي مسالة خطرية جدا  ،فهذهاالتفاقية تسعى اىل مسخ االسرة و القيم األخالقية لدى اجملتمع حبجة االرتقاء حبقوق املراة  ،فاملتصفح لبنود االتفاقية و الدارس لفلسفتها بالضرورة يستشف ذلك  ،فال ينبغي االنسياق االعمى وراء
بعض احلقوق و اهدار األصل
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اهتمت الدولة يف السنوات االخرية ،بوضع اسرتاتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية تدرج املرأة ضمن عملية ألتنمية
باعتبار أن مشاركتها ىف العمل املنتج إىل جانب الرجل يشكل دفعة إجيابية حلركة اجملتمع اجلزائري و هذا ما يؤكد عليه الدستور
باعرتافه حب الشغل للمرأة مناصفة مع الرجل
الفرع االول  :اعتراف دستوري بتناصف حق العمل بين الرجل و المرأة
املعلوم ان املرأة تشكل ىف الغالب األعم نصف السكان ىف كل اجملتمعات وتقوم بدور مؤثر ىف كافة نواحى احلياة
االقتصادية والسياسية واإلنسانية ويتأثر دور املرأة ىف العمل بنوعيه اجملتمع الذى تعيش فيه من حيث الثقافات واملعتقدات والعادات
والتقاليد الىت حتكمه واألخطار والقيم الىت تتحكم فيه .ومع هذا فإن املرأة جيب أن حتاط بسياج من التشريعات القانونية الىت
متكنها من أداء دورها ىف احلياة االجتماعية واالقتصادية .فلقد أكدت كل الديانات واألعراف واملواثي الدولية أن التنمية الرشيدة
ألى دولة ىف العامل تتطلب املشاركة الفعالة للمرأة على قدم املساواة مع الرجل ىف كافة امليادين
و هذا ما ملسناه يف الدستور اجلزائري ،الذي جعل املرأة والرجل على قدم املساواة ،وأعطاها أكثر مما أعطتها التشريعات
القانونية ومن ذلك ماجاءت به ديباجة الدستور يف إحدى فقراهتا مبا يفيد إن الشعب اجلزائري ناضل ويناضل دوما يف سبيل
احلرية والدميقراطية ،ويعتزم أن يبين هبذا الدستور مؤسسات دستورية ،أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية يف تسيري الشؤون
العمومية ،والقدرة على حتقي العدالة االجتماعية ،واملساواة ،وضمان احلرية لكل فرد .
كما أن املادة  32اليت تشري يف نصها " تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق
والواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق تفتح شخصية اإلنسان ،وحتول دون مشاركة اجلميع الفعلية يف احلياة السياسية ،واالقتصادية،
واالجتماعية ،والثقافية"
املادة  ” 23يتساوى مجيع املواطنني يف تقلد املهام و الوظائف يف الدولة دون أي شروط أخرى غري الشروط اليت حيددها
القانون"..
و مل يكتفي املشرع باملساواة بني الرجل و املرأة يف العمل بل نص يف التعديل الدستوري احلايل لسنة 61 2ألول مرة
يف نص املادة  32على ح املرأة الدستوري يف العمل ” تعمل الدولة على ترقية التناصف بني الرجال و النساء يف سوق
التشغيل "و هو تكريس و إقرار دستوري هام لرتقية ح املرأة يف الشغل مناصفة مع الرجل .
الفرع الثاني  :االعتراف القانوني للمرأة بالحق في الشغل قبل االعتراف الدستوري
األكيد أن املشرع اقر للمرأة بأحقيتها يف العمل و اعرتف هلا هبذا احل قبل اعرتاف الدستور هلا بذلك  ،و تدارك املؤسس
الدستوري ذلك يف التعديل الدستوري احلايل  61 2باعرتافه حبقها يف العمل مناصفة مع الرجل  ،هذا ما تؤكده النصوص

 و املالحظ أن اعرق الدول يف الدميقراطية مل تعرف هذا إال مؤخرا ففي فرنسا دولة الدميقراطية مل يسمح للنساء املتزوجات العمل بدون تقدمي اذن من قبل ازواجهن اال يف سنة ، 921وملاشرتاطهذا النوع من الرتخيص يف اسبانيا اال بعد  1سنوات أي مبوجب القانون  2املؤرخ  992/2/2انظر طاليب سرور ،حقوق املراة يف التشريعات اجلزائرية مقارنة مع اتفاقيات حقوق االنسان –
الظروف العادية –  ،شهادة ماجستري  ،جامعة اجلزائر  6111/ 999،ص 23
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القانونية ،بدءا من القانون  6/92فيكلمن املادة السادسة واملادة  55اليت ختضع التوظيف اىل اعتبارات عامة مرتبطة بالشهادات
و القدرات املهنية للعمال مهما كان جنسهم و اعيد الرتكيز عليها يف قانون  /91املنظم لعالقات العمل من خالل املادة 2
و عليه املشرع اجلزائري محى ح املرأة يف العمل دون متييز بينها و بني الرجل و ذهب ابعد من ذلك إىل حد حترمي
إقامة أي نوع من التمييز بتقرير عقوبات جنائية ملن يقر خالف ذلك حسب املادة  29و  96من القانون  12/26و
العقوبة بني غرامة مالية من  111اىل  2111دج و احلبس من يوم إىل  1يوم .
و محاية للمرأة نص املشرع يف املادة  6من قانون  6/92بأنه  " :للنساء احل يف محاية خاصة يف العمل " تقابلها
6
املادة  2من قانون  ": /91احلماية من أي متييز لشغل منصب عمل غري القائم على اهليتهم و استحقاقهم "
و قد يعترب البعض هذا متييز لكنه يف حقيقة األمر متييز له طابع اجيايب قرر لصاحل النساء نتيجة لوضعيتهن اخلاصة
كالوالدة و عدم القدرة على العمل ليال
و حسب بعض اإلحصاءات حتتل املرأة اليوم مكانة الباس هبا يف جمال الشغل حيث تقدر نسبة العمل يف جمال التعليم
يف سنوات من  999اىل  992بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  %21.12 :و يف األعمال اإلدارية تقدر بنسبة  ، %2 .62و قطاع الصحة قدرت
3
ب  % 13سنة 999
ارتفعت مشاركة اإلناث بشكل ملموس منذ التعديل الدستوري يف قطاع الشغل  ،فسجل يف القطاع الصناعي حسب
دراسة اجراها صندوق النقد العريب ،2ما نسبته  ،% 11.2من املشاركة النسوية يف هذا القطاع الذي كان حكرا على الذكور ،
كما أوضحت يف السياق ذاته الدراسة أن نسبة مشاركة املرأة اجلزائرية يف سوق العمل بلغت  % 1.6يف  ،61 9فيما
قدرت نسبة البطالة لدى هاته الفئة بـ% 9.2
وأوضحت الدراسة أن مشاركة املرأة يف قوة العمل باجلزائر قدرت بـ% 1.6يف  ،61 2وأن أهم نسبة سجلت يف
القطاع الصناعي كما أوردنا سابقا ،يليها قطاع اخلدمات بـ% 32.2مث الزراعة اليت مل تتجاوز هبا نسبة النساء العامالت الـ9.2
،%وانتقلت نسبة مشاركة املرأة يف القوة العاملة باجلزائر ـ حسب ذات الدراسة ـ من .9

باملائة سنة  6111إىل  % 1.6سنة

 ،61 9بارتفاع طفيف مقارنة بـ 61 2اليت كانت النسبة هبا قد قدرت بـ % 1.
لكن هذه النسبة تراجعت إذا ما قورنت بسنة  61 3اليت سجلت أعلى نسبة مشاركة للمرأة يف القوةة العاملة بـ2.9
 %ويف  61 6اليت بلغت فيها النسبة  % 2.6كما أورده ذات املصدر.

 قانون املنظم لعالقات العمل الفردية  12/26املؤرخ 926/6/69 - 6قانون رقم  /91املؤرخ  99 /2/61عدد اجلريدة الرمسية 9
 - 3طاليب سرور  ،املرجع الساب ،ص 13

في القطاع الصناعي بال زائر الى  ، % 55.5ريد المسا ،
 حنا  .ح  ،حسب دراسة لصند ق النقد ال ربي  ،ارت اع نسبة ال ام ، 115/11/11الم قع االلكتر ني https://www.el-massa.com/dz :
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وتبعا للقطاعات فقد سجلت الدراسة تراجعا ملحوظا يف نسبة مشاركة املرأة اجلزائرية يف العمل بقطاع الزراعة ،حيث
كانت النسبة تبلغ .9

باملائة يف  6111وتراجعت إىل  9.2باملائة يف  ،61 9مع تسجيل أكرب نسبة يف  6113بـ66.1

%وأدىن نسبة يف  61 3بـ% 2.9
ويف قطاع الصناعة فإن العكس هو الذي مت تسجيله ،إذ ارتفعت نسبة النساء العامالت هبذا القطاع يف اجلزائر ،من 3
 %يف سنة  6111إىل  %11.2يف  61 9وهي أعلى نسبة تسجل طيلة  9سنة.
أما يف قطاع اخلدمات فإن املالحظ يف فرتة الدراسة أن مشاركة املرأة اجلزائرية تراجعت بني  6111و ،61 9مع
تسجيل تذبذب يف النسبة طيلة هاته الفرتة ،حيث قدرت يف  6111بـ  % 19.ووصلت إىل  2 .2باملائة يف  ،6113مث
عادت لترتاجع عاما بعد آخر لتستقر يف نسبة  % 32.2يف .61 9
يف السياق أشارت الدراسة إىل تراجع نسبة البطالة لدى النساء يف اجلزائر بني  2000و ،61 9منتقلة من قرابة 21
 %يف  % 19.6( 6111إىل  % 9.2يف  ،61 9مع اإلشارة إىل أن أدىن نسبة بطالة لدى النساء سجلت يف 61 3
بـ ، %. 2.3و عليه هي نسب تعرب عن مشاركة متفاوتة للمراة يف سوق العمل لكنها تعرب عن رغبة سياسية يف اشراكها يف
احمليط االقتصادي .

المطلب الثاني :إشراك المرأة في المناصب العليا حق دستوري
جتّلى اهتمام النخبة السياسية بدور املرأة و حتمية إشراكها يف بناء اجلزائر املستقلة  ،من خالل اشراكها يف احلياة
السياسية و اختاذ قرارات هامة على مستوى احلكومة من خالل توليها مناصب هامة يف الدولة .
فوف خريطة متثيل احلياة السياسية القيادية لعام  61 9بلغت نسبة الوزيرات حول العامل مستوى غري مسبوق وصل اىل
 % 61.9أي بزيادة قدرها  % 61.2مقارنةبعام  ، 61 9مع تنوع اكرب يف أنواع احلقائب الوزارية اليت تشغلها النساء

الفرع األول :إشراك المرأة في الحياة العامة تثمين للحضور وتقليص للتهميش
إن إشراك املرأة يف صناعة القرار السياسي واالقتصادي ،هو خري مؤشر علي رسوخ قنا عات بأحقية املرأة يف االشرتاك
الفاعل يف صنع القرار ،الن اإلشراك ألديكوري واالستعراضي هلا بأرقام رمزية يف املواقع اهلامة ،كان وال يزال هو السمة املميزة

 -1انظر الم قع االلكتر نيhttps://news.un.org/ar/story/2019/03/1028771 :
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لسلوك صناع القرار .وال خيتلف احلال كثرياً عند احلديث عن مستوى متكني املرأة من املشاركة السياسية يف إطار األحزاب هبيئاهتا
املختلفة فهو مل يتجاوز بعد حالة اإلشراك الديكوري فقط .
ولكن على ما يبدو أن الوضع بدأ يتغري ولو ببطء وهو أمر مشجع .ويبدو أن الدول بدأت تدرك أمهية تعزيز دور املرأة
يف السياسة ،ويف بعض احلاالت الزمت الدول نفسها ،مبشاركة املرأة يف العملية السياسية وتنظيمات اختاذ القرار ،كجزء من عملية
اإلصالح الشاملةونتيجة لذلك حتققت بعض النجاحات املهمة يف السنوات األخرية ،فهاهو املشرع اجلزائري يشجع مشاركة املرأة

يف صنع القرار السياسي يف الدستور احلايل ،حيث تنص المادة 2/61من الدستور و ألول مرة  ” :تشجع الدولة ترقية المرأة
في مناصب المسؤولية في الهيئات و اإلدارات العمومية و على مستوى المؤسسات.

هذا الوعي بأمهية إشراك املرأة يف صنع القرار ما يربر ارتفاع يف عدد النساء يف عدد من الدول العربية يف النشاط
احلكومي على املستوى الوزاري ،حيث يشري تقرير التنمية البشرية لعام  6119- 6112إىل أنه يف العام  6111بلغت النسبة
املئوية للنساء يف احلكومة على املستوى الوزاري على الشكل اآليت:
الدولة

نسبة التمثيل الحكومي

العراق

% 2.2

اجلزائر

% .1

عمان

% 1

األردن

% 1.9

موريتانيا

%9.

البحرين

%2.9

قطر

%9.9

تونس

%9.

لبنان

%2.9

سوريا

%2.3

مصر

%1.9

املغرب

%1.9

االمارات العربية املتحدة

%1.2

اليمن

%6.9

السودان

%6.2

الكويت – ليبيا – الصومال – السعودية

%1.1

المصدر :تقرير التنمية البشرية  6112/6119اجلدول  33ص 332

 -أصبحت حاليا املادة  / 31بعد التعديل الدستوري 61 2
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و يف الواقع يتزايد عدد النساء ولو ببطء يف جمالس الوزراء يف املنطقة العربية ،ففي  991م كان لكن يالحظ أن أياً من
النساء مل  39هناك  2دول لديها وزيرات وارتفع هذا العدد إىل يف . 6112تصل بعد إىل رئاسة احلكومة وال إىل الوزارات
السيادية مثل العدل والداخلية وال إىل وزارات االقتصاد واملالية وبقيت أغلبها تدير وزارات ذات صبغة اجتماعية متصلة بأوضاع
6
العائلة واألطفال والشيوخ أو النهوض االجتماعي أو السكن وكأهنا امتداد لوظائفها التقليدية يف اجملتمع والعائلة
ففي اجلزائر يوجد للمرأة نشاط وحضور على مستوى اجملـالس التـشريعية والبلديـة واحلزبيـة واملواقع احلكومية
املختلفة،وحاليا مت ترقية امرأة كانت مديرة عامة ملستشفى عني النعجة العسكري اىل رتبة عميد وهي أوإلمرأة يف اجليش الشعيب
الوطين والعامل العريب حتتل هذا املركز ،تبعتها  2نساء يف عام 61 1
االكادميية العسكرية اجلزائرية نسبة النساء  ،% 2املدرسة العليا للبحرية  ،% 3 ،1وبلغ عدد الوزيرات  1اىل جانب
تعيني  3نساء واليات ،و 9أخريات واليات منتدبات و 39رئيسة دائرة ،فضال عن مناصب سامية أخرى على املستويني املركزي
واحمللي بنسبة تأطري تقدر ب  6باملائة على املستوى املركزي ،و% 1على املستوى احمللي.
ورغم هذه اجملهودات فقد احتلت اجلزائر املرتبة  69عامليا يف جمال متثيل املرأة يف الربملان استنادا إىل تقرير أعدته
مؤسسة بروك ينغز األمريكية الذي يقع مقرها بواشنطن واملختصة يف املسائل السياسية واالقتصادية الدوليةواحلكامة ،وتؤكد هذه
املرتبة حسب التقرير املسامهة "املتزايدة" للمرأة اجلزائرية يف احلياة السياسية للبالد وأشار التقرير ،استنادا إىل معطيات املنظمة الدولية
للربملانات اليت نشرت بتاريخ سبتمرب  61 1فإن نسبة التمثيل النسوي يف الربملان اجلزائري بلغ .%3 .2
ويف إطار تقييم احلكامة يف إفريقيا فقد تصدرت أربع دول إفريقية من بينها جنوب إفريقيا املراتب العشر األوىل هلذا
الرتتيب العاملي يف جمال التمثيل النسوي يف الربملان متقدمة العديد من الدول املتطورة مبا فيها الواليات املتحدة واليابان.
ومتثل النساء املنتخبات يف الواليات املتحدة 2ر % 9من العدد اإلمجايل للممثلني يف الربملان األمريكي .وباملقابل ال يوجد أي
متثيل نسوي يف الربملان القطري.
وفيما خيص البلدان املغاربية تأيت تونس يف املرتبة  36بنسبة متثيل تقدرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ 3ر  % 3يف حني حيتل كل من املغرب وليبيا أدىن
املرتبات و هي على التوايل )% 9( 29و  ،)% 2( 9وعلى الصعيد اإلفريقي ينبغي على العديد من الدول تقليص التباينات
3
بني اجلنسني يف جمال املسامهة السياسية ال سيما جزر القمر و نيجرييا و البنني و ماليو سوازيالند.
لكن على الرغم من هذا التمثيل يبقى وجود املرأة اجلزائريـة علـى مستوى الساحة السياسية دون ما تتطلّع إليه املرأة
2
وبنسبة ضئيلة مقارنـة بـاجملهودات املبذولـة والتحديات اليت تواجهها.
الفرع الثاني :أسباب تعيق المرأة في تولي المسؤوليات

املنتدى الدميقراطي األول للمرأة العربية  ،التمكني السياسي للنساء خطوة ضرورية حنو االصالح السياسي يف الوطن العريب  / 3 ،كانون االول  ، 6112صنعاء اليمن 62 ، - 6صابر بلول  ،التمكني السيسي للمراة العربية بني القرارات و التوجهات الدولية و الواقع  ،جملة جامعة دمش للعوم االقتصادية و القانونية  ،اجمللد  ، 61العدد  ،الثاين  ، 6119 ،ص 291
3
https://agora-parl.org
-2

صابر بلول  ،املرجع الساب  ،ص 291
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تنوعت اسباب اليت اعاقت املرأة يف تويل املسؤوليات اىل:
 سيادة املفاهيم البالية أو املعادية حلقوق املرأة يف اجملتمع وعدم تقبل اجملتمع لعمل املرأة. عدم وعي املرأة نفسها ألمهية مشاركتها يف العمل السياسي. سيادة التسلط الذكوري على إدارة الدولة ومؤسساهتا وسوق العمل واالقتصاد حىت يف الدول املتقدمة واحتكار املناصب العليامن قبل الرجال.
 توظيف النساء يف أعمال خدماتية تقليدية وبالتايل ضعف موقعهن الوظيفي واالقتصادي الذي يعد من العوائ الكبرية أماممتكني املرأة كي تصبح عنصرا هاما ومؤثرا يف مؤسسات صنع القرار.
 تقسيم األدوار التقليدية بني الرجل واملرأة يف األمور االجتماعية واألسرية .إذ تتحمل املرأة دوما العبء األكرب يف تربية األطفالورعاية األسرة.
 دور الصحافة ووسائل اإلعالم املختلفة السيما الصحافة االلكرتونية سريعة االنتشار إىل الفكر ألذكوري يف ممارسة التشويهالفكري للمرأة وإبقائها أسرية أفكار تسهم يف احلط من قدراهتا على املشاركة الفعالة يف النشاطات العامة يف اجملتمع.
 قلة وجود منظمات نسائية ناشطة يف الدفاع احلقيقي عن املرأة دون التبعية ألحزاب سياسية مناهضة حلقوق املرأة  ،السيما يفالدول العربية واإلسالمية ودول العامل الثالث اليت تكتفي بإجياد جلان نسائية هتدف إىل مترير سياساهتا وتسوي براجمها وكسب
عناصر وكوادر نسائية .
 تفشي ظا هرة الفقر يف كثري من دول العامل وحصول املرأة على احلصة األكرب من نسبة الفقر ومن انتشار ظاهرة االجتار بالنساءمن الدول الفقرية إىل الدول الغنية واستعباد املرأة.
 ظاهرة تفشي األمية واخنفاض املستوى التعليمي للنساء وهذا يبدو ظاهر يف كثري من الدول العربية ومناط دول العامل الثالث.يعرقل مساعي االرتقاء بنسب التمثيل السياسي للمرأة.
إن معركة املرأة معركة مزدوجة دائماً ،وهي كذلك يف جمال املشاركة السياسية ،هي معركة من أجل احلصول على احلقوق
الطبيعية للنساء ألهنن يشكلن نصف اجملتمع ،وهي معركة من أجل الوصول إىل الدميقراطية.
فالدميقراطية وحدها اليت توفر األساس الذي يعطي املرأة اجملال الذي تعرب من خالله عن ذاهتا ومشاكلها وتطالب
حبقوقها .فاملشكلة أصالً تتعل بالقمع املزدوج الذي تعاين منه املرأة ،وهو ال حل له إال بتغيري نظرة اجملتمع إىل املرأة ،وهو نفسه ما
يؤدي إىل التعديل الطبيعي بنسبة متثيل النساء يف اإلطار احلكومي أو التمثيلي.

-د،م  ،املرأة العاملي واملشاركة السياسية للمرأة العربية – جملة جسور الثقافية – www.josor.net
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وبذلك ال تبقى املرأة أسرية منحة الرجل والسلطة السياسية القائمة ،مبنحها حصة متثيل هنا ومنصب سياسي هناك،
وقد أثبتت أن هذه املنحة ال تلبث أن تزول عندما يعود املانح عن منحته ألهنا متثيل مفتعل ،وليس أصيالً .وبذلك تعود األشياء
إىل أصلها ،وأصلها أن معركة املرأة مع الظلم هي معركة نسائية قبل أي شيء آخر .
الخاتمة:
أخريا يتبني من هذه الدراسة أن مكانة املرأة تتعل بوعيها لذاهتا ،ولدورها ولقوهتا كفرد وكمجموعة اجتماعيه ،و ال
يتايت ذلك اال بال تعليم وارتقاء املرأة أعلى درجات السلم التعليمي ،له أثر مباشر وإجيايب يف متكني املرأة ،و قضية متكني املراة
سياسياً ال حتمل وجهاً واحداً ،فهي قضية اجملتمع ،قضية متشابكة معقدة تتصل بكل املستويات االقتصادية واالجتماعية
والسياسية والثقافية والقانونية وغريها .لذلك إن اقرتاح اسرتاتيجية لتفعيل املشاركة السياسية للمرأة البد أن يشتمل على جوانب
حياة اجملتمع كلّها.6.
يبقى التعليم وإتاحته للمرأة دون حدود من أهم ما هو مطلوب حتقيقه ،ألن املرأة املتعلمة املثقفة الواثقة من نفسها هي
اليت تعرف واجباهتا وحقوقها بدقة ،وتعرف كيف تنشئ أجياالً سوية ،ألهنا هي بفضل التعليم تصبح سوية قادرة على اختاذ القرار
املناسب فيما خيصها شخصياً وما خيص أسرهتا وجمتمعها.3
النتائج المتوصالليها:

 محاية حقوق املرأة ليست باملسالة اجلديدة يف الدستور بل هيمتضمنة يف مواده من خالل عباراته العامة الدالة على اجلنسنيلكن اجلديد استعمال املشرع عبارات صرحية دالة على رغبته يف مشاركة املرأة يف احلياة السياسية و عامل الشغل مناصفة مع الرجل
وجود إرادة دستورية حقيقيةوفعلية تسعى إىل الرقي حبقوق املرأة السياسية منها و االنتخابية .إقرار و تأكيد و تثمني دستوري هبذه احلقوقاهتمام الدولة اجلزائرية هبذه الشرحية الرقي حبقوق املراة ليس بتثمني موقعها يف البىن أالجتماعية واحلصار االجتماعي الذي يُفرض عليها ،بل بوعي املرأة لذاهتاولدورها ولقوهتا كفرد وكمجموعة اجتماعيه وهذا ما هو غائب حيث ال جند هناك حركة نسائية تدافع عن ذلك بل كلها تبتغي
أغراض خاصة على خلفية محاية املراة

التوصيات :
 احليطة و احلذر عن املصادقة على اتفاقيات ختص املراة و االسرة استشارة ذوي االختصاص من رجاالت قانون و دين و اجتماعيني عدم االنسياق وراء الشعارات الرباقة اليت تدعي محاية حقوق املراة و هي تسعى اىل مسخ االسرة اجلزائرية و العربيةعامة

 فاطمة شعبان ،املرأة و السياسة  ،املشاركة و شغل املناصب  ،جريدة العربية  ، 6112 ،ص املوقع االلكرتوين /http://www.alarabiya.net: -6صابر بلول  ،املرجع الساب  ،ص 292
-3هنى القاطرجي املرجع الساب ،ص  62و ما يليها ....
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إن ارتقاء حقوق املرأة االقتصادية تتطلب جمهودات أكثر خاصة إذ علمنا أن املشاركة يف التشغيل تتطلب تغيري

الذهنيات إلمكانية دخول املرأة كل اجملاالت وال تبقى يف جماالت الرتبية والصحة و اخلدمات.
-

جيب تدعيم ترقية حقوق املرأة يف املناصفة اليت تعتمد على الكفاءة وليس الكمية أي جيب على امرأة انتزاع املناصب

مبقاربة نوعية وليس كمية عددية .
-

االلتفات لوضع النساء يف البيوت أو الالئي يكن يف حالة االضطرار لوقف النشاط املهين بإجياد آليات تكفلهن.

-

تشجيع وترقية دور املرأة يف جمال االستثمار بإنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
قائمة المراجع

االتفاقيات و القوانين
 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات  929،اعتمدت من قبل املؤمتر األمم املتحدة بشأن قانون املعاهدات الذي عقد مبوجب قرارياجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  6 22املؤرخ يف  ، 922 / 6/1ورقم  6629املؤرخ يف 929 / 6/2
 اتفاقية سيداو اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد املراة 999/ 6/ 2-.دستور اجلزائري املؤرخ يف  992/ 6/2عدد اجلريدة الرمسية  92املعدل مبوجب :
*القانون  9/12املؤرخ  6112/ / 1عدد اجلريدة الرمسية 23
*القانون  1 / 2املؤرخ يف  61 2/3/2عدد اجلريدة الرمسية 2
قانون العضوي  13/ 6املؤرخ يف  61 6/ / 6اخلاص بتمثيل حظوظ املرأة يف اجملالسمؤرخفي  61 6/1 / 6املتعل باجلمعيات ج ر .16
قانون ّ 12- 6
 قانون  1 / 1املؤرخ  61 1/ /2املتضمن إنشاء صندوق النفقة قانون املنظم لعالقات العمل الفردية  12/26املؤرخ 926/6/69ا -قانون رقم  /91املؤرخ  99 /2/61عدد اجلريدة الرمسية 9مؤرخفي  991/ 6/12املتعل بإنشاء اجلمعيات ج ر عدد .13
قانون ّ 3 -91
 القانون  /22املؤرخ /9يونيو 922املعدل باألمر  16/11املؤرخ  6111/6/69عدد اجلريدة الرمسية 1االمر  12/ 22املؤرخ يف  922/ /2عدد اجلريدة املعدل مبوجب القانون  63/12املؤرخ  6112/ 6/61عدد اجلريدةالرمسية  22و القانون  1/12املؤرخ  ، 6112/ 6/ 1عدد اجلريدة الرمسية 9
 مرسوم الرئاسي املتضمن االنضمام اىل اتفاقية سيداو رقم  1 /92املؤرخ يف  992/ /66عدد 2 مرسوم  666/29املؤرخ  929/ 1/ 3املتضمن االنضمام إىل اتفاقية فيينا بتحفظ ،عدد اجلريدة الرمسية 26الكتب :
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 -حسن قرنفل ،اجملتمع املدين و النخبة السياسية :إقصاء أم تكامل؟ -دار إفريقيا الشرق  -املغرب  -الطبعة 6111 -

المذكرات والرسائل:

 طاليب سرور ،حقوقا املرأة يف التشريعات اجلزائرية مقارنة مع اتفاقيات حقوق االنسان – الظروف العادية –  ،شهادة ماجستري ،جامعة اجلزائر 6111/ 999،
المقاالت والمجالت:

مسرايت سليمة ،املرأة اجلزائرية وحقالرتشح يف اجملالس املنتخبة بني االعرتاف القانوين و حمدوديةاملمارسة ،جملة املفكر ،العدد ، ،2جامعة بسكرة  ،دون سنة
 تيسمبالرمضان ،ترقية متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة فياجلزائر :إشكاالت قانونية و دميقراطية ،جملة املعارف ،السنة  ، 9العدد 3السنة ، 61 6
 بلقاسم بن زنني ،املرأة اجلزائرية و التغيري ،دراسة دور واداء السياسات العمومية  ،اجمللة اجلزائرية يف األنثروبولوجيا و العلوماالجتماعية 61 6 ،
أبو حديد ،فريدة إبراهيم ،وضع املرأة يف القوانني الدولية ،م.س ،.دون سنةورغدة وحيدة "،املشاركة السياسية و التمكني السياسي للمرأة العربية  :حالة اجلزائر" ،اجمللة العربية للعلوم السياسية ،العدد ،3261 6
 مرزوقي عمر ،اجملتمع املدين و التحول الدميقراطي يف اجلزائر اشكالية الدور  ،جملة املستقبل العريب ،دون سنة  ،دون دار نش .عيسى الشماس-اجملتمع املدين (املواطنة والدميقراطية) -سلسلة الدراسات  - 2منشورات احتاد الكتاب العرب -دمش 6112-
صابر بلول  ،التمكني السيسي للمرأة العربية بني القرارات و التوجهات الدولية و الواقع  ،جملة جامعة دمش
االقتصادية و القانونية  ،اجمللد  ، 61العدد  ،الثاين 6119 ،
 -يوم املرأة العاملي واملشاركة السياسية للمرأة العربية – جملة جسور الثقافية – www.josor.net

للعوم

 الملتقيات: صاحل حممد حممود بدر الدين ،تقييم حتفظات الدول العربية علي اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد املرأة ،ورقة عملمقدمة إىل  ،ندوة اتفاقية القضاء علي مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والشريعة اإلسالمية  ،الفرتة من  61 – 9نوفمرب
، 61 6الدوحة – قطر
هنى القاطرجي  ،قراءة إسالمية يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ( ، )CEDAWدراسة حالة لبنان،حبث مقدم ملؤمتر " أحكام األسرة بني الشريعة اإلسالمية واالتفاقات واإلعالنات الدولية" جامعة طنطا -مصر  -9-9أكتوبر
6112
املنتدى الدميقراطي األول للمرأة العربية  ،التمكني السياسي للنساء خطوة ضرورية حنو االصالح السياسي يف الوطن العريب / 3 ،كانون االول صنعاء اليمن .6112 ،
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ط.د .العمري حكيم

قانون القومية اإلسرائيلي من منظور القانون الدولي
Israeli national law from the perspective of international law

العمري حكيم -السنة الرابعة دكتوراه علوم تخصص قانون -كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة يحي
فارس -المدية
الملخص:
هتدف هذه الدراسة إىل مناقشة اآلثار القانونية املرتتبة على سن قانون األساس:إسرائيل-الدولة القومية للشعب اليهودي
على الوضع القانوين لكل العرب الذين سيعيشون يف ظل النظام الدستوري مبوجب هذا القانون ،وسنوضح أن قانون األساس هذا
يقع ضمن حدود احملظورات املطلقة مبوجب القانون الدويل وبالتايل فهو غري شرعي لكونه قانونا استعماريا له خصائص الفصل
العنصري .وباطل وفق أحكام القانون الدويل واملواثيق واالتفاقيات الدولية ،وال يرتب أي آثار قانونية و يستوجب املساءلة واحملاسبة
يف إطار الشرعية الدولية وميثاق األمم املتحدة ،وميثل هتديد خطري للسم واألمن العامليني.

الكلمات المفتاحية :قانون القومية اإلسرائيلي ،حقوق الشعب الفلسطيين ،الفصل العنصري ،القانون الدويل.

Abstract:
The purpose of this study is to discuss the legal implications of the enactment of the Basic
Law: Israel - the national state of the Jewish people - on the legal status of all Arabs who will
live under the constitutional order under this law, and we will clarify that this Basic Law falls
within the limits of absolute legislation under international law, Legitimizing the fact that it is
a colonial law that has the characteristics of apartheid. It is void in accordance with the
provisions of international law and international covenants and conventions. It has no legal
implications and requires accountability and accountability within the framework of
international legitimacy and the Charter of the United Nations and represents a serious threat
to international peace and security.
keywords : Israeli national law, The rights of the Palestinian people, Apartheid, international
Law .
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مقدمة:

لقد مت إقرار ما يسمى قانون أساس :إسرائيل -الدولة القومية للشعب اليهودي يف الكنيست اإلسرائيلي ،بعد قراءته
الثالثة واألخرية ،بأغلبية  62نائبا مقابل اعرتاض  55آخرين ،وامتناع اثنني عن التصويت؛ ويأيت ذلك يف إطار سلسلة إجراءات
بدأها حتالف اليمني اإلسرائيلي يف عام  2011من أجل سن قانون يف الكنيست يكرس يهودية الدولة دستوريا بوصفها القيمة
العليا واملرجعية القانونية واملعنوية احلامسة يف الدولة.
وهذا القانون ،الذي جيعل من إسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي" ،جاء بعد حمطات تارخيية مهمة يف تاريخ
الصراع بني العرب وإسرائيل ،بدءا من نشر "ثيودور هريتزل" رؤيته حول "دولة اليهود" ،يف كتاب أصدره عام  ،1896ووصوال إىل
االعرتاف األمريكي بالقدس املوحدة عاصمة إلسرائيل ،ونقل السفارة األمريكية إليها؛ وأخريا يأيت إقرار القانون ،الذي جيعل من
القدس املوحدة عاصمة إلسرائيل ،واللغة العربية لغتها الرمسية الوحيدة ،وأن حق تقرير املصري يف الدولة اليهودية يقتصر على الشعب
اليهودي وحده؛ فهذا يطرح التساؤل حول الوجود الفلسطيين يف الداخل اإلسرائيلي ،فلسطينيي  ، 148والذين يصل عددهم إىل
ما يقارب  1.8مليون شخص ،أي حوايل  % 20من عدد السكان البالغ تسعة ماليني نسمة؛ ليس هذا فقط ،بل أيضا يطرح
التساؤل حول مسألة االستيطان ،تلك اليت ختالف القوانني الدولية ،خصوصا أن القانون الذي أقره الكنيست يعترب االستيطان من
القيم الوطنية ،وستعمل إسرائيل على تشجيعه ودعم تأسيسه .
الغرض من هذا البحث هو مناقشة اآلثار املرتتبة على سن قانون األساس:إسرائيل-الدولة القومية للشعب اليهودي على
الوضع القانوين لكل العرب الذين سيعيشون يف ضل النظام الدستوري مبوجب هذا القانون ،وسنوضح أن قانون األساس هذا يقع
ضمن حدود احملظورات املطلقة مبوجب القانون الدويل وبالتايل فهو غري شرعي لكونه قانونا استعماريا له خصائص الفصل
العنصري.
ينص قانون األساس على أن دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي ،كما أن حق تقرير املصري القومي يف
دولة إسرائيل يقتصر على اليهود ،اهلجرة اليت تؤدي إىل املواطنة التلقائية هي حصرية لليهود مبوجب قانون العودة ،القدس الكربى
واملوحدة هي عاصمة إسرائيل ،العربية هي لغة الدولة ،اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رمسية يف الدولة وسيحدد هلا القانون مكانة
خاصة بشكل منفصل ،تعمل الدولة على تشجيع االستيطان اليهودي والدفع به ومأسسته  ،النشيد الوطين هو "هتكفا" العلم هو
العامل اإلسرائيلي ،يوم االستقالل يوم عطلة وطين ،التقومي العربي هو تقومي رمسي ،والعطالت الرمسية هي األعياد الرمسية اليهودية،
وان الدول ستعمل على تعزيز العالقات مع يهود الشتات .
اإلشكالية :ما هي تداعيات قانون القومية اإلسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيين ؟

اإلجابة عن هذه اإلشكالية تكون من خالل اخلطة اآلتية:
املبحث األول :اآلثار القانونية إلقرار قانون القومية اإلسرائيلي.
املطلب األول :تطور مصطلح الدولة القومية.

قوانني األساس يف إسرائيل هي مبنزلة البديل من الدستور ،و تعترب قوانني دستورية الطابع بإمكاهنا أن تلغي قوانني أخرى تتناقض معها ،وتتعامل احملاكم اإلسرائيلية معها على هذا األساس.
حسني معلوم قانون القومية اإلسرائيلي وصفقة القرن األمريكية ،أوت ،2018على املوقعhttp://www.alhayat.com/article/460:
هذا البند استبدل بندا سابقا نص على السماح بإقامة مستوطنات منفصلة على أسس قومية أو دينية.
ورقة موقف ،اقرتاح قانون األساس :إسرائيل -الدولة القومية للشعب اليهودي ،عدالة ،املركز القانوين حلقوق األقلية العربية يف إسرائيل ،جويلية ، 1 2،ص .1
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املطلب الثاين :تشريع قانون القومية اإلسرائيلي.
املبحث الثاين :خمالفة قانون القومية اإلسرائيلي ألحكام القانون الدويل:

املطلب األول :أسانيد بطالن قانون القومية اإلسرائيلي يف القانون الدويل.
املطلب الثاين:تداعيات قانون القومية اإلسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيين.

المبحث األول :اآلثار القانونية إلقرار قانون القومية.

تكمن خطورة هذا القانون يف طبيعته كقانون أساس مبثابة جزء من دستور الدولة غري املدون وأقوى القوانني وال جيوز
ألي قانون أو تشريع آخر أن خيالفه  ،وكذلك ال جيوز للمحاكم على درجاهتا أن ختالفه يف أحكامها القضائية وإال صارت
أحكامها باطلة لكوهنا غري دستورية  .فهذه القوانني األساسية يعتربها الكنيست" السلطة التشريعية الوحيدة يف إسرائيل ويعاملها
على أهنا واحده من املواد و القواعد الدستورية لدستور غري مدون ،فإسرائيل ال يوجد لديها دستور مكتوب كما هو متعارف عليه
قانونيا و دوليا  ،و على الرغم من أنه النظام القضائي لديها خيلو من هرم عمودي للتشريعات و القوانني وأسس واضحة لتحديد
قوة وأسبقية القوانني األساسية فيما بينها أو أسبقيتها مع التشريعات العادية ،إال انه يف التطبيقات الواقعية تعطى األسبقية يف
التطبيق للقوانني األساسية على باقي القوانني العادية وعند تنازع القوانني األساسية فيما بينها يتم ترك تفسري هذا االنتزاع وحله
لالجتهادات القضائية يف احملاكم و وهو معيار غري حمدد و الذي قد خيضع العتبارات سياسية توظف لإلضرار مبصلحة الشعب
الفلسطيين .
ويهدف إىل تقنني اجلرائم اليت ارتكبتها سلطات االحتالل اإلسرائيلية وانتهاكاهتا للقانون الدويل والشرعية الدولية وبشكل
خاص اتفاقيات جنيف األربعة لسنة  1949اليت مارستها طوال  70عاما من احتالهلا ألرض فلسطني  ،وحتديدا نزع الصفة
اجلرمية عن هذه املمارسات  ،ال بل وأكثر من ذلك منح حصانة دستورية الستمرار هذه اجلرائم واالنتهاكات بشكل أوسع وأكثر
عنصرية وإجراما.

المطلب األول :تطور مصطلح الدولة القومية.

إن مصطلح يهودية الدولة ليس باجلديد بل هو قدمي ،فهذا املصطلح ظهر بداية مع رواد احلركة الصهيونية يف القرن ، 1
مث أكده الزعيم الصهيوين "ثيودور هرتزل" يف املؤمتر الصهيوين األول عام  ، 211ومع اندالع احلرب العاملية األوىل منحت
احلكومة الربيطانية تصرحيا لليهود مسي باسم تصريح بلفور عام  ، 1 1يقضي يف حقهم يف أن يكون هلم وطن قومي على أرض
فلسطني ،وخالل فرتة انتداب بريطانيا على فلسطني أقرت احلكومة الربيطانية تقرير اللجنة امللكية( تقرير جلنة بيل)عام ، 1 1
الذي ينص على تقسيم فلسطني إىل دولتني :إحدامها عربية واألخرى يهودية ،أي أن هذا التقرير وضع مسألة الدولة اليهودية ألول
مرة يف بؤرة االهتمام الدويل وذلك بعد أن كان صك االنتداب على فلسطني ينص على ضرورة تنفيذ ما صدر يف تصريح بلفور
من إقامة وطن قومي لليهود ،أما القرار الدويل رقم  2الذي صدر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،فقد كان القرار الرمسي
لتطبيق تقسيم فلسطني فعليا إىل دولتني :عربية ويهودية .واعترب هذا القرار ملزما للجميع ،وال جيوز نقضه أو رفضه .

الفرع األول:الدولة اليهودية في الفكر األوربي المسيحي:

حممود مجيل اجلندي ،خالد شيكات ،إعالن يهودية الدولة وتداعيات املصطلح ،ص.17
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املناداة بدولة لليهود يف فلسطني مل تكن أساسا فكرة يهودية خالصة .وإمنا استعمارية طرحها املستعمرون الغربيون على
اليهود ،هبدف توطينهم يف فلسطني قبل قيام احلركة الصهيونية اليهودية بأكثر  12سنة ففي مؤلفه الشهري عام 2
بعنوان" "the world’s restoration .or, the calling of the Hivesوهو أول كتاب معروف يف بريطانيا يدعو
الستعادة إمرباطورية األمة اليهودية يف فلسطني ،طالب السيد هنري فينش( ) 772- 2 7املستشار القانوين مللك اجنلرتا بضرورة
توطني اليهود يف فلسطني حتت احلماية الربيطانية .
ويف عام  2 1قدمت جمموعة من البوريتانيني عريضة إىل احلكومة الربيطانية مضموهنا إنشاء كيان لليهود يف فلسطني.
ويف ضل ازدياد تنافس دول االستعمار األوريب على املشرق العريب منذ االكتشافات اجلغرافية حىت سقوط الدولة العثمانية اكتسبت
فكرة خلق وطن قومي يهودي يف فلسطني بالنسبة إىل القوى االستعمارية الغربية املتنافسة فيما بينها قيمة إضافية .لقد ازداد عدد
املشاريع االستعمارية املعروضة على اليهود لتهجريهم إىل فلسطني وإقامة وطن قومي أو دولة يهودية هلم فيها.
ويعد الزعيم الفرنسي نابليون بونابرت أول من اقرتح إقامة دولية يهودية يف فلسطني ،وذلك ملصاحل فرنسا الطاحمة يف
اهليمنة آنذاك بعد احتالهلا كافة أوربا ،ففي عام  111أصدر نابليون بيانا يف أثناء محلته على بالد الشام طلب فيه من يهود
إفريقيا واسيا أن يقاتلوا حتت لوائه ومساعدهتم على إعادة إنشاء مملكة أورشليم ،وإعادة بناء اهليكل ،وتأسيس دولة هلم حتت
احلماية الفرنسية .هذا النداء جنح نظريا يف إرساء القواعد الرئيسية للمشاريع الصهيونية القادمة .وضرورة التحالف مع الدول
األوربية االستعمارية لتكون جزء منها .
ويف عام  2 1توىل اللورد بلمرستون وزارة اخلارجية الربيطانية وكان يبحث عن من حيمي مصاحل بريطانيا يف املشرق
العريب فوجد ضالته يف اليهود .وذالك بتأسيس كيان هلم يف املستقبل .وكان بلمسرتون يف مقدمة السياسيني االجنليز الذين سعوا
إىل إنشاء دولة يهودية.
الفرع الثاني:الدولة اليهودية في الفكر الصهيوني اليهودي :نظر املؤسسون والقادة الصهاينة إىل دولتهم على أهنا دولة يهودية

منذ بداية تكوين احلركة الصهيونية اليهودية ،وقد جسد تلك النظرة ثيودير هرتزل األب الروحي للحركة الصهيونية من خالل كتابه
الدولة اليهودية املؤلف عام ، 212الذي وضع فيه جل أفكار منظرين احلركة الصهيونية .والذي اشتمل على أسس الوطن املنوي
إقامته (الدستور.العلم .اللغة .النظام السياسي.الشعب) وقد ترجم تلك األفكار من خالل الدعوة لعقد أول كونغرس صهيوين يف
عام 211عقد يف مدينة بازل السويسرية وكان اهلدف من املؤمتر وضع حجر األساس للبيت الذي سيسكنه الشعب اليهودي يف
املستقبل وقد متخض عن املؤمتر إقامة وطن قومي للشعب اليودي يف فلسطني .
وتتجسد نظرة مؤسسي الصهيونية لدولتهم على أهنا دولة يهودية من خالل يوميات هرتزل الذي عرب عن ذلك بعد انتهاء املؤمتر"
لو شئت اختصار برنامج بازل بكلمة واحدة لكانت .يف بازل أنشأت الدولة اليهودية.

هادي الشيب ،قانون الدولة اليهودية وتأثريه على املشروع السياسي الفلسطيين :العودة ،تقرير املصري ،إقامة الدولة ،جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية ،العدد 12جوان ، 1 2،مركز
جيل البحث العلمي ، 1 2ص .
نفس املرجع ،ص .
صالح عبد اجلواد  ،الصهيونية ،دائرة العلوم السياسية  ،جامعة بريزيت، 1 1،ص.12/11

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد15أيار /مايو - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

201

قانون القومية اإلسرائيلي من منظور القانون الدولي

ط.د .العمري حكيم

الفرع الثالث "مصطلح الدولة اليهودية في الوثائق الدولية:

أوال:إعالن بلفور والدولة اليهودية :توالت جناحات املنظمة الصهيونية العاملية اليت كان يرتأسها حاييم وايزمان يف سبيل إقامة
وطن قومي لليهود يف فلسطني ،وكان ذلك النجاح عرب تصريح وزير اخلارجية الربيطاين اللورد" أرثر جيمس بلفور"إىل اللورد
اليهودي الربيطاين" ليونيل والرت روتشيلد" سنة  " 1 1إن حكومة صاحب اجلاللة تنظر بعني العطف إىل تأسيس وطن قومي
للشعب اليهودي يف فلسطني .وستبذل غاية جهدها لتسهيل حتقيق هذه الغاية على أن يفهم جليا على أنه لن يؤتى بعمل من
شأنه أن ينتقص من احلقوق املدنية والدينية اليت تتمتع هبا الطوائف غري اليهودية املقيمة اآلن يف فلسطني وال احلقوق أو الوضع
السياسي الذي يتمتع به اليهود يف البلدان األخرى".
وبقراءة هلذا اإلعالن جند أن بريطانيا وعدت بوطن قومي لليهود يف فلسطني وليس بدولة ،فالفرق واضح من الناحية
القانونية بني وطن ودولة ففي الوطن حيق لليهود اإلقامة يف فلسطني دون امتالك السلطة أو السيادة .أما الدولة فهي تعين أرض
وشعب وسيادة كاملة غري منقوصة.

ثانيا:الدولة اليهودية في تقرير لجنة بيل الملكية( مشروع تقسيم فلسطين.) 3 1
جلنة بيل امللكية

 ، 1 2/ /القاضية بتقسيم فلسطني اليت أرسلتها احلكومة الربيطانية برئاسة بيل للتحقيق يف أسباب ثورة

 ، 1 2حيث أوصت هذه اللجنة يف هناية املطاف  1جويلية 1 1بتقسيم فلسطني إىل دولتني إحدامها يهودية والثانية
عربية  ،رفض الفلسطينيون مشروع جلنة بيل واعتربته اللجنة العربية انتهاكا للحقوق العربية .
بريطانيا عندما أوصت بدولة يهودية مل يكن من فراغ فأرادت بذلك تأكيد االلتزام هبذا التوصيف .فهي مل تقرتح مسمى
دولة إسرائيل بدال من مسمى الدولة اليهودية .وذلك لتنفيذ رغبة املنظمة الصهيونية العاملية باملسمى اليت تريده وحتتفظ حبقها فيما
بعد باالدعاء بيهودية الدولة املقرتحة.
ومن سلسلة هذه الوثائق خنلص إىل نتيجة مؤداها أن القانون الدويل ،ال يعرتف بـ "الشعب اليهودي" كشعب له حق
تقرير املصري شأنه شأن باقي الشعوب .وهذا طبعا ال ينفي حق أي يهودي ،يف اعتناق وممارسة دينه على النحو الذي يريد دون
أكراه أو متييز ،فاحلرية الدينية هي من أساسيات حقوق اإلنسان.

المطلب الثاني :تشريع قانون القومية.

يف خطوة مفاجئة وصادمة  ،و بعد جدل قانوين كبري يف أوساط األحزاب السياسية اإلسرائيلية  ،صادق الكنيست
اإلسرائيلي بالقراءتني الثانية والثالثة وبشكل هنائي على" قانون أساس  -قومية الدولة"  ،الذي مت إقراره يوم  19جويلية ، 2018
بأغلبية 62عضوا مقابل معارضة  55عضو وامتناع نائبني عن التصويت.هذا القانون الذي ينص على أن  :دولة إسرائيل هي دولة
الشعب اليهودي وعاصمتها القدس الكاملة املوحدة ،وأن اللغة العربية وحدها هي اللغة الرمسية  ،وأن الدولة مفتوحة أمام قدوم

حاييم وايزمان (  ، ) 17 - 22ولد يف روسيا وتعلم الدين والعربية ،مث نال درجة الدكتوراه يف الكيمياء ،سافر إىل فلسطني عام ، 111وساهم يف تأسيس كال من اجلامعة العربية ومعهد األحباث
مسي بعد ذلك بامسه ،وحني كان يدرس يف جامعة مانشسرت ترك انطباعا جيدا عند وزير اإلمدادات الربيطاين(لويد جورج) الذي توىل بعد ذلك رئاسة الوزراء ،وملا تقدم وايزمان مبذكرة إلقامة دولة يهودية
يف فلسطني بعد تقسيم الدولة العثمانية وافق (لويد جورج) ومعه فريق املتحمسني للمشروع الصهيوين ،بلفور وسايكس وغريمها ،قضي حياته كلها يف جهاد متواصل يف سبيل إقامة دولة إسرائيل اليت صار
أول رئيس هلا رغم انه مل يوقع على قرار اإلعالن.انظر :احلاج أمني احلسيين ،أسباب كارثة فلسطني ،أسرار جمهولة ووثائق خطرية ،تقدمي هشام عوض ،دار الفضيلة للنشر والتوزيع ،ص. 1
نسبة إىل رئيسها اللورد بيل وزير شؤون اهلند يف احلكومة الربيطانية سابقا .للمزيد حول جلنة بيل امللكية انظر :شفيق الرشيدات ،فلسطني تارخيا وعربة ومصريا ،ط  ،1 ، 11مركز دراسات الوحدة
العربية ،سلسلة الرتاث القومي ،بريوت ، 11 ،ص  1وما بعدها.
إمساعيل امحد ياغي ،اجلذور التارخيية للقضية الفلسطينية ،دار املريخ للنشر ،الرياض ، 12 ،ص. 12
عبد الوهاب الكيايل ،تاريخ فلسطني احلديث ،ط ، 111 ،01املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ، 111 ،ص . 2
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اليهود ومل الشتات ،وأن تطوير االستيطان قيمة قومية وتعمل ألجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته  ،ومينح اليهود وحدهم حق تقرير
املصري يف إسرائيل .

الفرع األول :بداية تشريع القانون.
لقد كان هذا القانون عبارة عن سلسلة من اقرتاحات ق ّدمها أعضاء من أحزاب ميينية متطرفة ،مثل :حزب "كادميا"
وحزب "الليكود" ،أمام الكنسيت ،يف أوت عام  ،2011وكانت هذه االقرتاحات تنص على أن "إسرائيل هي الدولة القومية
ووقّع على هذا القانون حينَها حوايل  40عضو تابعني ألحزاب ميينية ،ولقيت هذه االقرتاحات معارضة من
للشعب اليهودي"َ ،
أعضاء ومستشارين قانونيني؛ بسبب أن هذا القانون سيلغي التوازن بني دميقراطية ِ
الكيان الصهيوين ويهوديته ،وعندها سحب

االقرتاح .

ويف عام  ،2014أي :بعد مرور ثالث سنوات ،قامت حكومة ِ
الكيان الصهيوين بتقدمي اقرتاحات لقانون القومية،
ولكن مل يكن بنفس الصيغة اليت حنن اآلن بصددها؛ فلم يكن حيتوي على املادة السابعة ،واليت تتعلق باالستيطان الصهيوين ،ومن
ذلك الوقت كان شغل ِ
الكيان الصهيوين الشاغل هو حماولة بلورةِ هذا القانون وسنه .وعلى الرغم من أن هذا القانون يف حد ذاته
الكيان الصهيوين الفعلية ضد الشعب الفلسطيين؛ إال أنه يعد وصمة عار على جبني هذا ِ
ليس جديدا من حيث ممارسات ِ
الكيان
الصهيوين املغتصب ،الذي طاملا تفاخر وتغىن بالدميقراطية وحرية التعبري يف الشرق األوسط ،وهي يف األصل دميقراطية مزيفة وحرية
تعبري ال أساس هلا .
وبعد االنتخابات الربملانية األخرية ،مشلت اتفاقات االئتالف احلكومي احلايل الذي شكله نتنياهو يف عام ،2015
والذي اقتصر على أحزاب "املعسكر القومي" ،بندا خاصا بقانون القومية ،جاء فيه أ ّن رئيس احلكومة سيقيم جلنة مؤلفة من ممثلي
أحزاب االئتالف احلكومي ،لبلورة مشروع "قانون أساس :القومية اليهودية" .ويف ضوء ازدياد ضغط اليمني املتطرف لإلسراع يف
سنه ،وال سيما بعد تسلم "دونالد ترامب" مقاليد الرئاسة يف الواليات املتحدة ،ص ّدقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يف السابع
من ماي  2017على مشروع القومية الذي قدمه دخيرت .ويف الوقت نفسه ،أعلنت وزيرة القضاء ،أييلت شاكيد ،أنه من املتوقع
مقبوال من مجيع األحزاب اليت يتشكل
أن تق ّدم احلكومة اإلسرائيلية ،خالل الشهرين املقبلني ،صياغة جديدة للقانون ،لكي يكون ا
منها االئتالف احلكومي .ويف العاشر من ماي ،صدق الكنيست يف القراءة التمهيدية على هذا القانون .لقد مت إقرار هذا القانون
 ،بعد قراءته الثالثة واألخرية ،بأغلبية  62نائبا مقابل اعرتاض  55آخرين ،وامتناع اثنني عن التصويت .
الفرع الثاني :بنود القانون:

يتألف هذا القانون من  11بندا أو مادة صيغت بعناية فائقة ودقيقة وكل كلمة هلا معىن حمدد بدقة مقصودة بذاهتا
صراحة  ،وقد نوقشت باستفاضة طوال ما يزيد عن سبع سنوات ،وعليه فعند قراءتنا هلذا القانون ال بد أن نتوقف عند املفردات
املستخدمة والغاية احلقيقة منها ومراعاة عدم تأويلها خارج صريح األلفاظ ،وكل مادة يف هذا القانون هتدم مبدأ قانوين عاملي

انظر :قانون أساس إسرائيل -الدولة القومية للشعب اليهودي.
تقدير موقف ،يهودية ال دميقراطية ،حول سن قانون الدولة القومية للشعب اليهودي ،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،شارع الطرفة ،منطقة ،11قطر ، 1 1 ،ص .1
تقدير موقف ،يهودية ال دميقراطية ،حول سن قانون الدولة القومية للشعب اليهودي ،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،شارع الطرفة ،منطقة ،11قطر ، 1 1 ،ص .1 /1
املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي". 1 1 ،
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راسخ أو قاعدة قانونية آمرة يف القانون الدويل وحتاول إعادة صياغة قواعد القانون الدويل مبا خيدم مصلحة ومستقبل االحتالل
الصهيوين.
ولقد خال القانون من مفردات رئيسية مثل) دميقراطية ،إسرائيلي ،مساواة  ،جنسية( ومل يتضمن القانون أي تعريفات أبدا
وخاصة ملفردات مهمة مثل) أرض إسرائيل ،الشعب اليهودي( ومل يوضح القانون حدود دولة إسرائيل اجلغرافية .و يتعارض مع
قوانني أساسية أخرى جرمت العنصرية وأكدت على دميقراطية الدولة مثل :قانون أساس الكنيست  ،قانون أساس كرامة اإلنسان
وحريته لسنة  ،1994ولكن هذا التنازع حمسوم لصاحل قانون القومية كونه صدر بعدهم والقاعدة تقول الالحق يقيد السابق
واخلاص يقيد العام.

 أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ،وفيها قامت دولة إسرائيل .مل يقدم قانون القومية  -متعمدا -تعريف ملفردة أرض إسرائيل ومل حيدد موقعها اجلغرايف ،ويف القانون الدويل ال يوجد
شيء امسه أرض إسرائيل باملعىن القانوين حىت ضمن الوثائق التارخيية اليت يستند عليها االحتالل الصهيوين لتأكيد شرعيته القانونية
كدولة وهي) إعالن بلفور ، 1917وصك االنتداب الربيطاين على فلسطني  ، 1922قرار التقسيم  181الصادر عن اجلمعية
العامة ) 1 1فجميعها مل تأت على ذكر مصطلح أرض إسرائيل وإمنا ذكرت أرض فلسطني وحىت علم االنتداب الربيطاين كتب
عليه اسم فلسطني والعملة املتداولة كانت اجلنيه الفلسطيين وحىت أيضا قانون اجلنسية الذي أصدرته احلكومة الربيطانية سنة
1925كان قانون اجلنسية الفلسطينية اليت منحت لليهود لتربير والسماح هلم بالقدوم إىل فلسطني واستعمارها واالستيطان فيها
.ومن الثابت علميا وتارخييا فإن حقيقة مصطلح أرض إسرائيل هو مصطلح ديين تورايت ويقصد به أرض امليعاد اليت وعد اهلل هبا
اليهود  ،كما أن هذه األرض مل تكن واضحة املعامل فقد اختلفت الروايات الصهيونية على ختيل حدودها اإلقليمية ،فقد امتدت
بعضها لتصل إىل مساحات شاسعة من الضفة الشرقية لنهر األردن) اململكة األردنية حاليا( ،وإىل صيدا يف لبنان وإىل مناطق يف
جنوب اجلوالن السوري وشبه جزيرة سيناء املصرية  .وهذا يؤكد هنا على أن اليهودية يف هذا القانون هي الديانة وليست القومية
كما يدعون زورا وكذبا .
أما مقولة الوطن التارخيي للشعب اليهودي أكذوبة ال أساس هلا تارخييا ومل تذكر حىت يف إعالن بلفور كان احلديث عن
إنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني وهذا ينفي العالقة التارخيية املزعومة اليت ذكرها اليت وردت يف صك االنتداب الربيطاين على
فلسطني حيث أقرت منظمة عصبة األمم االدعاء بوجود عالقة تارخيية بني اليهود وفلسطني وأسندته تضليال ومحلته على إعالن
بلفور يف حني أن إعالن بلفور نفسه مل يذكر دولة يهودية أو حق تارخيي ،ورود مصطلح الوطن التارخيي لنفي وجود أي حق
للشعب الفلسطيين يف وطنهم فلسطني .لذا فإن االدعاء بشأن العالقة التارخيية أو الروحية لليهود يف فلسطني ال تتسق مع احلقائق
التارخيية ،أو مع مكونات الدولة باملعىن احلقيقي ،فاليهودية كدين سامي ليست قومية ذات وجود مستقل كما هو احلال بالنسبة
لبقية القوميات يف العامل.
واليهود ليسو شعبا يف القانون الدويل ال يوجد شعب امسه الشعب اليهودي إذ مل يكن هلم دولة من قبل وإمنا يف العصر
احلديث هو الشعب اإلسرائيلي ويشمل اليهود مبا فيهم العرب وغريهم من األديان كاإلسالم واملسيحية وكلهم من القومية العربية ،
كما أن اليهود ليسوا شعبا واحدا ،له شخصية مستقلة ،بل هم مواطنون يف الدول اليت ينتمون.

انظر :البند األول ،الفقرة(أ) من قانون األساس.
معتز املسلوخي ،االثر القانوين لقانون قومية الدولة اليهودية ،ورقة عمل مقدمة للمؤمتر الشعيب لفلسطيين اخلارج ،بريوت، 1 2،ص.17
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 -دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي ،وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي

لتقرير المصير.

تناقض واضح مع الفقرة األوىل يف املبادئ األساسية تربزها إشكالية غياب تعريف دولة إسرائيل ويثور السؤال عن أي
دولة يتحدث القانون هل هي دولة إسرائيل حبدودها احلالية%12أم دولة إسرائيل اليت اعرتفت هبا األمم املتحدة كعضو فيها
حسب القرار  181وال تتجاوز حدودها%71من أرض فلسطني التارخيية ؟ أم هي مملكة إسرائيل املزعومة توراتيا وحدودها من
النيل إىل الفرات وفيما خيص القومية اليهودية واحلق الثقايف لليهود  ،نتساءل ما هي ثقافة اليهودي العريب) سواء اليمين أو العراقي
أو املغريب ،املصري (الثابتة قوميته وثقافته العربية ؟ إشكالية مل يعاجلها القانون بل يؤكدها .
 -ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي:

وحيصر هذا البند حق تقرير املصري القومي يف دولة إسرائيل باليهود فقط  ،ويستثين العرب الفلسطينيني املواطنني يف إسرائيل من
حقوقهم القومية ،ومن حقهم يف تقرير املصري.
وتربز هذه املادة العنصرية الدينية يف أبشع صورها وتعترب سابقة خطرية يف القانون الدويل ،ومتثل هدم ألحد أهم املبادئ
القانونية األصيلة و الراسخة يف القانون الدويل وهو مبدأ حق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها دون تفرقة و هو حق طبيعي وحق
قانوين أصيل للشعوب مجيعا على قدم املساواة حق غري قابل للتصرف  .مبدأ عاملي إنساين راسخ وقاعدة قانونية آمرة يف القانون
الدويل وال متلك أي دولة أو حىت منظمة دولية مبا فيها األمم املتحدة نفسها أن ختالفه سواء عن طريق قرار أو معاهدة واتفاقية أو
قانون.
 -القدس.

مل تأت هذه املادة جبديد وإمنا جاءت للتأكيد على ما نصت عليه املادة األوىل يف قانون أساس أصدره الكنيست الصهيوين
بتاريخ  121/11/ 1بعنوان) قانون أساس  :القدس عاصمة موحدة إلسرائيل( ،وكان صدور هذا القانون حتديا للشرعية الدولية
وخمالفا للقرار رقم  476الذي أصدره الكنيست اإلسرائيلي بتاريخ  121/12/ 1الذي أكد على ضرورة إهناء االحتالل
اإلسرائيلي للقدس وأكد على بطالن كافة اإلجراءات اليت اختذها االحتالل لتغيري معامل القدس ووضعها اجلغرايف والتارخيي
والسكاين باطلة أصال وجيب إلغاؤها ألنه ال أساس قانوين هلا وتشكل خرقا فاضحا للقانون الدويل واتفاقية جنيف الرابعة اخلاصة
حبماية املدنيني وقت احلرب  ،وتضمن حتذير صريح لدولة االحتالل اإلسرائيلي بأنه يف حال عدم تقيدها بالقرارات األممية سيتم
دراسة السبل والوسائل العملية لضمان التنفيذ الكامل هلذا القرار .
ونظرا لعدم التزام دولة االحتالل اإلسرائيلي بالقرار  476ومتاديها يف حتدي الشرعية الدولية أصدر جملس األمن قراره رقم
478بتاريخ ،7 121/12/ 1والذي يعترب من أهم القرارات ذات العالقة بوضع مدينة القدس يف القانون الدويل وقد جاء هذا

انظر :البند األول الفقرة(ب) .من قانون األساس.
معتز املسلوخي ،األثر القانوين لقانون قومية الدولة اليهودية ،مرجع سابق،ص.12
انظر :البند األول الفقرة(ج) ،من قانون األساس.
معتز املسلوخي ،األثر القانوين لقانون قومية الدولة اليهودية ،مرجع سابق،ص.11
7صدر هذا القرار بأغلبية صوت وامتناع الواليات املتحدة األمريكية عن التصويت ،انظر :وكيبيديا املوسوعة احلرة قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم . 12على املوقع ::
http://ar.m.wikipedia.org
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القرار شديد اللهجة ضد االحتالل ونص على رفض االعرتاف بالقدس كعاصمة موحدة لدولة الكيان الصهيوين ويعترب من أهم
لقرارات األممية اليت أثبتت خمالفة الكيان الصهيوين للشرعية الدولية وانتهاكه للقانون الدويل وإدانة هذا االنتهاكات حيث:
 -1أعلن بطالن املادة  1من هذا القانون األساسي واعترب إعالن القدس عاصمة موحدة إلسرائيل انتهاك للقانون الدويل
وهتديد للسلم واألمن الدوليني.
 طالب دولة االحتالل بإلغاء هذا القانون و أكد جمددا على مبدأ يف القانون الدويل وهو أنه ال جيوز االستيالء على األرضبالقوة.
 أشار إىل أن إسرائيل مل تلتزم بقرار جملس األمن  476لسنة  1980وذكر عبارة حازمة تعرب عن استيائه ورفضه هلذا القانوننصها هو" وإذ يؤكد جمددا تصميمه على دراسة السبل والوسائل العملية وفقا لألحكام ذات العالقة الواردة يف ميثاق األمم
املتحدة ،لضمان التنفيذ الكامل لقراره  476لسنة  ، 121يف حال عدم تقيد إسرائيل ،ويف ذلك إشارة إىل حجم االنتهاك
والتحدي للشرعية الدولية الذي مارسته دولة االحتالل اإلسرائيلي.
 وجه أشد اللوم لدولة االحتالل بسبب مصادقتها على" القانون األساسي "بشأن القدس ،ورفضها التقيدبقرارات جملس األمن ذات العالقة.
 -7أكد أن مصادقة إسرائيل على"القانون األساس" تشكل انتهاكا للقانون الدويل ،وال تؤثر يف استمرار انطباق اتفاقية جنيف
الرابعة املوقعة يف  12أوت  1949واملتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب على األراضي الفلسطينية وغريها من األراضي العربية اليت
حتتلها إسرائيل منذ عام  ، 1967مبا يف ذلك مدينة القدس.
 -2قرر أن مجيع اإلجراءات واألعمال التشريعية واإلدارية اليت اختذهتا إسرائيل ،القوة احملتلة ،واليت غريت معامل مدينة القدس
الشريف ووضعها واستهدفت تغيريها ،خصوصا" القانون األساسي" األخري بشأن القدس ،هي إجراءات باطلة أصال وجيب
إلغاؤها.
 -1يؤكد أيضا أن هذا العمل يشكل عقبة جدية أمام حتقيق سالم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط .و قرر عدم
االعرتاف ب" القانون األساسي "وغريه من أعمال إسرائيل اليت تستهدف نتيجة هلذا القرار ،تغيري معامل القدس ووضعها ،ودعا
مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل :قبول هذا القرار وطالب الدول اليت أقامت بعثات دبلوماسية يف القدس إىل سحب
هذه البعثات من املدينة املقدسة.
ويرد يف قانون القومية ،القدس الكاملة واملوحدة هي عاصمة إسرائيل  .وهذا ال يتفق ال مع القانون الدويل ،وال مع قرار
التقسيم الذي دول املدينة ،كما ال يتفق مع فكرة حل الدولتني .
وضمن القرارات العديدة حول القدس ،فال لبس لدى العامل أهنا مدينة حمتلة ،ومن آخر القرارات ما كان عام 1 1
حني صوتت منظمة العلوم والثقافة والرتبية اليونسكو التابعة لألمم املتحدة بأغلبية أكثر من الثلثني لصاحل قرار يعترب القدس مدينة

البند الثالث من قانون األساس.
حل الدولتني مصطلح عام يدل على تسوية للصراع اإلسرائيلي-الفلسطيين على أساس التقسيم اإلقليمي ملساحة فلسطني التارخيية بني دولتني إسرائيل وفلسطني ،يقوم يف صيغته السياسية على أساس
%من مساحة فلسطني التارخيية ،على أساس االعرتاف املتبادل مع
إقامة دولة فلسطينية يف حدود جوان  ، 121أي مناطق الضفة الغربية مبا تشمل القدس الشرقية وقطاع غزة واليت تشكل
إسرائيل القائمة أصال منذ عام  1 2على حنو  %12من مساحة فلسطني التارخيية ،وعادة ما يتم ربط التسوية الواردة بإضا فة مجلة مبهمة حول إجياد حل عادل لقضية الالجئني الفلسطينيني ،وترتبط
لعام  121والقرار 2لعام  . 11انظر :عايش امحد يوسف قاسم ،الصراع الدميغرايف الفلسطيين -اإلسرائيلي  ، 1 1- 11مذكرة ماجستري،
هذه التسوية عادة بقراري األمم املتحدة رقم
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر،غزة ،فلسطني ، 1 ،ص. 1
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خاضعة لالحتالل اإلسرائيلي .وكذلك قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ردا على قرار ترامب االعرتاف بالقدس .حيث أصدرت
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  1 1/ /القرار رقم" "A/ES-10/L.22حول القدس ،أكدت فيه أن أي قرارات أو
إجراءات يقصد هبا تغري طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الدميغرايف ،ليس هلا اثر قانوين وتعد الغية وباطلة ويتعني إلغائها
امتثاال لقرارات جملس األمن ذات الصلة.

 -8االستيطان :تعتبر الدولة تطوير االستيطان اليهودي قيمة قومية ،وتعمل ألجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته .

أ -تعترب هذه املادة خرق فاضح لنظام روما األساسي لسنة  1998الذي نص على أن "االستيطان جرمية حرب " توجب
املساءلة اجلنائية أمام احملكمة اجلنائية الدولية  ،وكذلك متثل انتهاك صريح للعديد من القرارات األممية سواء الصادرة عن اجلمعية
العامة أو جملس األمن الدويل واليت تدين االستيطان وجترمه وتطالب دولة االحتالل بالوقف الفوري لألنشطة االستيطانية وتفكيك
املستوطنات وإزالتها ،وتعترب االستيطان عقبة كربى أمام حتقيق حل الدولتني وإحالل السالم العادل ،وآخرها قرار جملس األمن رقم
2334الصادر يف  23ديسمرب  2016باإلمجاع  14صوتا وامتناع الواليات املتحدة عن التصويت.
ب -وكذلك تشكل هذه املادة خرقا التفاقية جنيف الرابعة املوقعة يف 12أوت  1949اليت تؤكد على أن املستوطنات
اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس غري قانونية وغري شرعية .
ت -وتعترب أيضا خمالفة جسيمة للرأي االستشاري الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف فتواها بشأن اجلدار الفاصل بتاريخ
11 /11/11

.

ث -تبني هذه املادة التباين الشديد بني دولة االحتالل الصهيوين والشرعية الدولية ،فاالستيطان يف القانون اإلسرائيلي قيمة قومية
بينما االستيطان يف القانون الدويل جرمية حرب.
ج-وتعترب هذه املادة حتد واضح لقرارات األمم املتحدة الكثرية ،واليت كان آخرها قرار جملس األمن رقم

الصادر بتاريخ

ديسمرب 1 2املعروف والواضح برفضه القطعي لالستيطان الصهيوين .بل وإسقاط لالتفاقيات املوقعة مع منظمة التحرير
الفلسطينية مبا يعرف باتفاق أوسلو ،الذي مل يعترب أراضي الضفة ،كما تسميها الدولة العربية اآلن" يهودا والسامرة مبعىن أهنا جزء
من أرض إسرائيل.

 -3لم الشتات :ينص القانون على أن تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ومل الشتات  .مبعىن أنه وإتباعا ملا يسمى "قانون
العودة" اإلسرائيلي املقر عام  171يؤكد القانون اجلديد شرعنة حق إتباع الديانة اليهودية مجيعا باهلجرة لفلسطني .وبالطبع حيرم

صوتت 2

دولة يف األمم املتحدة لصاحل القرار الذي يدعو الواليات املتحدة األمريكية إىل سحب اعرتافها بالقدس عاصمة إلسرائيل ،فيما اعرتضت  11دول ،وامتنعت  7دولة عن

التصويت.والدول املعرتضة هي ( توغو ،هندوراس ،إسرائيل ،الواليات املتحدة ،غواتيماال ،جزر املارشال ،ميكرونيزيا ،ناورو ،باالو)
البند اخلامس من قانون األساس.
انظر :املادة  1الفقرة  12من اتفاقية جنيف الرابعة اخلاصة حبماية املدنيني وقت احلرب لعام. 1 1
أصدرت حمكمة العدل الدولية رأيها االستشاري يف ، 11 -11-11رأت فيه أن بناء اجلدار العازل يف األراضي الفلسطينية احملتلة مبا فيها داخل شرق القدس وحوهلا يعد خمالفا للقانون الدويل،
ودعت إسرائيل إىل وقف بناء اجلدار وتفكيك املقاطع اليت مت بناؤها و إىل اإللغاء الفوري جلميع اخلطوات التشريعية والتنظيمية املرتبطة به ،كما دعت مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل عدم
االعرتاف بالوضع غري القانوين الناشئ عن بناء اجلدار ،ودعت إسرائيل إىل جرب األضرار الناجتة عنه ،إال أن إسرائيل واصلت بناء اجلدار العازل ،ورفضت احملكمة العليا اإلسرائيلية يف 117-11- 7
فتوى حمكمة العدل الدولية..للمزيد حول جدار الفصل العنصري انظر :احبيص حسن ،عايد خالد ،جدار العازل يف الضفة الغربية ،ط  ،1مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،لبنان ، 1 1،ص 7

وما بعدها.
 7يؤكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام  121مبا فيها القدس الشرقية .وأهنا تشكل انتهاكا صارخا مبوجب القانون الدويل وعقبة رئيسية أمام رؤية
دولتني تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وامن داخل حدود معرتف هبا دوليا ،وطالب جملس األمن إسرائيل وقف مجيع األنشطة االستيطانية يف األراضي الفلسطينية احملتلة فورا وبشكل كامل ،مبا فيها
القدس الشرقية ،وأكد انه لن يعرتف بأي تغيريات على خطوط الرابع جوان  121مبا يف ذلك ما يتعلق بالقدس غري تلك املتفق عليها بني اجلانبني خالل املفاوضات.
2البند اخلامس من قانون األساس.
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الالجئني الفلسطينيني أصحاب البالد الشرعيني من حق العودة إىل ديارهم واملكفول حقهم دوليا بنص القرار. 194وهذه املادة
ليست جديدة أيضا ،وإمنا جاءت للتأكيد على قانون أصدره الكنيست سنة 1950حتت مسمى) قانون العودة اإلسرائيلي(
هبدف شرعنة قدوم حمتلني جدد لإلقامة يف أرض فلسطني .واحلقيقة الثابتة أن هذه املادة تصادر حق أساسي من حقوق الشعب
الفلسطيين املعرتف هبا يف القانون الدويل وهو حق العودة وفق القرار  194الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 11
ديسمرب  ، 1948والذي أكدت عليه األمم املتحدة أكثر من  135مرة يف قراراهتا كدليل قاطع على إمياهنا املطلق هبذا حبق
عودة الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم اليت هجروا منها قسرا على يد العصابات الصهيونية أبان احتالل فلسطني ،وتعترب هذه
املادة استعمارية إحاللية ألهنا تسلب حق العودة من الالجئني الفلسطينيني أصحاب البالد األصليني ومتنحه لليهود الغزاة احملتلني
.مع العلم بأن قبول دولة إسرائيل كعضو يف منظمة األمم املتحدة وفق قرار اجلمعية العامة رقم 273الصادر يف  11ماي 1949
كان معلقا على شرطني ذكرا يف القرار ومها قبوهلا وتعهدها بتنفيذ وتطبيق:
أ -قرار اجلمعية العامة رقم  181الصادر يف 1نوفمرب  1947املعروف بقرار التقسيم.
ب -قرار اجلمعية العامة رقم  194الصادر يف  11ديسمرب  1948قرار حق العودة.
 - 1العالقة مع الشعب اليهودي :تضمنت هذه املادة ثالث فقرات .

أ -تهتم الدولة بالمحافظة على سالمة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها ،الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودا أو
مواطنين في الدولة .
تضمنت هذه املادة إشارة غري مباشرة إىل التلويح مبعاداة السامية إلرهاب الدول.

ب -تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العالقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي .
يالحظ استخدام مصطلح الشتات ومل تستخدم كلمة العامل مثال ،وهذا مغزاه التمسك بالفكرة الصهيونية االستعمارية
اليت تعمل على جتميع يهود العامل كلهم يف فلسطني أو ما يسمونه تضليالا " أرض امليعاد " .وأيضا تثري جمددا إشكالية التعريف
فمن هو الشعب اليهودي ؟ ومن هو الشعب اإلسرائيلي الذي مل يتطرق له القانون أبدا ومل يذكره يف أي من مواده ؟

ت -تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني لدى يهود الشتات .

إدعاء باطل يؤكد استمرار املشروع االستعماري االحاليل لسرقة اإلرث الثقايف والتارخيي للشعب الفلسطيين ونسبه زورا
ملن مساهم الشعب اليهودي واحلقيقة الثابتة علميا أنه ال يوجد مرياث ثقايف وتارخيي لليهود يف فلسطني احملتلة  ،ونالحظ تكرار
استخدام مصطلح" يهود الشتات "إشارة إىل الرواية التوراتية.
 -اللغة :تصنف هذه املادة كمادة إحاللية حيث حلت اللغة العربية مكان اللغة العربية ،وتضمنت هذه املادة ثالثة فقرات

2

:
بدأت إسرائيل بإصدار قوانني عنصرية حتول دون تنفيذ حق العودة لالجئني الفلسطينيني وكان قانون العودة من أول هذه القوانني اليت تعمل على إقامة دولة لليهود يف فلسطني وينص هذا القانون على
أن كل يهودي يف العامل له احلق يف العودة إلسرائيل كيهودي عائد ،وبالتايل قضى هذا القانون على حق الالجئني الفلسطينيني يف العودة إىل ديارهم .ويعود قانون العودة إىل جتميع أكرب عدد ممكن من
يهود العامل يف فلسطني إلقامة إسرائيل ،ويعترب هذا القانون من أكثر قوانني إسرائيل عنصرية ،ومصدرا أساسيا لعنصرية إسرائيل والذي استبعد الالجئني الفلسطينيني من العودة إىل وطنهم وجاء قانون
اجلنسية ليقصر اجلنسية على اليهود.
البند اخلامس من قانون األساس.
البند اخلامس الفقرة (أ) من قانون األساس.
البند اخلامس الفقرة (ب من قانون األساس.
7البند اخلامس الفقرة (ت) من قانون األساس.

2البند الرابع من قانون األساس.
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أ -اللغة العبرية هي لغة الدولة.أثبتت هذه الفقرة أن اللغة الرمسية يف دولة االحتالل هي اللغة العربية فقط  ،وهذا يعين أن اللغة
العربية مل تعد لغة رمسية مستخدمة وهذا يهدف إىل طمس اللغة العربية واهلوية الفلسطينية  ،وهذا خيالف حىت الوثائق املنشئة لدولة
االحتالل وهي) صك االنتداب  ،قرار اجلمعية العامة رقم  181لسنة  1947املعروف ب " قرار التقسيم" .
ب -اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة ،تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية أو في التوجه إليها

يكون بموجب القانون  :مل يبني القانون متعمدا– عن قصد -معىن مصطلح " مكانة خاصة) "هل هي مكانة معنوية أم مكانة

حسية فعلية ( وما طبيعة اخلصوصية ؟ والسؤال املنطقي املطروح ما قيمة املكانة اخلاصة للغة العربية إذا مل يعرتف هبا لغة رمسية يف
التطبيق والدليل على ذلك أن الفقرة التالية قيدت استعمال اللغة العربية يف املؤسسات الرمسية بقانون خاص) الوزارات املدارس
اجلامعات ...اخل ( وهذا يعين أن استخدام اللغة العربية يف املؤسسات الرمسية بات حمظورا حلني صدور القانون احملدد الستخداماهتا
ت -ال يمس المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعليا للغة العربية  :هذه الفقرة وضعت هبدف التضليل وذر للرماد يف

العيون وهي بال معىن ،والغريب يف هذه املادة الرابعة أهنا حتدثت عن مكانيتني للغة العربية) مكانة خاصة  ،مكانة فعلية( ،ومل
يوضح املقصود هبما وما هو الفرق بينهما ،مما خيلي هذه الفقرة من أي معىن ذي قيمة قانونية.
الفرع الثالث :المواقف المختلفة من القانون:

شكل صدور قانون قومية الدولة صدمة كبرية يف األوساط القانونية والسياسية على مستوى العامل  ،ولكن ردات الفعل
الرمسية مل تكن على املستوى املطلوب مبا يناسب حجم احلدث الذي يعترب سابقة أوىل وخطرية يف القانون الدويل ويعترب إمعان يف
خرق ميثاق األمم املتحدة و انتهاك صارخ للقانون الدويل حلقوق اإلنسان وهدم ملبادئ أساسية وراسخة يف القانون الدويل العام
والشرعية الدولية .
 -الموقف الفلسطيني:

أ -الموقف الرسمي :أكد الرئيس الفلسطيين حممود عباس أن القدس هي عاصمة فلسطني األبدية ،ولن يكون هناك سالم وال
أمن وال استقرار ألحد بدوهنا ،منددا بإقرار الكنيست ملا يسمى بقانون"الدولة القومية اليهودية".
وأكد أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ،أن إسرائيل جنحت يف قوننة الفصل
العنصري وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون ،مدينا بشدة إقرار الكنيست لقانون القومية العنصري .واعترب عريقات
القانون ،ترسيخا وامتدادا لإلرث االستعماري العنصري ،الذي يقوم على أساس التطهري العرقي وإلغاء اآلخر ،والتنكر املتعمد
حلقوق السكان األصليني على أرضهم التارخيية ،وإعطاء احلصرية يف تقرير املصري على أرض إسرائيل وتشريع السيادة «للشعب
اليهودي» وحده .وقال إن إسرائيل عزلت نفسها عن املنظومة الدولية .وأضاف :لقد تفوقت إسرائيل يف تعزيز العنصرية على
حساب مبادئ حقوق اإلنسان والدميقراطية ،من خالل تعريف نفسها على أساس عرقي وديين ،األمر الذي كشف زيف ادعاءاهتا
بأهنا الدولة الدميقراطية الوحيدة يف الشرق األوسط .

البند الرابع الفقرة (أ) من قانون األساس.
البند االرابع لفقرة (ب) من قانون األساس.
البند الرابع الفقرة (ت) من قانون األساس.
معتز املسلوخي ،بطالن قانون قومية الدولة يف القانون الدويل ،على املوقعhttp://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2018:
 7رازي نابلسي ،قانون القومية استهداف الكل الفلسطيين ،املركز الفلسطيين ألحباث السياسات والدراسات اإلسرتاجتية -مسارات متوز ، 1 2على املوقع:
%https://www.masarat.ps/article/4898

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد15أيار /مايو - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

221

قانون القومية اإلسرائيلي من منظور القانون الدولي

ط.د .العمري حكيم

وقال املتحدث الرمسي باسم احلكومة الفلسطينية يوسف احملمود :إن ما اقرتفته أيدي املسؤولني اإلسرائيليني ،من خالل
سنهم مثل هذا القانون العنصري املعادي لكافة قيم احلرية والدميقراطية واإلنسانية ،يعترب شن حرب على أبناء شعبنا وأرضنا ،يف
حماولة أخرى الستهداف وجود شعبنا وطمس تراثه اجمليد ،الذي ميتد إىل بدايات فجر التاريخ .وأضاف  ،إن «القانون يتحدث
عن إبقاء االحتالل على عاصمتنا األبدية مدينة القدس الشرقية ،واليت تعتربها القوانني والشرائع الدولية ضمن أرضنا احملتلة إثر
عدوان عام  . 121وتعرتف هبا أكثر من  2دولة على أهنا عاصمة دولة فلسطني .إضافة إىل احلض على تشجيع االستيطان
واعتباره قيمة عليا ،وذلك يف الوقت الذي تعترب فيه دولة االحتالل مستوطناهتا االحتاللية املقامة على أرضنا وعلى ممتلكات أبناء
شعبنا جزءا منها ،وهذا حتريض وتشريع باستمرار العدوان االحتاليل االستيطاين .وشدد املتحدث الرمسي على أن ما تقوم به دولة
االحتالل يهدد القيم واألصول والشرائع ،ويهدد األمن والسالم .وجدد مطالبة اجملتمع الدويل بالتحرك من أجل وقف اإلجراءات
االحتاللية اخلطرية .
ب -حركة حماس :اعتربت حركة محاس ،أن إقرار القانون "شرعنة رمسية للعنصرية اإلسرائيلية ،واستهداف خطري للوجود
الفلسطيين وحقه التارخيي يف أرضه ،وسرقة واضحة ملمتلكاته ومقدراته" .وأضافت يف بيان هلا ،أن "القوانني والقرارات املتطرفة
اإلسرائيلية ما كان هلا أن تتخذ لوال حالة الصمت اإلقليمي والدويل على جرائم االحتالل وانتهاكاته ،وكذلك الدعم األمريكي
الالحمدود للنهج العنصري اإلسرائيلي املتطرف" .وأكدت أن "كل القرارات والقوانني الباطلة لن متر ولن تغري من الواقع شيئا،
وسيبقى الشعب الفلسطيين صاحب احلق والسيادة" .وطالبت احلركة ،الدول العربية واإلسالمية ،واجملتمع الدويل "بضرورة العمل
على جلم ممارسات االحتالل واختاذ قرارات رادعة حبقه وحماسبته على انتهاكاته املمنهجة حبق الشعب الفلسطيين وللقوانني
والقرارات الدولية" .

ت -الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل :بدوره ،اعترب كمال اخلطيب ،نائب رئيس احلركة اإلسالمية يف الداخل الفلسطيين
احملتل ،أن القانون العنصري ،يؤكد أن طبيعة الصراع ذات بعد عقائدي وحضاري ديين بامتياز .
تقدمت جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية يف األراضي احملتلة بشكوى إىل األمم املتحدة ضد إسرائيل بسبب قانون الدولة
املقرر اخلاص لألمم املتحدة ،فريناند دي فارينيس ،عن الشروع بإجراءات رمسية للتحقيق بالشكوى .
القومية ،وأعلن ّ
وقد أمجعت الفصائل الفلسطينية على أن مصادقة الكنيست على قانون القومية يقونن للفصل العنصري وللتطهري
العرقي ،ويرسخ العداء ويشرع االستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيين .وصرح قادة حركيت اجلهاد اإلسالمي ومحاس ،بأن إقرار
الكنيست «قانون القومية» طافح بالعنصرية بالكراهية ،ويعد استهدافا خطريا للوجود الفلسطيين .وأكد القيادي يف حركة اجلهاد
اإلسالمي ،يوسف احلساينة ،أن القانون يؤكد مبا ال يدع جماال للشك ،أن إسرائيل ماضية يف طريقها للقضاء على الوجود
الفلسطيين يف أراضي  . 1 2كما أنه ميهد ملصادرة وضم مزيد من أراضي الضفة الغربية إىل الكتل االستيطانية هناك .واعترب
احلساينة هذا القانون من أخطر القوانني اليت صادق عليها الكنيست يف السنوات األخرية ،حيث حيمل يف طياته عناصر عنصرية،
تساعد على تفوق اليهود ومتنحهم مزيدا من االمتيازات ،فيما يعترب العرب أصحاب األرض احلقيقيني من الدرجة الثانية متهيدا

رازي نابلس،مرجع سابق.
رازي نابلس،مرجع سابق.
عماد أبو الروس ،ردود فلسطينية غاضبة على قانون الكنيست اجلديد ،العريب ،21جويلية .2018.،على املوقع https://m.arabi21.com/story/1109928. :
نفس املرجع.
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حملاصرهتم ودفعهم للهجرة .ودعا السلطة الفلسطينية بتدارك خطورة هذا األمر ،واإلسراع يف وقف التنسيق األمين الذي يصب يف
خدمة االحتالل وجعل منه احتالال مرحيا وبال كلفة .

 الموقف اإلسرائيلي:قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو بعد تصويت الكنيست على القانون" :هذه حلظة فارقة بتاريخ الصهيونية ودولة
عاما من قيام هرتسل بنشر رؤيته ،حددنا بالقانون مبدأ أساس وجودنا ،إسرائيل هي دولة قومية للشعب
إسرائيل ،بعد
اليهودي" .وأضاف " عندما أحتدث يف العامل ،أردد أن هذه دولتنا ،دولة اليهود ،يف السنوات األخرية هناك من حياول أن يشكك
بذلك ،وزعزعة أرك ان وجودنا ،لذلك قمنا بسن هذا القانون الذي يضم النشيد الوطين اخلاص بنا ،لغتنا وعلمنا ...عاشت دولة
إسرائيل" .
بينما اعترب مركز «عدالة» يف إسرائيل أن سن «قانون القومية» تكريسا للفصل العنصري والتمييز ضد املواطنني العرب يف
إسرائيل .و أصدر «عدالة» ورقة موقف حول قانون األساس الذي يكرس الفصل العنصري ،واعترب أنه معاد للدميقراطية ويدعم
التمييز ضد املواطنني الفلسطينيني يف إسرائيل ،والفلسطينيني يف القدس الشرقية ،والسوريني يف اجلوالن احملتل ،ويشرعنه دستوريا.
وأكد املركز يف ورقة املوقف ،على أن قانون أساس القومية يقع ضمن حدود احملظورات املطلقة مبوجب القانون الدويل ،وبالتايل فهو
غري شرعي كقانون استعماري له خصائص الفصل العنصري .
وقال «عدالة» إن «هذا القانون املناهض للدميقراطية سيضمن دستوريا ،ألول مرة ،هوية إسرائيل كدولة قومية للشعب
اليهودي .سيضمن طابعها العرقي  -الديين اخلالص كدولة يهودية ويرسخ االمتياز الذي يتمتع به املواطنون اليهود ،باملقابل،
سيجري ترسيخ التمييز ضد املواطنني الفلسطينيني وإضفاء الشرعية على اإلقصاء والعنصرية والتمييز املتأصل ،وهذا القانون يربز
العناصر األساسية للفصل العنصري ،مثل الفصل يف السكن ،وإنشاء مسارين منفصلني للمواطنة على أساس اهلوية العرقية
والدينية .وشدد على أن يهودية الدولة اإلسرائيلية ستتجاوز أي مبدأ دستوري أو أي قانون آخر ،وستتجاوز حىت إرادة الكنيست
نفسها .من املفرتض أن يضمن الدستور دولة جلميع مواطنيها ،جيب أال تستبعد صراحة املواطنني الفلسطينيني واألقليات غري
املهاجرة الذين يشكلون  % 1من سكان إسرائيل .
 -موقف المنظمات المحلية والدولية.

أ -موقف االتحاد األوروبي :أعرب االحتاد األورويب عن "قلقه" بعد تبين قانون يعترب إسرائيل "الدولة القومية للشعب
اليهودي" ،معتربا أنه يهدد بـ"تعقيد" حل الدولتني مع الفلسطينيني .وقالت املتحدثة باسم وزيرة اخلارجية األوروبية "فيديريكا
موغرييين" حنن قلقون وقد أعربنا عن قلقنا لسلطات إسرائيل .وأضافت حنرتم سيادة إسرائيل ،ولكن ينبغي احرتام املبادئ األساسية
وبينها حق األقليات .ورفضت املتحدثة اإلدالء بأي تعليق حمدد على تبين الربملان اإلسرائيلي للقانون .وذكرت بأن حل الدولتني
هو احلل الذي يدافع عنه االحتاد األورويب وينبغي القيام بكل ما هو ممكن لتجنب وضع العراقيل ومنع هذا احلل من أن يصبح

رالزي نابلسي ،مرجع سابق.
عماد أبو الروس ،مرجع سابق.
رالزي نابلسي ،مرجع سابق.
رالزي نابلسي ،مرجع سابق.
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حقيقة .واعتربت أن القانون اإلسرائيلي يهدد بالتأكيد بتعقيد األمور .وكررت املتحدثة سنعمل مع سلطات إسرائيل على كل ما
يهدد بعدم حتقيق حل الدولتني .
ب -البرلمان العربي :قال رئيس الربملان العريب ،مشعل السلمي ،يف بيان ،إن القانون يكرس نظام التمييز والفصل العنصري

البغيض ضد الفلسطينيني أصحاب األرض األصليني ،وحيرم الفلسطينيني الذين يعيشون على أرضهم من أدىن حقوقها الراسخة يف
القوانني الدولية ،ومبادئ حقوق اإلنسان ،وميثاق وقرارات األمم املتحدة ،ويصادر حق تقرير املصري ].
ت -مجلس التعاون الخليجي :أعرب األمني العام عبد اللطيف الزياين عن إدانة جملس التعاون إلقرار الكنيست اإلسرائيلي،

حيث أن جملس التعاون يعترب أن القانون املقر من الكنيست اإلسرائيلي قانون عنصري يتعارض مع القوانني الدولية واملبادئ
السامية حلقوق اإلنسان وميثاق وقرارات األمم املتحدة ،وجيسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيين ،واإلصرار
اإلسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه املدنية واإلنسانية املشروعة يف وطنه احملتل ].
ث -منظمة التعاون اإلسالمي :أدانت منظمة التعاون اإلسالمي مصادقة الكنيست لقانون القومية اليهودية ،معتربة ذلك" حتديا

صارخا إلرادة اجملتمع الدويل وقوانينه وقراراته الشرعية ،وصرح األمني يوسف العثيمني قائالا أن" :القانون عنصري وباطل وال شرعية
له ،ويتجاهل احلقوق التارخيية الثابتة للفلسطينيني من مسلمني ومسيحيني ،وميثل امتدادا وتكريسا للفكر االستيطاين اإلسرائيلي
وسياسات االحتالل القائمة على التطهري العرقي ،وإنكار وجود الشعب الفلسطيين وتارخيه وحقوقه اليت تؤكدها قرارات الشرعية
الدولية .
ج -الجامعة العربية :وصفت اجلامعة العربية القانون بالعنصري والذي يتنكر حلقوق الشعب الفلسطيين ،من جهتها ،أدانت

جامعة الدول العربية يف بيان القانون واعتربت ذلك من املمارسات العنصرية .ونددت يف بيان بـ"املصادقة على هذا القانون اخلطري
وما ينطوي عليه من تنكر حلقوق الشعب الفلسطيين على أرضه التارخيية وامتداد لإلرث االستعماري وترسيخ ملمارسات عنصرية".
وقال بيان اجلامعة " هذا القانون يأيت يف سياق جمموعة من القوانني اليت شرعها الكنيست يف اآلونة األخرية يف خطوة هتدف إىل
7
ضم الضفة الغربية ومواصلة االستيطان".
ويكفي لتقدير خطورة هذا القانون أن نذكر أنه صدر بعد أكثر من سبع سنوات من اجلدل القانوين الكبري بني قيادات
االحتالل الصهيوين ،وبعد مناقشات طويلة بني أعضاء الكنيست اإلسرائيلي انتهت يوم  19جويلية  2018باملصادقة النهائية
وبالقراءتني الثانية والثالثة على "قانون أساس  -قومية الدولة " بأغلبية كبرية  ،حيث أيد القانون  62عضواَ مقابل معارضة 55
عضو وامتناع عضوين عن التصويت.

قانون "الدولة القومية اليهودية" ،االحتاد األورويب يبدي قلقه واجلامعة العربية تصفه بالعنصري ،فرانس. 1 2/11/ 1 ،24
نفس املرجع.
نفس املرجع.
نفس املرجع.

7نفس املرجع.
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المبحث الثاني :مخالفة القانون ألحكام القانون الدولي:

يعترب هذا القانون من أخطر القوانني العنصرية اليت فرضها االحتالل اإلسرائيلي بعد  11عاما من عمره ،و يتجاوز يف
خطورته إعالن بلفور ووثيقة صك االنتداب نفسها  ،ويرسخ زورا احلق التارخيي لليهود يف فلسطني استنادا لعقيدة دينية تقوم على
تفوق ومسو اليهود على باقي البشر ،وهذا هو جوهر جرمية التمييز العنصري والفصل العنصري احملرمتني يف القانون الدويل .
فالتمييز العنصري سلوك ال إنساين وغري فطري ويف اجلانب األخالقي وهو مصطلح كريه تشمئز منه النفوس البشرية والضمري
اإلنساين ،ويعترب التمييز العنصري جرمية دولية يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان  ،واحملفز األول ألبشع اجلرائم وأغلظها من قتل
وإبادة مجاعية وتطهري عرقي وتعذيب وغريها .
لذا فالقانون الدويل العام والقانون الدويل اجلنائي والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقرارات األممية وكافة املواثيق والصكوك
جترم التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره وتعترب الفصل
العاملية حلقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية ذات العالقة مجيعها ّ
العنصري جرمية ضد اإلنسانية ومن اجلرائم اليت ال تتقادم زمنيا مبرور الوقت ،ويلزم مجيع الدول مبكافحة التمييز العنصري ومناهضته
واختاذ كافة التدابري الالزمة للقضاء عليها وبذل ما يف وسعها يف سبيل ذلك .وكما يلزم القانون الدول بتأمني احلماية القانونية
لألفراد من هذا التمييز أو التحريض عليه ويعطي الشعوب واألفراد احلق يف مقاومة هذا التمييز والتصدي له  .وجيرم االنتماء
للمنظمات واجلماعات اليت تدعو للتمييز العنصري أو تشجعه أو حترض عليه .

المطلب األول :أسانيد بطالن قانون القومية اإلسرائيلي في القانون الدولي.

إن قانون قومية الدولة هو قانون باطل وفق أحكام القانون الدويل واملواثيق واالتفاقيات الدولية ،وال يرتب أي آثار قانونية و
يستوجب املساءلة واحملاسبة يف إطار الشرعية الدولية وميثاق األمم املتحدة ،وميثل هتديد خطري للسم واألمن العامليني ،وبطالن هذا
القانون يثبت من عدة جوانب :
 يعترب هذا القانون سابقة خطرية وانتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانوين الدويل والشرعية الدولية ،فكل مادة فيه هتدم مبدأقانوين أو قاعدة قانونية آمرة يف القانون الدويل ،حيث أنه يقرر مبدأ إباحة التمييز العنصري على أساس الديانة اليهودية ويؤسس
إلدامة هيمنة من يسموهنم الشعب اليهودي على الشعب األصلي الفلسطيين .سكان األرض األصليني واضطهادهم مبمارسات
ممنهجة  ،كما أنه يهدف إىل تقنني جرمية الفصل العنصري املؤمثة كجرمية ضد اإلنسانية حسب نظام روما األساسي للمحكمة
اجلنائية الدولية.
 يشكل انتهاك فاضح لنظام روما األساسي لسنة  1998والذي جيرم االستيطان ويعتربه جرمية حرب كما وجيرم الفصلالعنصري ويعتربها جرمية ضد اإلنسانية ويوجب مالحقة مرتكيب هاتني اجلرميتني ومساءلته جنائيا أمام احملكمة اجلنائية الدولية.
 يشكل القانون خمالفة صرحية لعشرات القرارات األممية الصادرة سواء عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة أو جملس األمنالدويل أو بقية مؤسساهتا وأجهزهتا حمكمة العدل الدولية والقرارات ذات العالقة واليت جترم االحتالل والتمييز العنصري والفصل

معتز املسلوخي ،األثر القانوين لقانون قومية الدولة اليهودية ،ورقة عمل مقدمة للمؤمتر الشعيب لفلسطيين اخلارج ،بريوت ، 1 2،ص .1
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العنصري واالستيطان وانتهاكات حقوق اإلنسان  .ويف مقدمتها قراري اجلمعية العامة رقم  181والقرار 194وقراري جملس األمن
رقم 478والقرار . 2334
 يشكل خمالفة جسيمة وخرق فاضح لكافة املواثيق والصكوك العاملية واالتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان اليت تؤكدمجيعها على مبدأ االعرتاف بالكرامة اإلنسانية األصيلة لإلنسان جلميع البشر ومبدأ املساواة بني مجيع البشر يف احلقوق واحلريات
جرمت العنصرية ومجيع أشكال ومظاهر التمييز العنصري بني البشر على أساس العرق أوالدين أو اللون أو اجلنس
األساسية واليت ّ
أو اللغة أو أي وضع آخر مهما كان .
يعترب خمالفة جسيمة مليثاق األمم املتحدة وهدم ملبدأ أصيل وراسخ يف القانون الدويل وهو مسو القانون الدويل على
-7
القانون الداخلي ،حيث ال جيوز ألي دولة  -حتت أي ظرف كان  -أن تسن تشريعات وقوانني ختالف وتتعارض مع قواعد
قانونية آمرة يف القانون الدويل أو االتفاقيات الدولية املنضمة هلا .
 -2يعترب خمالفة جسيمة مليثاق األمم املتحدة وهدم ألهم مقاصدها وهو حفظ السلم واألمن الدوليني.
 -1يشكل القانون خمالفة صرحية لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  194الصادر يف  11ديسمرب  1948واملعروف حبق
عودة الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم اليت هجروا منها قسرا والذي مت التأكيد عليه أكثر من  135مرة يف قرارات األمم املتحدة .
 -2ميثل القانون هدم ألهم املبادئ القانونية األصيلة و الراسخة يف القانون الدويل ومنها:
أ -مبدأ عدم جواز ضم أراضي الغري بالقوة اجلربية .
ب-مبدأ مسو القانون الدويل على القانون الداخلي حيث ال جيوز ألي دولة حتت أي ظرف كان أن تسن تشريعات وقوانني
ختالف وتتعارض مع قواعد قانونية آمرة يف القانون الدويل أو االتفاقيات الدولية املنضمة هلا.
ث -مبدأ حق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها دون تفرقة و هو حق طبيعي وحق قانوين أصيل للشعوب مجيعا على قدم املساواة
حق غري قابل للتصرف  .ومبدأ عاملي إنساين راسخ وقاعدة قانونية آمرة يف القانون الدويل وال متلك أي دولة أو حىت منظمة دولية
مبا فيها األمم املتحدة نفسها أن ختالفه سواء عن طريق قرار أو معاهدة أو اتفاقية أو قانون وسنستعرض املواثيق والصكوك الدولية
واالتفاقيات اليت ينتهكها قانون القومية الصهيوين:
الفرع األول:المواثيق الدولية والصكوك العالمية التي ينتهكها قانون قومية الدولة:

إن املبادئ األساسية هلذا القانون تتضارب مع احلقوق األساسية للمواطن ،السيما احلق يف املساواة وعدم التمييز على
أساس القومية واألصل والدين .وهذا القانون ينتهك مبادئ أساسية يف القانون الدويل ال سيما احلق يف احلماية املتساوية من قبل
القانون .واحلضر الصريح للتمييز على خلفية القومية والدين واللغة .واهم املواثيق اليت يتناقض معها هذا القانون ما يلي:
 ميثاق األمم املتحدة الصادر مبدينة سان فرانسيسكو يف  26جوان سنة . 1945 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف  10ديسمرب سنة .1948 إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة الصادر يف  14ديسمرب .1960 إعالن األمم املتحدة للقضاء علي مجيع أشكال التمييز العنصري الصادر يف  1نوفمرب . 12 -7العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر يف  19ديسمرب .1966

وقعت عليها إسرائيل عام . 11
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 -2العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الصادر يف  19ديسمرب سنة 1966
 -1إعالن منظمة اليونسكو بشأن العنصرية والتحيز العنصري الصادر يف  27نوفمرب .1978
 -2إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين الصادر يف  25نوفمرب
. 12
 -1االتفاقية الدولية حلقوق الطفل عام . 121
 - 1إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية الصادر يف  13سبتمرب .2007
 -نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املعتمد يف روما يف 17جويلية . 1998

الفرع الثاني:االتفاقيات الدولية التي ينتهكها قانون قومية الدولة ( دولة االحتالل اإلسرائيلي موقعة عليها):
هذا القانون يتناقض مع احلقوق األساسية للمواطن .هذه املبادئ جرى ترسيخها يف املعاهدات الدولية اليت وقعت عليها
إسرائيل مبا يف ذلك قرار التقسيم رقم  2لعام  ، 1 1اإلعالن الدويل إللغاء مجيع أنواع التمييز العنصري عام  ، 127االتفاقية
الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها :املعتمدة مبوجب مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ( 3068د-
ديسمرب . 111
 )28الصادر يف  30نوفمرب .1973وإعالن حقوق السكان األصليني الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف
وأخريا اتفاق أوسلو للعام . 11
 -مخالفته لقرار التقسيم:

إن هذا القانون يناقض مبادئ قرار التقسيم الذي أقرته األمم املتحدة عام  1 1حول تقسيم أراضي فلسطني
االنتدابية إىل دولتني ،والذي دعت فيه إىل كل واحدة من الدولتني إىل تبين دستور دميقراطي يضمن عدم ممارسة أي نوع من
التمييز بني السكان على خلفية العرق أو الدين أو اللغة أو اجلنس ،وسيحظى كل فرد يف مناطق نفوذ الدولة باحلماية املتساوية من
قبل القانون .على هذا النحو ينتهك قانون القومية القاعدة الدولية األساسية الذي أقيمت دولة إسرائيل حبسبها( القسم األول
من قرار األمم املتحدة الذي يتناول الدستور املستقبلي لكل واحدة من الدولتني حيدد أن اجلمعية العامة التأسيسية يف كل دولة
تضع دستورا دميقراطيا لدولتها ،وحيدد القرار كذلك أن كل دستور سيشمل – يف ما سيشمل-تعليمات لتقدمي ضمانات تكفل
حقوقا متساوية لكل فرد من دون متييز يف الشؤون املدنية والسياسية واالقتصادية والدينية لغرض التمتع باحلقوق اإلنسانية واحلريات
األساسية ،كحرية العبادة واللغة واخلطاب والنشر والتعليم ،وعقد االجتماعات وإنشاء اجلمعيات.
وحيدد قرار التقسيم كذلك احتواء دستور كل دولة على الفصول اليت تضمنها قرار التقسيم واليت تتعلق-فينما تتعلق
باألماكن املقدسة .وحقوق دينية وحقوق األقليات ،حيدد الفصل الذي يتناول حقوق األقليات يف بنده رقم 1عدم إجازة أي
شكل من أشكال التمييز بني السكان بسبب األصل أو الدين أو اللغة أو اجلنس ،ويف البند رقم  1حيدد انه حيق لألشخاص
اخلاضعني لوالية الدولة احلصول على محاية متساوية من قبل القانون.
 -االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري:

اليت اعتمدت بقرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  12املؤرخ ديسمرب  127ودخلت حيز التنفيذ يف
 1ديسمرب  . 121هتدف هذه االتفاقية إىل القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري .وتعرف االتفاقية التمييز العنصري يف

وقعت عليها إسرائيل عام . 11
وقعت عليها إسرائيل عام 11
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بندها األول بأنه « أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين
ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع هبا أو ممارستها»  .وتنص مادة
أخرى يف االت فاقية على أن تتخذ كل دولة طرف يف املعاهدة تدابري فعالة إلعادة النظر يف السياسات احلكومية القومية واحمللية
لتعديل أو إلغاء أو إبطال أي قوانني أو أنظمة تؤدي إىل إقامة التمييز العنصري أو إدامته  .كما حتظر االتفاقية الرتويج للتمييز
العنصري وتعترب كل األنشطة العنصرية والتحريض عليها وتروجيها جرمية يعاقب عليها القانون .
استنادا إىل ما ذكرناه يشكل التمييز الكامن يف هذا القانون انتهاكا صارخا للقانون الدويل .وهو القانون الذي التزمت به دولة
إسرائيل .

 االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها:املعتمدة مبوجب مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ( 3068د )28-الصادر يف  30نوفمرب :1973هذه
االتفاقية تنص على أ ّن الفصل العنصري هو جرمية ضد اإلنسانية ،7حتيل إىل تعريف التمييز العنصري املشمول يف االتفاقية الدولية
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  .حيث يعرف " التمييز العنصري " يف االتفاقية بأنه يشمل أي تفريق أو إقصاء أو
تقييد أو تفضيل ،على أساس االنتماء العرقي أو القومي ،بشكل مقصود أو يف امتحان النتائج ،من خالل خلق تأثري يؤدي إىل
إضعاف أو إبطال املكانة املتساوية يف حتقيق حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف ميادين احلياة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية أو أي جمال آخر من احلياة العامة.2
كما يعرف الفصل العنصري وفقا التفاقية لقمع جرمية الفصل العنصري كجرمية تشمل أيضا إصدار تشريعات ،هدفها
منع فئة أو فئات عنصرية من املشاركة يف احلياة السياسية أو االجتماعية واالقتصادية والثقافية للبلد ،واإلقصاء املنهجي على
مستوى حقوق اإلنسان ،ويف جماالت احلياة السياسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية.1

إ ّن قانون أساس القومية ،يعلن عن نيته بالتمييز ضد العرب يف معظم اجملاالت األساسية واألكثر أمهية واليت جتعل املواطن
مواطنا ،واملقيم مقيما ،وكذلك جعل من يعيش حتت االحتالل ،حمميا إنه يقصي ،ومييز ضد العرب يف جماالت املواطنة،
واملمتلكات واألرض ،واللغة والثقافة ويسوغ دونيتهم يف كل جماالت احلياة من خالل إقصائهم من اجملتمع السياسي ،الذي يشكل
السيادة يف وطنهم .

املؤرخ

ديسمرب  127ودخلت حيز التنفيذ يف  1ديسمرب

املادة 1االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري املعتمدة مبوجب بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 12
. 121
املادة 1الفقرة 1من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري املعتمدة مبوجب بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  12املؤرخ ديسمرب  127ودخلت حيز التنفيذ يف
 1ديسمرب . 121
املادة 1الفقرة  1من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري املعتمدة مبوجب بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  12املؤرخ ديسمرب  127ودخلت حيز التنفيذ يف
 1ديسمرب . 121
يوسف جبارين ،قانون الدولة القومية والفوقية اليهودية ،جملة قضايا إسرائيلي.7 /7 ،
 7املادة  1من االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها املعتمدة مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ( 3068د )28-الصادر يف  30نوفمرب.1973
ديسمرب  127ودخلت حيز التنفيذ يف
2املادة 1االفرة  1من التفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري املعتمدة مبوجب بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  12املؤرخ
 1ديسمرب . 121
1ملادة 1الفقرة من االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها املعتمدة مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ( 3068د )28-الصادر يف  30نوفمرب.1973

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد15أيار /مايو - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

210

قانون القومية اإلسرائيلي من منظور القانون الدولي

ط.د .العمري حكيم

ولذلك ،يدخل قانون القومية إىل اجملال غري الشرعي ،ويؤسس لنظام كولونيايل ذي خصائص فصل عنصري سافر ،ألنه
يسعى إىل احلفاظ على نظام تسيطر فيه جمموعة إثنية قومية على جمموعة إثنية قومية أصالنية أخرى تعيش يف نفس املنطقة
اجلغرافية ،يف حني يعزز التفوق اإلثين ،الذي يتجلى يف ترسيخ السياسات العنصرية يف معظم جماالت احلياة األساسية.
ويعترب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 3379الصادر يف  10نوفمرب لسنة  1975واحدا من أهم القرارات
الدولية اليت أدانت دولة االحتالل الصهيوين حيث نص على أن "أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري،
وطالب القرار مجيع دول العامل مبقاومة األيديولوجية الصهيونية اليت تشكل خطرا على األمن والسلم العامليني .و تبنت اجلمعية
العامة القرار نتيجة التصويت بتأييد وموافقة  72صوتا ومعارضة  35صوتا وامتناع 32دولة عن التصويت.السند القانوين هلذا
القرار والذي أشري إليه يف مطلع القرار هو" إعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري املعتمد بقرار اجلمعية
العامة رقم  1904و الصادر يف 20نوفمرب  1963وبوجه خاص التأكيد على املبدأ" " أن أي مذهب يقوم على التفرقة
العنصرية أو التفوق العنصري مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظامل وخطر اجتماعيا .ومل يكن هذا القرار هو األول الذي
يدين الصهيونية وإمنا سبقه قرارات دولية مهمة أشري إليها صراحة يف القرار  3379لسنة  1975وهذه القرارات هي :
أ -قرار اجلمعية العامة رقم  3151الصادر يف  14ديسمرب  1973الذي أدان التحالف اآلمث بني النظام العنصري يف جنوب
إفريقيا والصهيونية.
ب -إعالن املكسيك بشأن مساواة املرأة وإسهامها يف اإلمناء والسلم املعلن يف املؤمتر العاملي للسنة الدولية للمرأة جويلية 1975
والذي أعلن املبدأ القائل بأن " التعاون والسلم والدوليني يتطلبان حتقيق التحرر واالستقالل القوميني وإزالة االستعمار واالستعمار
اجلديد واالحتالل األجنيب والصهيونية والفصل العنصري والتمييز العنصري جبميع أشكاله وكذلك االعرتاف بكرامة الشعوب
وحقها يف تقرير مصريها" .
ت -القرار  77الصادر عن جملس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة اإلفريقية يف دورته العادية  12املعقود يف كمباال أوت
1975والذي أكد أن النظام العنصري احلاكم يف فلسطني احملتلة والنظاميني العنصريني احلاكمني يف زميبابوي وجنوب إفريقيا
ترجع إىل أصل استعماري مشرتك.
ث -اإلعالن السياسي وإسرتاتيجية تدعيم السلم واألمن الدوليني وتدعيم التضامن واملساعدة املتبادلة بني دول عدم االحنياز
اللذين مت اعتمادمها يف مؤمتر وزراء خارجية دول عدم االحنياز املنعقد بليما يف أوت  1975واللذين أدانا الصهيونية بأقصى شدة
بوصفها هتديدا للسلم واألمن العامليني وطلبا إىل مجيع الدول مقاومة هذه األيديولوجية العنصرية االمربيالية.
فورود هذه القرارات األربعة واإلشارة إليها صراحة يف منت القرار  3379يؤكد مبا ال يدع جماال للشك بأن اجلمعية العامة
لألمم املتحدة تتبىن مضامني هذه القرارات.
وعليه فأمهية هذا القرار تكمن يف أنه ربط بشكل مباشر بني العنصرية واالحتالل الصهيوين وبقي هذا القرار يشكل كابوسا
وهاجسا مقلقا لدولة االحتالل الصهيوين طوال  16عاما حىت ألغي بالقرار  86 / 46الصادر يف  16ديسمرب  1991والذي مل
يزول إال بعد أن جنحت وبالدعم األمريكي املطلق يف الضغط على دول العامل إللغائه وتوجت جهودها يف  16ديسمرب سنة
 1991بعد صدور قرار اجلمعية العامة رقم  86 / 46القاضي بإلغاء قرار اجلمعية العامة السابق رقم  3379وكان هذا احد

معتز املسلوخي ،األثر القانوين لقانون قومية الدولة اليهودية ،ورقة عمل مقدمة للمؤمتر الشعيب لفلسطيين اخلارج ،بريوت ، 1 2،ص . /
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شروطها للتفاوض مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،بعد انعقاد مؤمتر مدريد يف أكتوبر 1991وقبل توقيع اتفاقية أوسلو أو ما
يعرف إعالن املبادئ  13سبتمرب . 1993
وميثل هذا القانون صك اعرتاف وإقرار من االحتالل اإلسرائيلي جبميع ما جاء يف تقرير جلنة األمم
املتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا(االسكوا ) الذي نشر بتاريخ  15مارس  ،2017الذي اهتم إسرائيل بتأسيس نظام
فصل عنصري يهدف إىل تسلط مجاعة عرقية على أخرى ،وقدم أدلة ومعطيات تؤكد فرض إسرائيل نظام أبارتياد على الفلسطينيني
 ،هذا التقرير الذي مت سحبه بقرار من األمني العام لألمم املتحدة بعد ضغوط أمريكية واستقالت على أثر ذلك د.رميا خلف
"األمينة التنفيذية لالسكوا .
-

/ 3

إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق السكان األصليين المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم
المؤرخ في

سبتمبرر. 001

وينص اإلعالن على حق سكان البالد األصليني ،أي جمتمعات ما قبل االستيطان واالستعمار والتطهري العرقي واإلبادة
اجلماعية ،ليس فقط عن حقوقهم الفردية املدنية والسياسية مثل احلق يف احلياة والسالمة والصحة وتكوين عائلة وحق التجمع
والتنقل ،بل وحقوقهم كمجتمعات ومن تلك احلقوق احملافظة على هويتهم الوطنية وثقافتهم ولغتهم وأراضيهم وملكياهتم
ومعتقداهتم وأدياهنم وتراثهم الثقايف .وللعلم مل يصوت ضد اإلعالن إال الواليات املتحدة وأسرتاليا وكندا ونيوزيلندا .وينص اإلعالن
على حق السكان األصليني يف أن يكونوا أحرارا وال خيضعوا ألي نوع من التمييز وهم ميارسون حقوقهم وخاصة فيما يتعلق
بأصوهلم وهوياهتم ومعتقداهتم  .كما نص حرفيا على حقهم يف تقرير املصري وانطالقا من هذا احلق يستطيع السكان األصليون أن
يقرروا حبرية وضعهم السياسي باإلضافة إىل العمل على تنمية جمتمعهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .

 -7مخالفته التفاق أوسلو:

حق ألحد غري اليهود يف تقرير املصري ،يلغي عمليا كل اتفاقيات أوسلو،
ميكن القول أن القانون مبجرد إعالنه أنه ال ّ
وكل املسار التفاوضي احلايل واملستقبلي ،ألنه لن يكون مبقدور حكومة عتيدة اخلوض يف مفاوضات جادة مع الطرف الفلسطيين،
انطالقا من االعرتاف حبق تقرير املصري للشعب الفلسطيين ،ألن ذلك سيكون مناقضا للقانون األساسي ،إال يف حال مت تغيريه.
وهو ما يتطلّب ،حبسب القانون ،أغلبية مطلقة ،أي  61عضوا يف الكنيست من أصل  ،120لكن األمر يبدو غري واقعي على
اإلطالق .

المطلب الثاني:تداعيات قانون القومية اإلسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني.

إن التداعيات املتوقعة واملباشرة للقانون اجلديد تبدأ يف البعد القومي الوطين أوال ،بنفي وجود شعب آخر على أرض
فلسطني له حق تقرير املصري وما يرتتب على هذه املقولة من نتائج وتداعيات على باقي الفروع ،سواء الفلسطينيني يف الضفة
الغربية أو الفلسطينيني يف القدس احملتلة والقرى احمليطة هبا اليت مت ضمها إىل القدس ،وصوال إىل تداعيات ال تقل خطورة حىت على

انظر :تقرير االسكوا بشأن عنصرية إسرائيل ،على املوقعhttp ;//www.google.cim/amp/s/www.agjazeera.net/amp/encyclopedia/events/2017 :
عنصرية اسرائيل ،على املوقع:
انظر :املادة  1من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق السكان األصليني املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 2 / 17املؤرخ يف سبتمربر. 111
انظر :املادة 1من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق السكان األصليني املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 2 / 17املؤرخ يف سبتمربر. 111
نضال حممد  ،قانون القومية اليهودي :التداعيات املتوقعة 21يوليو. 2018
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الوجود الفلسطيين يف داخل حدود  ، 1 2وجمال حياهتم ونشاطهم وتنظيمهم السياسي واالجتماعي واالقتصادي .والقانون
مبجرد إعالنه أنه ال حق ألحد غري اليهود يف تقرير املصري ،يلغي عمليا كل اتفاقيات أوسلو.

الفرع األول :تداعياته على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
قد تكون هذه املرة األوىل اليت تأيت فيه دولة عضو يف األمم املتحدة تعطي لصنف واحد من السكان احلق يف تقرير
املصري ومتنع احلق نفسه عن شعب آخر .وحق تقرير املصري مكفول للشعب الفلسطيين مبوجب القرارات الدولية املتعاقبة .وقد ورد
الصادر عام  117جاء يف بنده األول :تعيد اجلمعية العامة التأكيد على
نصا يف قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة 2
حقوق الشعب الفلسطيين غري القابلة للتصرف يف فلسطني واليت تشمل( : :أ) حق تقرير املصري بدون تدخل خارجي( .ب)
احلق يف االستقالل الوطين والسيادة.
إضافة إىل ذلك فقد أقرت حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري الصادر بتاريخ  11جويلية  11بأن الشعب
الفلسطيين شعب ينطبق عليه حق تقرير املصري كما أقر نفس الرأي بأن الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة أراض حمتلة من
قبل إسرائيل وهو احتالل غري شرعي .
إن جعل حق تقرير املصري حصريا لليهود سيربر التفريق يف حتقيق احلقوق بني اليهود وغري اليهود وحيوله إىل تفريق
شرعي .تعرتف قواعد القانون الدويل املعنية حبقوق اإلنسان بتحقيق تقرير املصري ضمن إطار "الدولة القومية" بشرطني :املعاملة
املتساوية جلميع املواطنني يف حالة وجود جمموعات عرقية واثنيه خمتلفة ،االعرتاف املتساوي حبقوقهم اجلماعية إىل جانب املساواة
املدنية للجميع .هذا االعرتاف حبق تقرير املصري القومي يضمن ،من ناحية أوىل حظر التمييز بني املواطنني السكان ومتييزهم عن
أولئك الذين يعيشون خارج حدود الدولة .يف مقابل ذلك حيدد قانون أساس القومية جماالت السيادة الداخلية واخلارجية على
أساس عرقي عنصري ،فاملساواة جيب أن تنطبق على مجيع اليهود كوهنم يهود أما من هو غري يهودي فهو مستثين ويصبح التمييز
ضده مربر وشرعيا بغض النظر عن انتمائه اجلغرايف .وفقا لذلك .ليس صدفة أن ينكر قانون أساس القومية مبدأ املساواة ،وحبسبه
يصبح الفلسطينيني غرباء يف وطنهم.
أن هذا القانون أصال ينفي مبدأ حق تقرير املصري للشعب الفلسطيين يف أي قطاع يف فلسطني ،لكونه يؤكد ،على أ ّن
فلسطني هي "أرض إسرائيل" وهي الوطن للشعب اليهودي ،وفقط له حق تقرير املصري فيها .ووفقا لنفي مبدأ حق تقرير املصري
للشعب الفلسطيين يف ما تسميه "أرض إسرائيل" حسب البند األول لـ"قانون أساس القومية" ،قد تكون هناك إمكانية ملنح حقوق
معينة يف الضفة الغربية احملتلة مثال ،ألبناء شعبنا هناك ،لكن هذه احلقوق من الصعب أن تصل لدرجة حق تقرير املصري .مبعىن
آخر ،هذا القانون مبقدوره وفق تفسريات معينة ،أن يعطي حقوقا فردية للفلسطينيني يف الضفة احملتلة ،لكوهنا ال تعترب بشكل
واضح على أهنا جزء من دولة إسرائيل ،لكن هي تبقى بنظره جزءاا من "أرض إسرائيل" ،اليت ليس للشعب الفلسطيين احلق لتقرير
مصريه فيها ،أي مبعىن إقامة دولته فيها .هذا وفق "قانون أساس القومية" .

انظر :الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية ،خبصوص اجلدار العازل يف األراضي الفلسطينية احملتلة الصادر يف. 11 -11-11
ورقة موقف ،اقرتاح قانون األساس :إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي ،املركز القانوين حلقوق األقلية العربية يف إسرائيل ،عدالة ، 1 2 ،ص .1
يوسف جبارين ،أبعاد "قانون القومية" على مستقبل الدولتني وإمكانيات مواجهته وتغيري اخلطاب تاريخ النشر.21/07/2018 :
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الفرع الثاني :تداعيات قانون القومية اإلسرائيلي على حق العودة لالجئين الفلسطينيين:
هذا القانون ينفي بشكل واضح ومباشر حق العودة لالجئني الفلسطينيني ،لكون الدولة وفق القانون ذاته حتقق حق تقرير املصري
لليهود فقط ،واهلجرة واملواطنة فيها حتدد وفق قانون العودة إلسرائيل.
لقد نص قانون الدولة القومية فيما خيص مبدأ حق العودة أن الدولة تكون مفتوحة أمام قدوم اليهود ومل الشتات الغيا
بذلك حق العودة لالجئني الفلسطينيني يف دول املهجر ،تاركا اجملال ألحد اخليارين فيما خيص الالجئني الفلسطينيني إما التوطني
أو مشروع الوطن البديل .
لكن من جانب القانون الدويل ال يرتبط حق العودة لالجئني الفلسطينيني بقرارات تصدرها احلكومة اإلسرائيلية فقط بل
أن مسألة توطني الالجئني الفلسطينيني وإسقاط حق العودة مرهون مبوافقة ثالثة أطراف أساسية أخرى وهي :الطرف الفلسطيين
الرمسي ممثال بالسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والدول اليت يوجد هبا الالجئون الفلسطينيون وهي بشكل
أساسي( األردن -سوريا -لبنان) إضافة إىل الالجئني الفلسطينيني أنفسهم.
إن قانون الدولة القومية بصيغته الراهنة فيما خيص مبدأ حق العودة ال جدوى منه من الناحية العملية ويأيت كوسيلة
ضغط إسرائيلية على الدول العربية ،حيث أن إسرائيل ال متتلك األدوات الكافية إلسقاط حق العودة لالجئني الفلسطينيني.ألنه
مرتبط بالالجئ وال يسقط بالتقادم أو التنازل.
الفرع الثالث :تداعيات قانون القومية اإلسرائيلي على فلسطيني . 3 8

بالعودة إىل قانون القومية اإلسرائيلي وتداعياته على عرب أراضي  1 2يطرح نص القانون مبادئ تعريفية لشكل
الدولة ومضموهنا مثل أن حق تقرير املصري يف دولة إسرائيل قاصر على الشعب اليهودي.
إن قانون األساس حيول التمييز إىل مبدأ دستوري ،ومنهجي ،ومؤسسايت ،وكأحد أركان النظام القانوين اإلسرائيلي .وخبالف
املمارسة اليومية اليت ميكن االدعاء بعدم صالحيتها لكوهنا ختالف مبدأ سيادة القانون ،يعلن هذا القانون عن نيته الواضحة بتحقيق
أهدافه ،وحيول املمارسة غري املقبولة إىل تعبري عن مبدأ سيادة القانون .

خاتمة:

خلصت الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات:

أوال :االستنتاجات:

 إن قانون القومية اإلسرائيلي هو قانون باطل وفق أحكام القانون الدويل واملواثيق واالتفاقيات الدولية ،وال يرتب أي آثارقانونية.

مشروع الوطن البديل يقوم على فكرة استبدال ال كيان السياسي األردين القائم حاليا ،بكيان سياسي دميقراطي قائم على املعادلة السكانية الفلسطينية/األردنية بصرف النظر عن املسمى السياسي للدولة
اجلديدة ،وهذا يعين توطني الكيان السياسي الفلسطيين يف األردن أو التوطني السياسي للفلسطينيني يف األردن ،أما التجمعات ال سكانية العربية يف الضفة الغربية فتعطى سلطة احلكم الذايت مع خضوعها
للسيادة اإلسرائيلية ،ويفرتض سيناريو الوطن البديل إهناء حالة الصراع العريب -اإلسرائيلي جبميع ملفاهتا متضمنة قضية الالجئني الفلسطينيني ،كما يفرتض نقل كل الالجئني الفلسطينيني إىل الدولة
اجلديدة كمواطنني عرب إقامة مشاريع سكنية يف املنطقة املمتدة من شرق عمان إىل منطقة احلدود السورية العراقية.انظر:فؤاد البطاينة ،الشمس فوق األردن( اخليار واخليار األردين ،الوطن البديل والواقع
املر) ،ط ،1 ، 1 1بيت األردن للدراسات واألحباث ،عمان ، 1 1،ص. 11/11
مثال جيد على هذا الوضع هو مكانة اللغة العربية .وفقا للقانون اإلسرائيلي اللغة العربية هي لغة رمسية ،ولكن يف الواقع هلا وضع أدىن  ،ومع ذلك ال تزال هناك حجة ر شرعية أمام السلطات مفادها
أنه جيب احرتام مكانتها كلغة رمسية مبوجب القانون .أما اآلن وفقا لقانون القومية ،فإن هذه احلجية تفقد شرعيتها  ،و تأيت يف مكاهنا احلجة القائلة بأنه من الواجب والضروري اإلضرار مبكانتها من أجل
حتقيق تعريف الدولة كدولة يهودية.
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 القانون ينتهك مبادئ أساسية يف القانون الدويل ال سيما احلق يف احلماية املتساوية من قبل القانون .واحلضر الصريح للتمييزعلى خلفية القومية والدين واللغة.

 تتبلور أمهية هذا القانون يف انه أظهر حقيقته إسرائيل العنصرية أمام العامل بأسره  ،ودحض مقولة أن إسرائيل الدولةالدميقراطية الوحيدة يف الشرق األوسط  .وجدد العالقة بني الصهيونية والعنصرية.

ثانيا :التوصيات:

 تقدمي شكوى إىل املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك منتعصب يف جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة.
 مطالبة الدول العربية واإلسالمية باختاذ قرار مجاعي عاجل بسحب االعرتاف بدولة إسرائيل وقطع كافة العالقات مع الكيانالصهيوين مبا فيها (العالقات الدبلوماسية والسياسية واالقتصادية والرياضية والسياحية ..اخل).
 مطالبة الدول العربية بالتوجه إىل األمم املتحدة ( اجلمعية العامة وجملس األمن الدويل) الستصدار القرارات اآلتية :أ -إهناء عضوية دولة إسرائيل وفصلها من منظمة األمم املتحدة بسبب إمعاهنا يف انتهاك مبادئ امليثاق وذلك استنادا ألحكام
املادة ( )6من امليثاق.
ب -إلغاء قرار اجلمعية العامة رقم  46/86الصادر يف  16ديسمرب سنة  1991القاضي بإلغاء القرار  3379الصادر يف 10
نوفمرب سنة  1975رقم  8القاضي بإلغاء القرار الذي كان ينص على " أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز
خطرا على األمن والسلم العامليني " .
العنصري ،وطالب القرار مجيع دول العامل مبقاومة األيديولوجية الصهيونية اليت تشكل ا
ت -قرار مبقاطعة دولة االحتالل اإلسرائيلي على كافة األصعدة سياسي ا واقتصادي ا وثقافيا ورياضي ا وسياحيا ..اخل.
ث -التوجه إىل منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليونسكو" الستصدار إعالن خاص مبناهضة الصهيونية بوصفها
شكل من أشكال التمييز العنصري .
ج -تقدمي شكوى إىل اللجنة التنفيذية يف االحتاد الربملاين الدويل إللغاء عضوية الكنيست اإلسرائيلي يف االحتاد عمالا بأحكام
املادة الرابعة من النظام األساسي لالحتاد الربملاين الدويل النتهاكها النظام األساسي تشريعها قوانني تنتهك حقوق اإلنسان
الفلسطيين وهتديدها للسم واألمن الدوليني وختالف القرارات األممية ومبادئ القانون الدويل .

قائمة المراجع:
 -الكتب:

أ -احبيص حسن ،عايد خالد ،جدار العازل يف الضفة الغربية ،ط  ،1مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،لبنان، 1 1،
ص  7وما بعدها.
ب-

ت-
والتوزيع.

إمساعيل امحد ياغي ،اجلذور التارخيية للقضية الفلسطينية ،دار املريخ للنشر ،الرياض. 12 ،
احلاج أمني احلسيين ،أسباب كارثة فلسطني ،أسرار جمهولة ووثائق خطرية ،تقدمي هشام عوض ،دار الفضيلة للنشر

معتز املسلوخي ،األثر القانوين لقانون قومية الدولة اليهودية ،مرجع سابق ،ص. 1
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ث -شفيق الرشيدات ،فلسطني تارخيا وعربة ومصريا ،ط  ، 11 ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،سلسلة الرتاث القومي،
بريوت. 11 ،
ج -عبد الوهاب الكيايل ،تاريخ فلسطني احلديث ،ط ، 111 ،01املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت. 111 ،
-

الرسائل الجامعية:

أ -عايش امحد يوسف قاسم ،الصراع الدميغرايف الفلسطيين -اإلسرائيلي  ، 1 1- 11مذكرة ماجستري ،كلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر،غزة ،فلسطني، 1 ،

 -القوانين والمواثيق الدولية:

أ -االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها املعتمدة مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 3068
(د )28-الصادر يف  30نوفمرب.1973
ب -االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري املعتمدة مبوجب بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم
 12املؤرخ ديسمرب  127ودخلت حيز التنفيذ يف  1ديسمرب . 121
ت -اتفاقية جنيف الرابعة اخلاصة حبماية املدنيني وقت احلرب لعام. 1 1
ث -إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق السكان األصليني املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 2 / 17املؤرخ
يف سبتمربر. 111

ج -الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية ،خبصوص اجلدار العازل يف األراضي الفلسطينية احملتلة الصادر يف. 11 -11-11
ح -قانون أساس إسرائيل -الدولة القومية للشعب اليهودي.

 -المقاالت.

أ -تقدير موقف ،يهودية ال دميقراطية ،حول سن قانون الدولة القومية للشعب اليهودي ،املركز العريب لألحباث ودراسة
السياسات ،شارع الطرفة ،منطقة ،11قطر. 1 1 ،

ب -صالح عبد اجلواد  ،الصهيونية ،دائرة العلوم السياسية  ،جامعة بريزيت، 1 1،

ت -فؤاد البطاينة ،الشمس فوق األردن( اخليار واخليار األردين ،الوطن البديل والواقع املر) ،ط ،1 ، 1 1بيت األردن
للدراسات واألحباث ،عمان. 1 1،
ح -قانون "الدولة القومية اليهودية"  ،االحتاد األورويب يبدي قلقه واجلامعة العربية تصفه بالعنصري ،فرانس1 2/11/ 1 ،24
.
ث -حممود مجيل اجلندي ،خالد شيكات ،إعالن يهودية الدولة وتداعيات املصطلح.
ج -املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي". 1 1 ،
ح -معتز املسلوخي ،األثر القانوين لقانون قومية الدولة اليهودية ،ورقة عمل مقدمة للمؤمتر الشعيب لفلسطيين اخلارج،
بريوت. 1 2،

خ -معتز املسلوخي ،األثر القانوين لقانون قومية الدولة اليهودية ،ورقة عمل مقدمة للمؤمتر الشعيب لفلسطيين اخلارج،
بريوت. 1 2،
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نضال حممد  ،قانون القومية اليهودي :التداعيات املتوقعة 21يوليو. 2018

ذ -هادي الشيب ،قانون الدولة اليهودية وتأثريه على املشروع السياسي الفلسطيين :العودة ،تقرير املصري ،إقامة الدولة ،جملة
جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية ،العدد 12جوان ، 1 2،مركز جيل البحث العلمي. 1 2
أ -ورقة موقف ،اقرتاح قانون األساس :إسرائيل -الدولة القومية للشعب اليهودي ،عدالة ،املركز القانوين حلقوق األقلية العربية يف
إسرائيل ،جويلية. 1 2،
ر -ورقة موقف ،اقرتاح قانون األساس :إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي ،املركز القانوين حلقوق األقلية العربية يف إسرائيل،
عدالة. 1 2 ،
ز -يوسف جبارين ،أبعاد "قانون القومية" على مستقبل الدولتني وإمكانيات مواجهته وتغيري اخلطاب تاريخ النشر:
.21/07/2018
س -يوسف جبارين ،قانون الدولة القومية والفوقية اليهودية ،جملة قضايا إسرائيلي.

 -المواقع االلكترونية.

تقرير االسكوا بشأن عنصرية إسرائيل ،على املوقع:
أ-
http ;//www.google.cim/amp/s/www.agjazeera.net/amp/encyclopedia/events/2017

ب -حسني معلوم قانون القومية اإلسرائيلي
املوقع.http://www.alhayat.com/article/460:
ت -رازي نابلسي ،قانون القومية استهداف الكل الفلسطيين ،املركز الفلسطيين ألحباث السياسات والدراسات اإلسرتاجتية-
مسارات ،متوز ، 1 2على املوقع% https://www.masarat.ps/article/4898:
ث -عماد أبو الروس ،ردود فلسطينية غاضبة على قانون الكنيست اجلديد ،العريب ،21جويلية .2018،على املوقع :
https://m.arabi21.com/story/1109928.
املوقع:
على
الدويل،
القانون
يف
الدولة
قومية
قانون
بطالن
املسلوخي،
ج -معتز
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2018
وكيبيديا املوسوعة احلرة قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم . 12على املوقع :
ح-
http://ar.m.wikipedia.org
وصفقة

القرن

األمريكية،

أوت

،2018على
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الحمالت االلكترونية كآلية حديثة للتسويق السياسي لألحزاب السياسية
The E-campaigns like a new way of political marketing by political parties
عائشة قرة  /باحثة دكتوراه -جامعة محمد لمين دباغين سطيف / 2كلية علوم اإلعالم واالتصال
الملخص:
يعد التسويق السياسي طفرة يف عامل التسويق ،ملا له من أمهية وقيمة يف احلياة السياسية لألفراد ولألحزاب السياسية على حد
السواء ،فالتسويق السياسي يهدف أساسا إلحداث التغيري يف اجملتمعات يف اجلانب السياسي من خالل استغالل الفرص
واإلمكانيات والقضايا وطرحها لألفراد بغية استمالة األفراد للقضايا السياسية اليت ختصهم ،باستخدام العديد من األساليب
واألدوات االتصالية ،وتعد أدوات الواب  0.2منفذا هاما وحديثا دفع العديد من األحزاب السياسية الستغالهلا للوصول إىل
اجلماهري الرقمية بأقل وقت وتكلفة ،وطال توظيفها إىل احلمالت االعالمية اليت تطلقها األحزاب السياسية ألغراض متعددة
وأهداف متنوعة .وعليه ترمي الدراسة إىل معاجلة وطرح موضوع احلمالت السياسية االلكرتونية كأحد األساليب املستحدثة اليت
تسعى األحزاب السياسية يف توظيفها لتسويق منتجها السياسي.
الكلمات المفتاحية :التسويق السياسي ،األحزاب السياسية ،احلمالت االلكرتونية  ،الواب .0.2

Abstract:
Political marketing is so important in the political life of societies and political parties.
It aims to change societies in the political side by exploiting opportunities, possibilities and
issues to show it to the public to attract their attention by Using many methods and
communication tools
Web 2.0's tools are an important and modern for many political parties. Political
parties use those tools for media campaigns for multiple purposes.
Therefore, this study aims to raise the subject of electronic political campaigns as one
of the best methods that political parties used to market their political product.
Keywords: Political Marketing, Political Parties, E-compaign, web 2.0.
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أ .اإلشكالية:
ظهر مصطلح التسويق ألول مرة مع فكرة ختليص السوق من املبيعات والسلع ،مث تطور إىل تلبية رغبات واحتياجات
اجلمهور من خالل دراسة حاجاته حىت تطاول عمله إىل تصميم السلعة وإحداث تعديالت عليها ،ومع مرور الزمن انسابت فكرة
التسويق إىل خمتلف جماالت احلياة وبرز عنها التسويق االجتماعي ،الصحي ،والسياسي الذي ظهر ألول مرة مع محلة إيزهناور عام
 2590برئاسة الو.م.أ .ويعترب التسويق السياسي امتداد للتسويق التجاري وأحد أنواعه ،غري أنه يعىن بتسويق األفكار واآلراء اليت
تتعلق بالقضايا العامة وخاصة السياسية ،فكما تعرفه الباحثة  jennifer lees-Marshmentأنه مزيج بني التسويق
والسياسة أي أنه اخرتاق اجملال السياسي من خالل التسويق ،فعادة ما تعتمد األحزاب السياسية على استخدام التسويق السياسي
يف التأثري على الناس وعلى سلوكياهتم خاصة أوقات االنتخابات حيث تكون األحزاب يف أمس احلاجة إىل عرض املرشح أو
الربنامج االنتخايب للناخبني بغية احلصول على األصوات ودفع املواطنني ألداء فعل املشاركة السياسية.
واليوم ،تطورت أساليب التسويق مع تطور األساليب والتقنيات احلديثة ،واليت أفرزت ما يعرف بالواب  0.2الذي يقوم
على ميزة التفاعلية من خالل مواقع التواصل االجتماعي اليت شكلت منربا مهما يف ممارسة خمتلف العمليات االتصالية والتسويقية
يف شىت القضايا واجملاالت ،أمهها اجملال السياسي حيث لعبت دورا هاما يف تداول األخبار والقضايا السياسية ومناقشتها عرب
املدونات أو موقعي الفايسبوك والتويرت خاصة ،فكما ال خيفى على أحد أن ثورات الربيع العريب كان اندالعها من مواقع التواصل
االجتماعي ،والثورات الشعبية اليت كانت يف كل من تونس ومصر كانت مواقع التواصل االجتماعي مهدا هلا.
من جانب آخر ،تعمل األحزاب السياسية على توظيف خمتلف األساليب االتصالية للتأثري يف األفراد ،فمؤخرا جلأت إىل
استخدام أدوات الواب  0.2واستغلت خمتلف التقنيات اليت يوفرها من مواقع إلكرتونية فحاليا ال نكاد جند حزبا سياسيا ال ميلك
موقعا إلكرتونيا ،إىل جانب الربيد االلكرتوين ومواقع التواصل االجتماعي اليت بدورها قربت املسافة بني األحزاب السياسية وأفراد
اجملتمع ،حيث قضت على التعتيم وغياب املعلومة الذي كانت تعاين منه األحزاب السياسية واليت شكلت هوة بني األحزاب
السياسية واجملتمع ،حيث كان ظهور األحزاب السياسية مقتصرا أوقات االنتخابات ما أفقدها الثقة لدى أفراد احملتمع ،أما بعد
ولوجها إىل الواب  0.2أصبحت عالقتها مباشرة باملستخدمني متيزها التفاعلية والتشاركية وتبادل املعلومات واآلراء حول خمتلف
القضايا اليت متثل حلقة وصل بني األحزاب السياسيية واجملتمع.
والتسويق السياسي يعىن بالتعرف بشكل علمي ومدروس على احتياجات ورغبات املستهلكني املستهدفني والقيام بعملية
التخطيط وتنفيذ احلمالت السياسية اليت تشبع تلك االحتياجات وتستجيب لرغباهتم ،وهذه األخرية تعد عمال إبداعيا فنيا
تستخدم خمتلف التقنيات االتصالية بغية التعريف واإلقناع والتحفيز والـتأثري يف املواقف واالجتاهات أو تعديل السلوكات السياسية
أو دفع األفراد للمشاركة السياسية والتفاعل مع الربامج احلزبية املسوق هلا ،وامتدت احلمالت السياسية إىل استخدام األساليب
االلكرتونية واليت أضفت عليها مميزات متعددة كالسرعة العالية والكلفة املنخفضة ،التفاعل ورجع الصدى باإلضافة إىل أن وصول
املعلومات والتفاعل معها سريع باملقارنة بالوسائل األخرى.
بناءا على كل ما سبق ينبثق السؤال الرئيسي للدراسة املتمثل يف ماهي خصوصية الحمالت االلكترونية السياسية؟
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ب .التساؤالت الفرعية:
 ماهية احلمالت االلكرتونية السياسية؟ ما أمهية التسويق السياسي بالنسبة لألحزاب السياسية؟ -ماهي اسرتاتيجيات التسويق السياسي االلكرتوين لألحزاب السياسية؟

ج .أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أمهيته من أمهية املوضوع حبد ذاته ،إذ يعد موضوع التسويق السياسي طفرة يف عامل التسويق ،ملا له من
قدرة التأثري على الرأي العام وهذا ملا حیمله من أمهية بالغة يف حياة األفراد واجملتمعات ،حيث يقوم بدور كبري يف خلق املعرفة
والوعي السياسيني لدى اجلماهري خاصة يف جمال املشاركة السياسية واملسامهة يف صنع القرارات السياسية اليت تؤمن العيش احملرتم
لألفراد ،كما أن هلذه الدراسة أمهية كوهنا زاوجت بني التسويق السياسي واألدوات االلكرتونية اليت اسرتعت مؤخرا اهتمام العديد
من الباحثني ملعرفة اخلصوصية املنصات االلكرتونية وتأثرياهتا على اجملتمعات واألفراد.

د .أهداف الدراسة:
كما هو متعارف ال ختلو دراسة من أهداف ترمي للوصول إليها يف آخر املطاف ،وتكمن أمهية دراستنا يف تقدمي إطار نظري
عن ماهية التسويق السياسي االلكرتوين ،فضال عن ذلك ترمي إىل التعرف على اسرتاتيجيات احلمالت السياسية االلكرتونية وأهم
مميزاته ،كما أن الدراسة احلالية هتدف إىل إبراز أمهية الواب  0.2يف عمليات التسويق السياسي الذي بات لزاما على األحزاب
السياسية استخدامه والعمل بالتطبيقات والتقنيات احلديثة اليت أفرزهتا تكنولوجيات االعالم واالتصال.

ه .مفاهيم الدراسة:
 مفهوم التسويق السياسي:
يعد عملية ختطيط وتنفيذ وطريقة لبناء الدعم والتأييد اجلماهريي ملؤسسة سياسية أو مرشح سياسي ،واحملافظة على هذا
التأييد من خالل خلق مزايا تنافسية هلذه املؤسسة السياسية ،باستخدام اسرتاتيجيات خمططة تعتمد على وسائل االتصال
اجلماهريية وغريها من وسائل التأثري يف اجلماهري املستهدفة  ،2من جهة أخرى يعترب امتدادا للتسويق التجاري كونه يعمل على
تطبيق مبادئ التسويق التجاري وأساليبه يف احلمالت السياسية اليت يقوم هبا الكيان السياسي أو احلزب.0
كما يعرف على أنه "عبارة عن تسويق املرشح السياسي أو املنظمة السياسية لالنتخابات الربملانية أو البلدية أو الرئاسية،
حيث أهنا تتضمن إجراءات ونشاط وبرامج واسرتاتيجيات وتكتيكات متعددة" .

 2راسم حممد اجلمال ،خريت معوض عياد :التسويق السياسي واإلعالم-االصالح السياسي يف مصر ،الدار املصرية اللبنانية ،ط ،2مصر ،0229 ،ص.21
0راسم حممد اجلمال ،خريت معوض عياد :املرجع نفسه ،ص .0
مشس ضيات خلفالوي :التسويق السياسي:بني املفهوم واألسس ،جملة دفاتر السياسة والقانون ،العدد ،21جانفي ،0221ص.012
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وكخالصة يتضح لنا أن التسويق السياسي بشكل عام أنه عملية مدروسة وخمططة وممنهجة تقوم على دراسة السوق الذي
يتمثل يف مجهور الناخبني ورغباهتم ،تتبعها عملية التخطيط والتنفيذ إلشباع هذه االحتياجات والرغبات.
 مفهوم الحمالت االلكترونية:
الحملة لغة :هي الضغط واملشقة واإلجهاد واملنازلة ،كما تعين الغزو واإلغارة أي االقتحام واهلجوم لتحقيق اهلدف ،ويقابلها
باالجنليزية مصطلح  campaignوتستخدم كافة األساليب االقناعية والتأثريية وكافة األدوات والوسائل املتاحة.2
الحملة االلكترونية" :عمل فردي أو شبه فردي يتحول إىل عمل مجاعي" تطوعي" منظم يستهدف إحداث التغيري
االجتماعي والثقايف والسياسي داخل اجملتمع عن طريق استخدام الفضاء االلكرتوين كوسيط حلجم التفاعالت أو املزج بينه وبني
فاعليات على أرض الواقع" .وتتعدد احلمالت االلكرتونية منها ما يتم إطالقها من الفضاء االلكرتوين وتنتقل إىل التأثري على أرض
الواقع ،ومحلة أخرى تنتقل من أرض الواقع سواء كانت يف شكل أحداث أو وقائع إىل االنتشار عرب الفضاء االلكرتوين وهناك نوع
ثالث يتم إعداد احلملة داخل الفضاء االلكرتوين بني مستخدميه فقط.0
 مفهوم األحزاب السياسية:
عبارة عن جمموعة من األفراد تصوغ أو تعرب عن القضايا الكربى املشرتكة بني أعضائها ،قد ال هتتم بتنظيم بنفسها إال بغرض
املشاركة والفاعلية يف املنافسة على املناصب االنتخابية .
كما ميكن حتديد مفهوم األحزاب السياسية بكوهنا تنظيمات ذات أهداف وطموحات سياسية وفكرية معينة ،تعمل داخلها
جمموعة من األعضاء ،ترى فيها اآللية املناسبة لتحقيق طموحاهتا ،وتتسع مساحة اهتمام احلزب لتشمل كل مرافق احلياة ،وحیاول
بدوره إدارهتا أو صياغتها أو التأثري عليها بالشكل الذي يتناسب وبرنامج عمله ونظامه الداخلي ،والذي يستند بدوره إىل املنهج
الفكري الذي يتبناه .

المبحث :1ماهية التسويق السياسي.
يعد التسويق السياسي عملية تفاعل بني التسويق والسياسة ،ويعكس تداخل التسويق يف نطاق السياسة ،فاحلمالت
االنتخابية عرب اإلنرتنت واالستعانة باملتخصصني واالستشاريني ومديري احلمالت السياسية وخرباء الدعاية واإلعالن مجيعها وسائل
تستخدم يف التسويق السياسي ،ويسجل مدى تأثري فاعلية التسويق السياسي يف طريقة عمل األحزاب السياسية اليت ازدادت
اهتماماهتا حنو فكرة السوق أيضا ،وجلأت إىل تصميم براجمها وسياساهتا مع توجهات استطالعات الرأي والدراسات املسحية
للسوق.9

حممد منري حجاب :إدارة احلمالت االنتخابية ،ط،2دار الفجر للنشر والتوزيع ،0222 ،مصر ،ص.29
عادل عبد الصادق :احلمالت االلكرتونية  :حماولة االنتقال من الفعل الفردي اىل اجلماعيي  ،املركز العرىب ألحباث الفضاء االلكرتوىن 022 -2 -22
عالق مجيلة :دور األحزاب السياسية يف تفعيل املشاركة السياسية يف اجلزائر واقع وآفاق.
فضلون آمال  :استخدام األحزاب السياسية للصحافة يف الـتأثري على الرأي العام  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف علوم االعالم واالتصال  ،عنابة-اجلزائر ،ص .3
 9عبد ربه عبدالقادر العنزي :نظرية التسويق السياسي :املفاهيم والدالالت يف اجملال السياسي ،جملة رؤى اسرتاتيجية ،جوان  ،0223ص .3
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وللتسويق السياسي أمهية وقيمة لدى األحزاب السياسية وميثل متاما ما ميثله التسويق التجاري للمؤسسات االقتصادية،
حيث يعترب الوسيلة والعملية اهلامة يف ايصال السلع واخلدمات إىل الزبون وإقناعه القتنائها ،كذلك األمر بالنسبة للتسويق السياسي
الذي ميثل اخلراج والوسيلة األهم يف ايصال املنتج السياسي لألحزاب السياسة للفئات املستهدفة على اختالف أنواعها وأصنافها.
واملنتج السياسي مزيج ثالثي األبعاد كنظريه يف السلع املادية وقد حصرها الباحثون السياسيون يف:2
 االتساع والذي يشري إىل عدد القضايا املطروحة أو الربامج اخلاصة باحلزب برنامج اجتماعي وسياسي واقتصادي. العمق والذي يشري إىل مدى تعدد الطروحات اخلاصة حبالل مشاكل يف الربنامج الواحد. الرتابط والذي يشري إىل استخدام وسيلة أو عدة وسائل مشرتكة أو مستشار إعالن تواجد لنشر برنامج أو عدة برامجانتخابية.
أما عن مضامين التسويق السياسي فقد تم تصنيفها كالتالي:
أ.المنتوج :ويعرف على أنه عبارة عن جمموعة عناصر مادية وغري مادية ،وميأل وظائف لالستعمال والتقييم اليت يرغب
فيها املستهلك إلشباع رغباته وحاجاته ،أي أنه انعكاس للسوق وناجتة عنه مباشرة ،وذلك هبدف تلبية أو خلق حاجة .ويف اجملال
السياسي يعرف بأنه جمموعة من الصفات الشخصية وغري الشخصية يضمنها خصائص املرشح ،صورة املرشح ،صورة احلزب الذي
ينتمي إليه ،والوعود املقدمة اليت يقبلها اجلمهور على أهنا تشبع حاجتهم ورغباهتم ،ويأخذ ثالث أشكال حيث:
 oأفكار المترشح وتندرج فيها كل من اخللفية الفكرية للمرشح ومرجعياته املختلفة وتصوراته لألشياء وطريقته يف معاجلة
القضايا اجملتمعية ،السياسية ،االقتصادية واالجتماعية
 oانتماء المترشح سواء تعلق األمر باالنتماء العائلي أو السياسي.
 oالمترشح نفسه وما يتصف به من صفات سلوكية ،خطابية ،أي كلما يتعلق بشخصيته الكاريزمية وقدراته الشخصية يف
جماالت عدة.
كما أن الربنامج االنتخايب للحزب أو املرشح حیتوي على :األسس اإليديولوجية ،واخليارات االقتصادية واالجتماعي ،باإلضافة إىل
املنهج وتنفيذ الربنامج ،واملرشح ذاته.0
ب .المستهلك :النسبة للتسويق السياسي فإن املستهلك وقبل كل شيء هو عبارة عن مواطن عادي ،حيث جيب
جلب انتباهه مث جتنيده ،عن طريق معلومات هتم مستقبل هو كذا مستقبل عائلته ،مدينته ،منطقته ومستقبل وطنه أيضا ،واجلهد
املبذول يف التسويق السياسي للبحث عن املساندين كما يهدف إىل تطويع هؤالء عن طريق إعالن نزيه خال من األخطار ،وبعيد
كل البعد عن الكذب والدمياغوجية اليت ميكن أن يتصف هبا هذا اإلعالن يف حالة احنرافه.
ج .خلق الفارق :هو موضوع املزيج التسويقي ،والعنصر األساسي يف التسويق التجاري ،فخلق الفارق يعن خيلق فائض
بالنسبة للمنافسة ،يف التسويق السياسي هناك بالفعل ظاهرة مضعفة للتنافس بني األفكار ، ،واألمر يتعلق بقدرات الرجل يف خلق

 2صحراوي بن شيحة :التسويق السياسي يف اجلماعات احمللية ،رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه يف علوم التسيري ختصص التسويق ،جامعة تلمسان ،0225-0221 ،ص .22
 0مشس ضيات خلفالوي :التسويق السياسي:بني املفهوم واألسس ،جملة دفاتر السياسة والقانون ،العدد ،21جانفي ،0221ص.013
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الفارق عن طريق التنظيم اجليد للحملة االنتخابية وجدية هذه احلملة أيضا ،وعن طريق قدراته الشخصية يف االتصال
باآلخرين.كما أن هذا االختيار ناتج أيضا عن الفارق الذي أحدثه املرشح ،املدعم بتسويق سياسي ،مبعىن مرفوق بتسويق جيد
يرتبط بعلم نفس– اتصايل أكثر حساسية.
د .البيع :يعين يف التسويق السياسي وظيفة تنظيم التعريف بالرجل وبأفكاره ،وقياس وضمان والئه ،أما فيما خيص
التسويق السياسي فهو احملرك الذي يطلق عن أن التزام املواطن أم ال من خالل عملية التصويت واليت تعرف بأهنا طريقة التعبري عن
اإلرادة احلرة يف االختيار ،وهو حق وواجب لكل مواطن له جنسية الوطن ويتمتع باألهلية العقلية ،أي أن بيع املنتج السياسي هو
توصيل الربنامج أو الفكرة للجماهري املستهدفة وإقناعهم هبا ،أي إحداث التأثري املستهدف على الرأي العام جلمهور الناخبني.
ه.الربح ،الفوز واالنتصار :الفوز واالنتصار هو قدرة املرشح أو احلزب للرتويج إىل أفكاره وزيادة عدد مؤيديه وإقناعهم
برسالته وأهدافه ،حبيث يصبح له شبكة مؤيدين ويظهر الربح يف نتائج االنتخابات واالستفتاءات.2
يف هذا الصدد ال بد من اإلشارة إىل مكونات املزيج التسويقي السياسي واليت تتمثل يف:0
 )2المكان :يقصد هبا املؤسسة السياسية يقصد بالكيان السياسي أو املؤسسة السياسية احلكومات واألحزاب السياسية
ومجاعات الضغط ومجاعات املصاحل واألفراد ،الذين يسعون إىل قيادة الرأي العام وتوجيهه ،وطرح إيديولوجيته أثناء عملية
االنتخابات أو قرار التشريعات أثناء عملية بناء السياسة العامة .
 )0الحشد :حشد الدعاية واإلعالنات مدفوعة األجر ،وأدوات التسويق السياسي ختتلف املؤسسات السياسية يف اختيارها
وذلك حسب طبيعة كل أداة وتوافقها مع األهداف املنشود.
) المستهلك السياسي :وهو عبارة عن مواطن عادي ،إذ جيب جذب انتباهه مث جتنيد عن طريق معلومات هتم مستقبله
وكذا مستقبل عائلته ،مدينته ،منطقته ومستقبل وطنه أيضا يف الرتويج السياسي يهدف إىل تطويع أولئك املواطنني باستخدام كافة
أدوات الرتويج املتاحة.
) المنتج السياسي :يضم كل ما يتعلق باحلزب السياسي من أفكار املرشح وكل ما يتعلق بشخصيته الكاريزمية وقدراته
الشخصية ،ماضيه السياسي ،صورته أمام اجلمهور ،قيادته وأعضاءه ومرشحيه ورموزه ،وخيتلف عن منتجات التسويق السياسي يف
كونه حیمل قيم ورموز ذات أبعاد اجتماعية وسياسية .

المبحث الثاني :التسويق السياسي. 2.2
أتاحت أدوات الويب  0.2واملتمثلة يف تطورات شبكة االنرتنت خلق جمال سياسي افرتاضي ،متكن من خالله املواطنون
من تبادل املعلومات بشكل فوري ،ومتعدد الوسائط وبكميات غري حمدودة ،وليست خاضعة لرقابة مسبقة ،األمر الذي أفرز ما
اصطلح عليه بالدميقراطية الرقمية ،وما نتج عنها من أفكار تنظيمية مستحدث ،كاألحزاب والربملانات الرقمية ،واحلكومات

 https://political-encyclopedia.org/dictionary/مفهوم02%التسويق02%السياسي

0براق حممد ،فرقش نوال :الرتويج يف املؤسسات السياسية ،جملة حوليات جامعة اجلزائر ،العدد ،09اجلزء ،0جويلية  ،022ص.022
راسم حممد اجلمال ،خريت معوض عياد :مرجع سبق ذكره ،ص.92
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االلكرتونية ،وأنشطة سياسية جديدة كالتصويت االلكرتوين ،االستفتاءات الرقمية وتبادل اآلراء حول األداء احلكومي يف قوائم
املناقشة وغرف الدردشة.2
إىل جانب ما سبق أضافت تقنيات الواب  0.2خدمات مميزة عن األساليب االتصالية التقليدية أمهها ميزة التفاعلية
اليت أصبح هلا دور مهم يف مترير الرسائل عرب أدوات الواب  0.2وقدرة مميزة على ضمان رجع الصدى ،وقد امتد مدى استخدام
هذه األدوات التفاعلية إىل اجملال السياسي ،وأصبح توظيفها مهما يف تنمية الوعي السياسي ودفع املستخدمني للمشاركة السياسية
وصنع القرار السياسي وغريها من األنشطة السياسية اليت كان املواطن قبل زمن ليس ببعيد يعاين من االغرتاب والتهميش السياسي.
وفتحت أدوات الواب  0.2اجملال للمناقشة املباشرة والفعالة أمام كل من السياسيني والناخبني وحىت غري الناخبني ،وأبرز
مثال على ذلك مواقع ال تواصل االجتماعي اليت كان هلا التأثري العظيم يف خلق ثورات خاصة يف البلدان العربية واليت انتهت
بإحداث العديد من التغريات على خمتلف املستويات أمهها السياسية واالجتماعية ،كذلك لعبت تقنيات الواب  0.2دورا فعاال يف
احلملة الرئاسية اليت قام هبا أوباما لسنة  0221حيث أرجع العديد من الباحثني جناح الرجل األسود الحتكاكه بالناخبني من
خالل استخدام تقنيات الواب .0.2
وعليه فقد جمع الباحثون الميزات التي يمكن أن تقدمها خدمة التفاعلية للحملة اإلعالمية اإللكترونية ومت
حصرها يف:0
 الجمهور الواسع :وهو ما يعين اتساع قاعدة املستهدفني يف حالة توجيه محلة إعالمية ،فاملستخدمون يف اجملتمعات
االفرتاضية هلم خصائصهم الفكرية والنفسية اليت ختتلف أو تتفق مع شخصياهتم احلقيقية يف العامل احلقيقي كناخبني وفاعلني يف
الفعل السياسي واالتصايل .كما الجيدر بنا إغفال فكرة أن تواجد الكل يف حالة اتصال فائق _على األجهزة الذكية_ جيعل كل
واحد هدفا حمتمال للحملة اإلعالمية ،ولكن استجابة الفرد املستخدم هلذا االستهداف تظل مرهونة بظروف أخرى غري ظروف
الوجود على اتصال تفاعلي فائق ،مثل االهتمام الشخصي مبوضوع احلملة ،واالستعداد النفسي للمشاركة ،والقدرة على فهم اللغة
اليت تصاغ هبا احلملة ،وغريها .
كما أن عنصر الفاعلية والقدرة على حترير احملتوى يف ويب  0.2منحت املستخدم الفرد دافعا ألن يكون جزءا من احلراك
منصة خاصة به ،وهو ماجيعل املشاركة
االجتماعي ،وذلك أن أدوات ويب  0.2السهلة االستخدام واجملّانية متنح كل مستخدم ّ
تبدأ من مكان الفرد وعلى مساحة افرتاضية تتسع باتساع اجلماهري ،ويف اجململ جيب التأكيد أن االتصال التفاعلي مينح أصحاب
احلملة اإلعالمية قاعدة مجاهري واسعة ،ويبقى التحدي يف إمكانية إثارة انتباه هذه اجلماهري ودفعها للفاعلية عرب التخطيط اجليد
للحملة.

 2أحالم صارة مقدم  ،مصطفى الزاوي :التسويق السياسي يف اجلزائر أثر االنرتنت يف التفاعل السياسي بني الشباب اجلزائري و القضايا السياسية ،جملة الدراسات اإلفريقية وحوض
النيل ،الصادرة عن املركز الدميوقراطي العريب برلني -أملانيا ،اجمللد ،2عدد ،2مارس ،0221ص. 93

 0بدرية عبد العزيز عبد الرحمن العبيد :الحمالت اإللكترونية والتفاعلية :كيف تعزز التفاعلية نجاح الحمالت اإللكترونية؟ جامعة الملك سعود كلية اآلداب قسم اإلعالم،
متوفر على الرابط https://fac.ksu.edu.sa/badalobaid/blog/130755:
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 التكاليف المنخفضة :حجم تكاليف إدارة موقع إلكرتوين للحملة مع تكاليف املتابعة مع الرسائل اإللكرتونية اليت
ترسل بشكل شخصي للرتويج للحمالت ،فإن هذه التكاليف منخفضة مقارنة بتكاليف أساليب الرتويج العادي ،وهذا راجع
خلصوصية الويب  0.2وماحیتويه من املواقع ذات تفاعلية فائقة ،وتطبيقات جمانية أو منخفضة التكلفة ،باإلضافة إىل قاعدة
اجلمهور األكثر اتساعا خاصة يف مواقع التواصل االجتماعي ويف اجململ ،فإن احلملة اإللكرتونية توفر استهالك الورق والطباعة وكل
املواد اليت كانت تستهلك سابقا لتصل إىل مجهور أقل ،فيما تصل احلملة اإللكرتونية إىل مجهور أكرب يف وقت أقل.
 رجع صدى مباشر وسريع :توفر احلصول على التغذية الراجعة بشكل أسرع من الوسائل التقليدية يف االتصال ،حىت يف
حال التفاعلية احملدودة أو الالتزامنية ،هو ماحیدد حجم تفاعلية احملتوى ،وهذا ماجيعل كفاءة االتصال التفاعلي يف احلمالت
اإلعالمية أكثر من غريه من أمناط االتصال ،أيضا متنح سرعة احلصول على رجع الصدى يف االتصال التفاعلي بعدا لتحفيز األفراد
على املشاركة ناتج من تدفق احملتوى وتضاعفه ،كما أن هناك جانبا آخر من اخنفاض التكلفة يكمن يف سرعة تلقي التغذية
الراجعة ،إذ تضمن هذه السرعة توفريا لتكاليف تعديل ماجيب تعديله ،ومعرفة ما ميكن إضافته للحملة من خالل قياس ردة فعل
اجلمهور املستهدف يف وقت أقصر ،مما خيتصر على منظمي احلمالت الكثري من الوقت واجلهد واملال.
 تقنيات متعددة لإلنتاج والتصميم :إن ما جيعل اجلمهور أكثر إقباال على استهالك احملتوى اإللكرتوين أكثر من احملتوى
التقليدي هو املزج بني التقنيات أثناء اإلنتاج يشهد اآلن انتشارا واسعا بني املستخدمني يف ويب  0.2يف إنتاج احملتوى بسبب
توافر إمكانيات التصوير والتحرير وحىت حتويل الصيغ أصبح ممكنا عرب تطبيقات سوفت وير متاحة بأسعار رخيصة وهو األمر
الذي جعل الكثريين يتنبئون مبا هو أبعد من توظيف االتصال التفاعلي خلدمة احلملة اإلعالمية ،وهو إمكانية إنتاج احملتوى املتعلق
باحلملة من قبل أفراد عاديني ليس بالضرورة أن يكونوا حمرتفني أو متخصصني يف احلاسب أو الربجمة والتصميم .وهو أمر يأخذ يف
احلسبان عددا من العوامل اليت سوف تشجع االندماج يف التصميم من ضمنها سهولة احلصول على برامج التصميم بشكل غري
شرعي ،أو تق ّدم إمكانات التطبيقات اجملانية مثل . Windows Movie
 شبكات متعددة ومرتبطة ببعضها :يدل على مصطلح اإلعالم اجلديد املتمثل يف بشبكات التواصل االجتماعي
واالتصال الفائق ،وهي حتيل إىل إمكانية ربط الشبكات من جيل الويب  0.2بعضها ببعض مما جيعل املستخدم على اتصال بكل
منصاته يف وقت متزامن ،حبيث ميكن أن يبث تغريدة على تويرت ويعاد بثها كحالة يف فيسبوك ،واألمر نفسه يقال عن الشبكات
احلديثة مثل أنستاغرام وسنابشات .واليقتصر تزامن بث احملتوى يف وقت واحد على احملتوى النصي ،إذ ميكن عمل تزامن حىت مع
احملتويات الكبرية احلجم كالصورة والصوت والفيديو وأشرطة اإلعالنات .وتعترب هذه التزامنية والتشابك يف إثراء احملتوى ميزة حبد
ذاهتا لكوهنا تسهم يف مضاعفة حجم احملتوى على اإلنرتنت ،وتشكل أرشيفا قيما للمستخدم على كل الشبكات ،ويف حالة
توظيف اإلعالم التفاعلي يف احلملة اإلعالمية ،ميكننا أن نرى كيف أن منظمي احلمالت يبدعون يف ربط وسائط اإلعالم التفاعلي
مع بعضها البعض إما بشكل تزامين مثل توظيف هاشتاق يف تويرت أو صفحة يف فيسبوك أثناء القيام حبملة تلفزيونية مباشرة على
الشاشة  ،حيث يصبح االتصال يف أنشط أشكاله من خالل احلصول على التغذية الراجعة وعرضها وتناوهلا يف زمن واحد ،أو
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بشكل التزامين كإطالق محلة مرنة التوقيت على أكثر من منصة وتغذية أكثر من شبكة مبواد احلملة ومن مث تلقي التغذية الراجعة
على نفس الشبكات أو عرب وسائل اتصال أخرى.
 الجمهور المستهدف فاعل وليس خامال :تعين إمكانية إشراك اجلمهور يف الرتويج للحملة بني مجهور آخر اليعرفه
فريوجوا هلا يف دوائرهم
القائمون على احلملة ،وذلك بطريقة الرتابط العنقودي ،مثل أن تصل الرسالة للمستخدم أ و ب و ج ّ
االجتماعية ومن مث تقوم دوائرهم االجتماعية بنقل الرسالة إىل دوائرهم وهكذا .ويتحقق هذا األمر بسبب أن االتصال التفاعلي يف
صورته املتكاملة اآلن واملمثلة بشبكات التواصل االجتماعي وتطبيقات األجهزة اللوحية تش ّكل شكال تربعميا لالتصال يكون
مبوجبه احملتوى قادرا على االرحتال واالنغراس يف بيئات أخرى ومن مث التشكل من جديد ،وذلك بدال من الشكل اخلطي العمودي
والذي يتجه مبوجبه احملتوى من املرسل إىل املستقبل فقط ،وهذه امليزة تكفل متددا وانتشارا كبريا للحملة.

المبحث الثالث:استراتيجية الحمالت االلكترونية السياسية.
تنطلق احلملة اإللكرتونية من عند الفرق واملسئولني بعد عمليات التواصل والتشاور فيما بينهم لتنفيذ مهام احلملة،
لتصل إىل مستخدمي االنرتنت املستهدفني وغري املستهدفني ،هبدف حتقيق التفاعل خاصة مع فئة الشباب باعتبارهم الفئة األكثر
استخداما لتكنولوجيات االتصال واملعلومات واألكثر قابلية على النشاط واحلركة واالستجابة ،ويتم اطالق احلملة سواء عري موقع
اإلنرتنت أو منتدى حواري أو جمموعة نقاش خاصة أو من خالل مواقع التواصل االجتماعي ،لكن يتوجب قبل إطالق احلملة
املرور بالعديد من املراحل اليت من شأهنا تنظيم تصميم احلمالت االلكرتونية وهي كالتايل:2
 -2ال بد من حتديد أهداف احلملة وإطارها الزمين ،حىت تظهر النتائج بشكل جيد.
 -0توزيع املهام بشكل دقيق وحمدد بني مجيع الفرق واملسئولني.
-

الفرق الفين أو فريق اجلرافيكس والتصاميم من أهم عوامل النجاح ،فبدونه ال يوجد تعبري حقيقي عن احلملة ميكن

عرضه لآلخرين ،فتحويل الكلمات إىل رسوم وتصاميم معربة هو سر جناح احلمالت .
 االستعانة باملنتديات والقوائم الربيدية من أجل نشر موضوع وفكرة احلملة وأنشطتها وبياناهتا . -9استخدام بريد إلكرتوين خاص وموحد للحملة من أجل التواصل من خالله.
-3

تكوين جمموعة بريدية خاصة باحلملة من أجل جتميع العناوين الربيدية ومراسلتها الحقا إذا استجد جديد يف

احلملة .وهذا األمر ينجح مع احلمالت ذات املدى الزمين الطويل.
 -2التواصل مع جهات إعالمية معروفة من أجل إبراز احلملة إعالميا وإشهارها .
 -1ترمجة احلملة إىل لغات أخرى يكون حسب نوع احلملة وطبيعتها واجلهات املوجهة هلم.
 -5إعداد بنرات وتصاميم دعائية تناسب مجيع جماالت اإلنرتنت  ،مثل املواقع واملنتديات واملدونات  ،حبيث تكون هذه
التصاميم بأشكال وأحجام متنوعة.

عادل عبد الصادق :احلمالت االلكرتونية  :حماولة االنتقال من الفعل الفردي اىل اجلماعيي  ،املركز العرىب ألحباث الفضاء االلكرتوىن .022 -2 -22
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ولتفعيل حمالت التسويق السياسي عبر مواقع التواصل االجتماعي يجب اتباع الخطوات التالية:2
 /1تحديد الهدف من استخدام مواقع التواصل االجتماعي :تعد أول خطوة ألي اسرتاتيجية خاصة بالتسويق االلكرتوين حيث
يتم حتديد األهداف والغايات اليت يرغب يف حتقيقها ويتم حماولة حتقيق هذه األهداف باالعتماد على قاعدة  smartمبعىن جيب
أن تكون األهداف حمددة ،قابلة للقياس ،قابلة للتحقيق ،هلا صلة باملوضوع ،وقت حمدد.
 /2التدقيق في الحسابات عبر مواقع التواصل االجتماعي :وهذا من خالل قيام املسوق بعملية التدقيق يف احلسابات األخرى
ملعرفة ما يدور عرب املواقع وكيفية معاجلة املواضيع من طرف املؤسسات االخرى.
 /3القيام بإنشاء حساب عبر المواقع التواصل االجتماعي :وذلك بإنشاء موقع خاص يسجل فيه احلضور ويتم اختيار املوقع
االجتماعي األفضل لتحقيق األهداف من احلملة ،وحماولة حتسني احلساب عرب املوقع ألنه يساعد يف ضمان زيارات عديدة
وجديدة من طرف اجلممهور املستهدف.
 /4األخذ بخبرة رواد المجال والمنافسين والجمهور المستهدف من خالل مواقع التواصل االجتماعي :تعين االستفادة من
حمتويات رواد اجملال وحىت ما يتم نشره وتداوله من طرف اجلمهور املستهدف حىت يكون املسوق على دراية بطريقة الطرح والكتابة.
 /5إنشاء خطة للمحتوى وأجندة تحريرية :جناح احملتوى التسويقي يتضمن خطة جتيب على جمموعة من األسئلة:
 أي حمتوى تستعد لنشره. كم عدد املرات اليت تنوي نشر احملتوى. من سيتوىل النشر. ماهي األدوات املناسبة. /6التجريب والتطوير وتعديل خطة التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي :يتطلب التسويق االلكرتوين القيام بتعديالت
مستمرة عرب مواقع التواصل االجتماعي وتعقيب الروابط باستخدام خدمة اختصار الروابط ،أو استخدام خدمة hootsuite
اخلاصة باإلحصائيات لقياس مدى جناح احلمالت ،وأيضا جيب استطالع الرأي حول العمل الذي يقوم به عرب مواقع التواصل
االجتماعي ألن الطرح املباشر أكثر فعالية ،ويف األخري جيب أن يقوم املسوق بإجراء التعديالت الالزمة على خطة العمل.0
من خالل العناصر الست أعاله تتمكن األحزاب السياسية من إطالق محالهتا السياسية عرب مواقع التواصل االجتماعي
بنجاح وفعالية ما يرتتب عنها حتقيق أكرب قدر من النجاح مقارنة باحملالت السياسية العادية اليت تستخدم األساليب التقليدية،
فالعصر احلايل أصبحت األدوات االلكرتونية أكثر تأثريا يف االشخاص مقارنة باألساليب التقليدية اليت تالقي عزوفا وقلة استخدام
من طرف األشخاص خاصة فئة الشباب اليت متثل غالبية أفراد اجملتمع.

 2حاسي مليكة :محالت التسويق االجتماعي عرب وسائل التواصل االلكرتونية ودورها يف التغيري االجتماعي ،مناذج للحمالت الصحية والسالمة املرورية من موقعي الفايسبوك وتويرت،
اجمللة اجلزائرية لألمن االنساين ،العدد  ،جويلية  ،0222ص.202
0عادل عبد الصادق احلمالت االلكرتونية :املفهوم وآليات التغيري 22.يونيو  – 022متوفر على الرابط:
http://www.accronline.com/article_detail.aspx?id=13484
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خاتمة:
ختلص الدراسة إىل أنه بات لزاما على األحزاب السياسية استخدام أدوات الويب  0.2االتصالية لتمرير منتجها
السياسي للوصول إىل أكرب عدد ممكن من األفراد وخاصة أن عامل االنرتنيت أصبح اليوم ميثل ثالث أكرب مدينة يف العامل من حيث
تعداد األفراد املستخدمني هلا ،من جهة أخرى ال بد من اإلعرتاف بالدور الذي تؤديه احلمالت السياسية اليت تقوم هبا منظمات
اجملتمع املدين بشكل عام واألحزاب السياسية واإلدارة االنتخابية بصفة خاصة ،ومدى جناح هذه احلمالت وجدواها يف توعية
املواطنني بالقضايا السياسية وغرس فيهم السلوكات السياسية اليت جيب أن يتحلى هبا أي مواطن يف دولة دميقراطية ،كما أن هلا
إلسهامات كبرية يف ختفيف العزوف عن املشاركة السياسية والقضاء على اهلوة بني اجملال السياسي واألفراد.
حاولت الدراسة إبراز أمهية احلمالت السياسية االلكرتونية اليت تقوم هبا األحزاب السياسية ،ودورها يف حتفيز مشاركة
األفراد يف العملية السياسية ،باإلضافة اىل التعرف على أهم االسرتاتيجيات اليت يتوجب العمل هبا هبدف حتقيق النجاح تلك
احلمالت.

قائمة مراجع الدراسة :
/1الكتب:
 )2راسم حممد اجلمال ،خريت معوض عياد :التسويق السياسي واإلعالم-االصالح السياسي يف مصر ،الدار املصرية اللبنانية ،ط ،2مصر.
 )0حممد منري حجاب :إدارة احلمالت االنتخابية ،ط ،2دار الفجر للنشر والتوزيع ،مصر.0222 ،

 /2المقاالت والدراسات الجامعية:
) أحالم صارة مقدم  ،مصطفى الزاوي :التسويق السياسي يف اجلزائر أثر االنرتنت يف التفاعل السياسي بني الشباب اجلزائري و القضايا السياسية،
جملة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل ،الصادرة عن املركز الدميوقراطي العريب برلني -أملانيا ،اجمللد ،2عدد ،2مارس.0221
) براق حممد ،فرقش نوال :الرتويج يف املؤسسات السياسية ،جملة حوليات جامعة اجلزائر ،العدد ،09اجلزء ،0جويلية .022
 )9حاسي مليكة :محالت التسويق االجتماعي عرب وسائل التواصل االلكرتونية ودورها يف التغيري االجتماعي ،مناذج للحمالت الصحية والسالمة
املرورية من موقعي الفايسبوك وتويرت ،اجمللة اجلزائرية لألمن االنساين ،العدد  ،جويلية .0222
 )3مشس ضيات خلفالوي :التسويق السياسي:بني املفهوم واألسس ،جملة دفاتر السياسة والقانون ،العدد ،21جانفي.0221
 )2صحراوي بن شيحة :التسويق السياسي يف اجلماعات احمللية ،رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه يف علوم التسيري ختصص التسويق ،جامعة تلمسان،
.0225-0221
 )1عبد ربه عبدالقادر العنزي :نظرية التسويق السياسي :املفاهيم والدالالت يف اجملال السياسي ،جملة رؤى اسرتاتيجية ،جوان .0223
 )5عالق مجيلة :دور األحزاب السياسية يف تفعيل املشاركة السياسية يف اجلزائر واقع وآفاق.
 )22فضلون آمال  :استخدام األحزاب السياسية للصحافة يف الـتأثري على الرأي العام  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف علوم االعالم
واالتصال ،عنابة-اجلزائر.

/3المواقع االليكترونية:
) بدرية عبد العزيز عبد الرحمن العبيد :الحمالت اإللكترونية والتفاعلية :كيف تعزز التفاعلية نجاح الحمالت اإللكترونية؟ جامعة الملك
سعود كلية اآلداب قسم اإلعالم ،متوفر على الرابط . https://fac.ksu.edu.sa/badalobaid/blog/130755:
 )20عادل عبد الصادق احلمالت االلكرتونية :املفهوم وآليات التغيري 22.يونيو  – 022متوفر على الرابط:
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http://www.accronline.com/article_detail.aspx?id=13484
 )2عادل عبد الصادق :احلمالت االلكرتونية:حماولة االنتقال من الفعل الفردي اىل اجلماعي ،املركز العرىب ألحباث الفضاء االلكرتوىن -2 -22
.022
مفهوم02%التسويق02%السياسي14) https://political-encyclopedia.org/dictionary/
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مجاالت لمساعدة القضائية الدولية المتبادلة فيما يخص جمع جمع
األدلة الرقمية-وفقا لالتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية
المعلومات لسنة 0202

د .وردة شرف الدين

مجاالت لمساعدة القضائية الدولية المتبادلة فيما يخص جمع األدلة الرقمية
 وفقا لالتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة -0202International legal assistance areas for the collection of digital evidence
- In accordance with the Arab Convention to combat the crimes of information
 technology for the year 2010وردة شرف الدين  /أستاذ محاضر (ب)-جامعة محمد خيضر بسكرة -الجزائر /كلية الحقوق والعلوم السياسية
الملخص:
هتدف هذه الدراسة إىل البحث يف مدى كفاية جماالت املساعدة القضائية املتبادلة التقليدية يف جمال مجع األدلة الرقمية وفقا
لالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات احملررة بالقاهرة يف  12ديسمرب سنة  ،1222وقد توصلنا إىل أن االتفاقية العربية
سنت جماالت جديدة للمساعدة القضائية الدولية املتبادلة يف جمال مكافحة هذه اجلرائم نظرا خلصوصيتها اليت ختتلف كل
االختالف عن اجلرائم العادية ،أما بالنسبة للدول العربية املصادقة عليها ،منها من يرى إمكانية تطبيق جماالت املساعدة القضائية
الدولية املتبادلة ،التقليدية ،على جرائم تقنية املعلومات ،لذا مل تعمل على تعديل قوانينها الداخلية فيما خيص إجراءات التحري
والتحقيق على الرغم من مصادقتها على االتفاقية .ودول أخرى ترى أنه من الضروري األخذ مبجاالت أخرى للمساعدة القضائية
املتبادلة يف جمال جرائم تقنية املعلومات لذا عدلت قوانينها الداخلية تبعا لذلك.
الكلمات المفتاحية:جرائم تقنية املعلومات ،األدلة الرقمية ،التعاون الدويل ،املساعدة القضائية املتبادلة.
Abstract:
The objective of this study is to investigate the adequacy of traditional legal assistance areas
in the collection of digital evidence in accordance with the Arab Convention on Combating
Information Technology Crimes published in Cairo on 21 December 2010. We have
concluded that the Arab Convention has introduced new areas of mutual international judicial
assistance Crimes in view of their specificity, which are very different from ordinary crimes.
As for the Arab countries that ratified it, some of them see the possibility of applying mutual
international legal assistance to the crimes of information technology. Amend its domestic
laws regarding investigation and investigation procedures, despite its ratification of the
Convention. Other States considered that it was necessary to introduce other areas of mutual
legal assistance in the area of information technology crimes and accordingly amended their
domestic laws accordingly.
Keywords: Information Technology Crimes, Digital Evidence, International Cooperation,
Mutual Legal Assistance.
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مقدمة:
مل تعد اجلهود الداخلية يف مكافحة اجلرمية ومالحقة مرتكبيها بكافية للقضاء على اجلرائم املستحدثة منها جرائم تقنية
املعلومات ،أو تقليص حجمها ،وهو األمر الذي أصبح الزما معه وضع أنظمة لتعاون الدول مع بعضها البعض .إذ يعترب
نظام املساعدة القضائية املتبادلة يف اجملال اجلنائي من أهم آلياته .ومن أجل تعزيز التعاون وتدعيمه بني الدول العربية يف جمال
مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،لدرأ أخطار هذه اجلرائم حفاظا على أمن الدول العربية ومصاحلها وسالمة جمتمعاهتا
وأفردها ،أبرمت هذه الدول ،االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات احملررة بالقاهرة بتاريخ  12ديسمرب سنة ،1222
ومن بني جماالت التعاون الدويل بينها جمال املساعدة القضائية املتبادلة.
إشكالية الدراسة :ويف إطار حبثنا هذا حاولنا طرح اإلشكالية التالية:ما مدى كفاية مجاالت المساعدة القضائية المتبادلة
التقليدية في مجال جمع األدلة الرقمية ضمن االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة  ،0202وما
موقف الدول العربية المصادقة عليها من ذلك؟ ولإلجالة على هذه اإلشكالية مت وضع الفرضيات التالية:
الفرضيات:
 عملت االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة  1222على وضع جماالت جديدة للمساعدة القضائيةاملتبادلة يف جمال مكافحة هذه اجلرائم ومجع األدلة الرقمية املثبتة لقيامها وذلك نظرا للطبيعة اخلاصة وغري املرئية هلذه األدلة واليت
ختتلف كل االختالف عن الطبيعة املادية واملرئية لألدلة الناجتة عن اجلرائم التقليدية.
 بعض الدول العربية املصادقة على هذه االتفاقية ،ترى كفاية جماالت املساعدة القضائية املتبادلة املتبعة يف مجع األدلة املاديةالناشئة عن اجلرائم التقليدية وإمكانية تطبيقها على األدلة الرقمية الناشئة عن جرائم تقنية املعلومات ،مما أدى هبذه الدول إىل عدم
تعديل قوانينها الداخلية فيما خيص إجراءات التحري والتحقيق عن اجلرائم املعلوماتية بالرغم من مصادقتهم على االتفاقية العربية
ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة .1222
 بعض الدول العربية األخرى ترى عدم كفاية جماالت املساعدة القضائية املتبادلة التقليدية فيما خيص مجع األدلة الرقميةوذلك راجع للطبيعة اخلاصة واملتميزة جلرائم تقنية املعلومات واليت ختتلف كل االختالف عن طبيعة اجلرائم التقليدية ،حيث عملت
على مواكبة قوانينها الداخلية فيما خيص اجراءات التحري والتحقيق يف هذه اجلرائم تبعا لذلك.
أهمية الموضوع :تكمن أمهية املوضوع يف إبراز سبل مكافحة جرائم تقنية املعلومات باعتبارها جرائم عابرة للحدود الوطنية،
والبحث يف سبل جتاوز عوائق التعاون الدويل بني الدول يف جمال مكافحة هذه اجلرائم خاصة فيما خيص املساعدة القضائية الدولية
املتبادلة.
المنهج المتبع :لإلجابة على اإلشكاليات املطروحة ارتأينا إتباع املنهج الوصفي التحليلي.
وسنحاول من خالل هذه الورقة البحثية اإلجابة على اإلشكالية املطروحة وذلك من خالل ما يلي املباحث التالية:
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المبحث األول:
ضبط المفاهيم التي لها عالقة بالموضوع:
تقتضي علينا دراسة املوضوع ،اإلحاطة أوال مبجموعة من املفاهيم األساسية ،واليت تتمثل يف الوقوف على التعريف باألدلة الرقمية،
مفهوم جرائم تقنية املعلومات مث مفهوم املساعدة القضائية الدولية املتبادلة.
المطلب األول :التعريف باألدلة الرقمية:
تنوعت وتباينت التعريفات بشأن الدليل الرقمي ،إذ يعرف بأنه" الدليل املأخوذ من أجهزة الكمبيوتر ويكون يف شكل جماالت
أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية ،ممكن جتميعها وحتليلها باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا خاصة ،وهو مكون رقمي
لتقدمي معلومات يف شكل أنواع خمتلفة مثل النصوص املكتوبة أو الصور أو األصوات واألشكال والرسوم ،وذلك من أجل الربط
بني اجلرمية واجملرم واجملين عليه وبشكل قانوين ميكن األخذ به أمام أجهزة إنفاذ وتطبيق القانون" (.)2أوهو "برامج احلاسوب وبياناته
اليت تستخدم لإلجابة عن األسئلة اهلامة حول احلادثة األمنية"(.)1
كما عرفته املنظمة العاملية لدليل الكمبيوتر  IOCEيف أكتوبر  1222بأنه "املعلومات ذات القيمة احملتملة واملخزنة أو
املنقولة يف صورة رقمية"( ).
المطلب الثاني :مفهوم جرائم تقنية المعلومات كمحل للدليل الرقمي
ينتج الدليل الرقمي من ارتكاب جرمية من جرائم تقنية املعلومات ،لذا كان البد من الوقوف على حتديد تعريف هذه اجلرائم
من جهة ومن جهة أخرى بيان أنواعها ضمن االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة  1222باعتبارها حمل دراستنا.
الفرع األول :التعريف بجرائم تقنية المعلومات (جرائم المعلوماتية)
من أجل الوقوف على تعريف جامع مانع هلذا النوع احلديث من اجلرائم حىت يسهل حتديد ماهيتها وعناصرها ،وكيفية التعامل
معها ،ظهرت عدة تقسيمات وضعها البعض من الفقهاء للوصول إىل تعريف هلا .وسنتعرف على ذلك من خالل ما يلي:
أوال -طائفة التعريفات التي تقوم على معيار واحد:
ترتكز هذه الطائفة على وضع تعريفات ترتكز على معيار قانوين ،كتعريف اجلرمية املعلوماتية بداللة موضوع اجلرمية أو السلوك حمل
التجرمي أو الوسيلة املستخدمة وتشمل أيضا تعريفات قائمة على معيار شخصي (مدى توفر املعرفة والدراية التقنية لدى الشخص
مرتكب اجلرمية املعلوماتية).

 -2ممدوح عبد احلميد عبد املطلب ،البحث والتحقيق اجلنائي الرقمي يف جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت ،مصر ،دار الكتب القانونية ،1222 ،ص 88؛ حممد أمحد املنشاوي" ،سلطة القاضي اجلنائي يف
تقدير الدليل االلكرتوين" ،جملةاحلقوق ،جملس النشر العلمي الكوييت ،العدد  ،1السنة  ، 2يونيو  ،1221ص .211
MICHEAL.G. Solomon and others. Computer Forensics jump start, published by Wiley- Default, 2005, p 4. -مصطفى حممد موسى ،التحقيق اجلنائي يف اجلرائم اإللكرتونية ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،مطابع الشرطة ،1228 ،ص .12
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 -0التعريفات التي تستند إلى موضوع الجريمة أو أحيانا إلى أنماط السلوك محل التجريم:
ذهب إليه الفقيه  ROSBLATبأهنا " كل نشاط غري مشروع موجه لنسخ أو تغيري أو حذف أو الوصول إىل املعلومات
()2
املخزنة داخل احلاسب اآليل ،واليت حتول طرقه ".
ومن التعريفات اليت وضعها مكتب احملاسبة العامة للواليات املتحدة األمريكية  GOAبأهنا " اجلرمية النامجة عن إدخال
بيانات مزورة يف األنظمة وإساءة استخدام املخرجات إضافة إىل أفعال أخرى تشكل جرائم أكثر تعقيدا من الناحية التقنية مثل
()1
تعديل الكمبيوتر".
 -0التعريفات التي انطلقت من وسيلة ارتكاب الجريمة:
ينطلق أصحاهبا من أن جرمية الكمبيوتر تتحقق باستخدام الكمبيوتر وسيلة الرتكاب اجلرمية ،حيث عرفها كالوس تايدومان
( )
 Tiedemaunبأهنا " كافة أشكال السلوك غري املشروع الذي يرتكب باستخدام احلاسب اآليل ".
وعرفها  MERWEبأهنا " الفعل غري املشروع الذي يتورط يف ارتكابه احلاسب اآليل أو هي الفعل اإلجرامي الذي يستخدم يف
( )
اقرتافه احلاسب اآليل كأداة رئيسية ،أو هي خمتلف صور السلوك اإلجرامي اليت ترتكب باستخدام املعاجلة اآللية للبيانات ".
 -3تعريفات قائمة على معيار شخصي:
جانب من الفقه والبعض من املؤسسات ذات الصلة باملوضوع ،وضع عددا من التعريفات اليت تقوم على أساس مسات
شخصية لدى مرتكب الفعل ،وهي حتديدا مسة الدراية واملعرفة التقنية .من هذه التعريفات ،تعريف وزارة العدل األمريكية يف دراسة
وضعها معهد ستانفورد لألحباث وتبنتها الوزارة يف دليلها لعام  ،279حيث عرفها بأهنا " أية جرمية لفاعلها معرفة فنية باحلاسبات
()2
متكنه من ارتكاهبا ".
()2

وعرفها  David Thompsonبأهنا " أية جرمية يكون متطلبا القرتافها أن تتوافر لدى فاعلها معرفة بتقنية احلاسب".

 -2تعريف مشار إليه لدى :طارق إبراهيم الدسوقي عطية ،األمن املعلومايت ،النظام القانوين للحماية املعلوماتية ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة ،1227 ،ص 22؛ يونس خالد عرب مصطفى،
جرائم احلاسوب ،دراسة مقارنة ،رسالة مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف القانون ،اجلامعة األردنية ،كلية الدراسات العليا ،عمان ،277 ،ص .2
 -1مشار إليه ضمن :يونس عرب" ،جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت املعىن واخلصائص والصور وإسرتاتيجية املواجهة القانونية" ،من خالل املوقع اإللكرتوينhttp://www.abhatoo.net.ma :؛
كذلك :يونس خالد عرب مصطفى ،مرجع سابق ،ص .2
 تعريف مشار إليه لدى :طارق إبراهيم الدسوقي عطية ،مرجع سابق ،ص  22؛ قارة أمال ،اجلرمية املعلوماتية ،رسالة لنيل درجة املاجستري يف القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية ،جامعة اجلزائر-1222 ، ،1221ص .28
 تعريف مشار إليه لدى :طارق إبراهيم عطية ،مرجع سابق ،ص .22 -2طارق إبراهيم عطية ،مرجع سابق ،ص 22؛ انظر أيضا :يونس خالد عرب مصطفى ،مرجع سابق ،ص .29-22
 -2يونس عرب ،جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت املعىن واخلصائص والصور واسرتاتيجية املواجهة القانونية ،مرجع اابق؛ أنظر أيضا :يونس خالد عرب مصطفى ،مرجع سابق ،ص .29
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ثانيا -طائفة التعريفات القائمة على تعدد المعايير:
وتشمل التعريفات اليت تربز موضوع اجلرمية وأمناطها وبعض العناصر املتصلة بآليات ارتكاهبا أو بيئة ارتكاهبا أو مسات
مرتكبها.
أمام نقص التعريفات املرتكزة على معيار واحد ،سواء القائمة على معيار قانوين موضوعي أو شخصي ظهر جمموعة من
التعريفات تعتمد على أكثر من معيار لبيان ماهية جرمية الكمبيوتر .فيعرفها األستاذ  Sheldon .J.Hechtبأهنا" :واقعة
()2
تتضمن تقنية احلاسب وجمين عليه يتكبد أو ميكن أن يتكبد خسارة وفاعل حيصل عن عمد أو ميكنه احلصول على مكسب"
وقد عرف جرمية الكمبيوتر خرباء متخصصون من بلجيكا يف معرض ردهم على استبيان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 ،OECDبأهنا " كل فعل أو امتناع من شأنه االعتداء على األمواج املادية أو املعنوية يكون ناجتا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة
()1
عن تدخل التقنية املعلوماتية ".
ويعرف خرباء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،جرمية الكمبيوتر بأهنا " كل سلوك غري مشروع أو غري أخالقي أو غري
( )
مصرح به يتعلق باملعاجلة اآللية للبيانات أو نقلها ".
ومن الفقه الفرنسي يعرف الفقيه  Masseجرمية الكمبيوتر ( يستخدم اصطالح الغش املعلومايت ) بأهنا " االعتداءات
( )
القانونية اليت ميكن أن ترتكب بواسطة املعلوماتية بغرض حتقيق الربح ".
الفرع الثاني :أنماط جرائم تقنية المعلومات وفقا التفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 0202
نصت االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة  ،1222يف الفصل الثاين بعنوان التجرمي من املواد  2إىل ،12
على جمموعة من اجلرائم املعلوماتية ،وألزمت الدول املنظمة إليها بضرورة النص عليها ضمن قوانينها وتشريعاهتا الداخلية ،واليت
تتمثل يف:
أوال -جريمة الدخول غير المشروع (المادة :)6
ويتمثل يف :الدخول أو البقاء وكل اتصال غري مشروع مع كل أو جزء من تقنية املعلومات أو االستمرار به .تشدد العقوبة
إذا ترتب على هذا الدخول أو البقاء أو االتصال أو االستمرار هبذا االتصال :حمو أو تعديل أو تشويه أو نسخ أو نقل أو تدمري

 -2يونس خالد عرب مصطفى ،مرجع سابق ،ص .29
 -1يونس عرب ،جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت املعىن واخلصائص والصور واسرتاتيجية املواجهة القانونية ،مرجع سابق،
 املرجع السابق ؛ أنظر كذلك :عبد احملسن بدوي حممد أمحد" ،تشريعات اإلعالم اجلديد وجرائم اإلنرتنت" ،جملة األمن واحلياة ،عدد  ، 9جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض 2 1 ،ه،ص 22؛ عبد احملسن بدوي حممد أمحد" ،اجلرائم املعلوماتية" ،جملة األمن واحلياة ،عدد  ، 2جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،2 2 ،ص 22؛ وكذلك:
, Presse polytechnique et universitaire romandes, "la Criminalité le Visible et L’invisible"SOLANGE Guernaouti-Héli ,
,P .22..Lausanne, 2009
 -يونس عرب ،جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت املعىن واخلصائص والصور واسرتاتيجية املواجهة القانونية ،مرجع سابق.
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للبيانات احملفوظة ولألجهزة واألنظمة اإللكرتونية وشبكات االتصال وإحلاق الضرر باملستخدمني واملستفيدين ،احلصول على
معلومات سرية.
ثانيا -جريمة االعتراض غير المشروع (المادة :)7
االعرتاض املتعمد بدون وجه حق خلط سري البيانات بأي من الوسائل الفنية وقطع بث أو استقبال بيانات تقنية للمعلومات.
ثالثا-االعتداء على سالمة البيانات (المادة :) 8
عن طريق :تدمري أو حمو أو إعاقة أو تعديل أو حجب بيانات تقنية املعلومات قصدا وبدون وجه حق ،وللطرف أن يستلزم
لتجرمي األفعال السابقة ،أن تتسبب بضرر جسيم.
رابعا -جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات (المادة  :)9من خالل:
 إنتاج أو بيع أو شراء أو استرياد أو توزيع أو توفري :أية أدوات أو برامج مصممة أو مكيفة لغايات ارتكاب اجلرائم املبينةيف املادة السادسة إىل املادة الثامنة ،كلمة سر نظام معلومات أو شيفرة دخول أو معلومات مشاهبة يتم بواسطتها دخول نظام
معلومات ما بقصد استخدامها ألية من اجلرائم املبينة يف املادة السادسة إىل املادة الثامنة،
 حيازة أية أدوات أو برامج مذكورة يف الفقرتني أعاله بقصد استخدامها لغايات ارتكاب أي من اجلرائم املذكورة يف املادةالسادسة إىل املادة الثامنة.
خامسا -جريمة التزوير (المادة :)02
عن طرق استخدام وسائل تقنية املعلومات من أجل تغيري احلقيقة يف البيانات تغيريا من شأنه إحداث ضرر ،وبنية استعماهلا
كبيانات صحيحة.
سادسا -جريمة اإلحتيال (المادة :)00
مننن خننالل :التسننبب باحلنناق الضننرر باملسننتفيدين واملسننتخدمني عننن قصنند وبنندون وجننه حننق بنيننة االحتيننال لتحقيننق املصننا
واملنافع بطريقة غنري مشنروعة ،للفاعنل أو للغنري ،عنن طرينق إدخنال أو تعنديل أو حمنو أو حجنب للمعلومنات والبياننات ،التندخل يف
وظيفة أنظمة التشغيل و أنظمة االتصاالت أو حماولة تعطيلها أو تغيريها ،تعطيل األجهزة والربامج واملواقع اإللكرتونية.
سابعا -جريمة اإلباحية (المادة :)00
عن طريق :إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفري أو نشر أو شراء أو بيع أو استرياد مواد إباحية أو خملة باحلياء بواسطة تقنية
املعلومات ،تشدد العقوبة على اجلرائم املتعلقة باباحية األطفال والقصر ،يشمل التشديد الوارد ،حيازة مواد إباحية األطفال والقصر
أو مواد خملة باحلياء لألطفال والقصر على تقنية املعلومات أو وسيط ختزين تلك التقنيات.
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ثامنا -الجرائم األخرى المرتبطة باإلباحية (المادة :)03
وهي املغامرة واالستغالل اجلنسي.
تاسعا -جريمة االعتداء على حرمة الحياة الخاصة (المادة :)01
يكون باالعتداء على حرمة احلياة اخلاصة بواسطة تقنيات املعلومات.
عاشرا -الجرائم المتعلقة باإلرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات (المادة :)01
وتكون عن طريق :نشر أفكار ومبادئ مجاعات إرهابية والدعوى هلا ،متويل العمليات اإلرهابية والتدريب عليها وتسهيل
االتصاالت بني التنظيما ت اإلرهابية ،نشر طرق صناعة املتفجرات واليت تستخدم خاصة يف عمليات إرهابية ،نشر النعرات والفنت
واالعتداء على األديان واملعتقدات،
حادي عشرة -الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات (المادة :)06
وتتمثل يف :القيام بعمليات غسل أموال أو طلب املساعدة أو نشر طرق القيام بغسل األموال ،الرتويج للمخدرات
واملؤثرات العقلية أو االجتار هبا ،االجتار باألشخاص ،االجتار باألعضاء البشرية ،االجتار غري املشروع باألسلحة.
ثاني عشرة -الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة (المادة :)07
من خالل انتهاك حق املؤلف كما هو معروف حسب قانون الدولة الطرف ،وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغري
االستعمال الشخصي ،وانتهاك احلقوق اجملاورة حلق املؤلف ذات الصلة كما هي معرفة حسب قانون الدولة الطرف ،وذلك إذا
ارتكب الفعل عن قصد ولغري االستعمال الشخصي.
ثالث عشرة -االستخدام غير المشروع ألدوات الدفع اإللكترونية (المادة :)08
عن طريق :تزويد أو اصطناع أو وضع أي أجهزة أو مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي أداة من أدوات الدفع اإللكرتونية
بأي وسيلة كانت ،االستيالء على بيانات أي أداة من أدوات الدفع واستعملها أو قدمها للغري أو سهل للغري احلصول عليها،
استخدام الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات يف الوصول بدون وجه حق إىل أرقام أو بيانات أي أداة من أدوات
الدفع.
رابع عشرة -الشروع واالشتراك في ارتكاب الجرائم (المادة :)09
من خالل :االشرتاك يف ارتكاب أية جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا الفصل مع وجود نية ارتكاب اجلرمية يف
قانون الدولة الطرف ،الشروع يف ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف الفصل الثاين من هذه االتفاقية.
خامس عشرة -المسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعية والمعنوية (المادة :)02

تلتزم كل دولة طرف ،مع مراعاة قانوهنا الداخلي ،برتتيب املسؤولية اجلزائية لألشخاص االعتبارية عن اجلرائم اليت يرتكبها
ممثلوها بامسها أو لصاحلها دون اإلخالل بفرض العقوبة على الشخص الذي يرتكب اجلرمية شخصيا.
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سادس عشرة -تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات (المادة:)00
تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات على اجلرائم التقليدية يف حال ارتكاهبا بواسطة تقنية املعلومات.
المطلب الثالث :مفهوم المساعدة القضائية الدولية المتبادلة

متتاز اإلنرتنت بأهنا دولية وأهنا عابرة للحدود وال تعرف للحدود اجلغرافية معىن ،وبالتايل فان اجلرائم املتصلة هبا تعترب هي
األخرى عاملية وذات طابع دويل وأثرها ميتد ألكثر من دولة .وعليه فمالحقة مرتكيب هذه اجلرائم وتقدميهم للعدالة من أجل توقيع
العقاب عليهم يستلزم القيام باجراءات خارج حدود الدولة حيث ارتكبت اجلرمية أو جزء منها .وال يكون ذلك إال عن طريق
املساعدة القضائية املتبادلة.
الفرع األول :التعريف بالمساعدة القضائية الدولية المتبادلة
ميكن تعريف املساعدة القضائية بأهنا " :كل إجراء قضائي تقوم به دولة من شأنه تسهيل مهمة احملاكمة يف دولة أخرى
بصدد جرمية من اجلرائم"( .)2وتضم املساعد القضائية املتبادلة :تبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية (وهي اليت هتمنا يف موضوعنا)،
ونقل احملكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ،واالعرتاف بتنفيذ األحكام اجلنائية األجنبية.
الفرع الثاني :الصور التقليدية للمساعدة القضائية الدولية المتبادلة
تتمثل صور املساعدة القضائية املتبادلة يف :تبادل املعلومات ،نقل اإلجراءات ،اإلنابة القضائية الدولية ،مثول الشهود واخلرباء
يف املواد اجلنائية ،ضبط ومصادرة متحصالت اجلرائم .وما نشري إليه أن هذه الصور موجودة يف كل اجلرائم إال أنه يف جرائم تقنية
املعلومات يضاف إليها صور أو جماالت جديدة للمساعدة املتبادلة تتناسب مع هذه اجلرائم ،ذلك لثبوت عدم كفاية الصور
التقليدية للمساعدة املتبادلة يف التحقيقات واحلصول على األدلة اإللكرتونية ،واليت تتمثل يف:
أوال -تبادل المعلومات:
وتشمل تقدمي املعلومات والوثائق اليت تطلبها سلطة قضائية أجنبية بصدد جرمية من اجلرائم عن االهتامات اليت وجهت إىل
رعاياها يف اخلارج واإلجراءات اليت اختذت ضدهم ،كما أن هناك مظهرا آخر لتبادل املعلومات يتعلق بالسوابق القضائية للجناة من
خالهلا تتعرف اجلهات ا لقضائية بدقة على املاضي اجلنائي للفرد احملال إليها ،وهي تساعد يف تقرير األحكام اخلاصة بالعود ،ووقف
تنفيذ العقوبة ،وعدم األهلية إال أن تدويل الصحيفة اجلنائية مازال يف مراحله األوىل ،وتقوم الدول باعدادها بالنسبة لرعايا الدول
اليت ترتبط هبا باتفاقيات تبادل املعلومات(.)1

 -2حسني بن سعيد الغافري ،السياسة اجلنائية يف مواجهة جرائم اإلنرتنت" دراسة مقارنة" ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1227 ،ص

.2

 -1عبد الرمحن فتحي عبد الرمحن مسحان ،تسليم اجملرمني يف ظل قواعد القانون الدويل ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص.218-219

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد05أيار /مايو - 0202المجلد– 20المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

041

مجاالت لمساعدة القضائية الدولية المتبادلة فيما يخص جمع جمع
األدلة الرقمية-وفقا لالتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية
المعلومات لسنة 0202

د .وردة شرف الدين

ثانيا -نقل اإلجراءات:
يقصد بنقل اإلجراءات قيام دولة بناء على اتفاق باختاذ إجراءات جنائية بصدد جرمية ارتكبت يف إقليم دولة أخرى ،وملصلحة هذه
الدولة ،ويعترب نقل اإلجراءات اجلنائية إحدى اآلليات املتبعة كوسيلة لنقل اإلجراءات بالتبادل جتاه احلاالت اليت يفشل فيها اختاذ
إجراءات تسليم اجملرمني يف الظروف املتشاهبة ،األمر الذي يستوجب من الدولة املطلوب منها أن حتاكمه وبناء على ذلك تنقل
إليها آلية اإلجراءات اجلنائية إذا احتاجت ذلك ،وال يكون ذلك إال إذا توفرت شروط معينة(:)2
ثالثا -تبادل اإلنابة القضائية الدولية:
اإلنابة القضائية عبارة عن إمكانية مباشرة دولة ما أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر يف داخل احلدود اإلقليمية لدولة
أخرى ،نيابة عنها وبناء على طلبها ووفقا لالتفاقيات الدولية املرتبطة هبا يف هذا الشأن(.)1
رابعا -مثول الشهود والخبراء في المواد الجنائية:
إذا قدرت الدولة الطالبة أن حلضور الشاهد أو اخلبري أمام سلطتها القضائية أمهية خاصة ،فانه يتعني عليها أن تشري إىل
ذلك يف طلبها ويكون ذلك عن طريق قيام الدولة الطالبة ،بتقدمي طلب صريح إىل الدولة املطلوب منها .وبعد تقدمي الطلب إىل
الدولة املطلوب منها املساعدة من طرف الدولة الطالبة ،يلزم على الدولة املطلوب منها أن تقوم باطالع البلد الطالب على جواب
الشاهد أو اخلبري( ).
خامسا -ضبط ومصادرة متحصالت الجرائم:
تعترب آلية ضبط ومصادرة متحصالت اجلرمية من أهم وسائل املساعدة القضائية فيما بني الدول ملكافحة اجلرمية املنظمة،
وهذا ملا ختوله لدولة من أن تطلب من دولة أخرى ضبط متحصالت وعائدات اجلرائم مت ارتكاهبا يف إقليم الدولة أو ضد
مصاحلها ،وتسعى الدولة املطالبة إذا طلب منها ذلك إىل التأكد ما إذا كانت أية عائدات من اجلرمية املدعى ارتكاهبا موجودة
داخل األ راضي اخلاضعة لواليتها القضائية ،وتعلم الدولة الطالبة بنتائج حترياهتا كما تعلمها بدواعي اعتقادها بأن هذه العائدات
موجودة داخل األراضي اخلاضعة لواليتها القضائية ،وبناء على ما سبق فانه عندما يتبني للسلطات القضائية لدولة ما وجود
متحصالت أو عائدات إجرامية على إقليمها وجب اختاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة ملنع استخدامها أو التصرف فيها حلني
إصدار قرار قضائي هنائي بشأهنا( ).

 -2أنظر يف هذه الشروط :املرجع السابق ،ص .2 2-217
 -1هشام عبد العزيز مبارك ،تسليم اجملرمني بني الواقع والقانون ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1222 ،ص . 9
 برقوق يوسف ،التعاون القضائي الدويل يف اجملال اجلنائي ،مذكرة من أجل احلصول على شهادة املاجيستري يف احلقوق فرع القانون الدويل والعالقات الدولية ،جامعة اجلزائر ( ،)2كلية احلقوق –بنعكنون ،1222-1222 ،-ص .72
 -املرجع السابق ،ص .7
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المبحث الثاني :مجاالت المساعدة القضائية الدولية المتبادلة وفقا لالتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية
المعلومات لسنة 0202
تكمن فرصة التعاون يف هذا النوع من القضايا الدولية على الصعيد القانوين ،بأن التقنيات احلديثة تتنامى بشكل ال يتسق مع
التشريعات اخلاصة هبا ،األمر الذي يقتضي تكثيف وتكاثف اجلهود الدولية للعمل على وضع تشريعات مناسبة ومتطورة حتاصر
اجلناة القائمني هبذه اجلرائم وتؤمن حماسبتهم قضائيا(.)2
وملا كانت جرائم االنرتنت ذات طابع عاملي ،وبالتايل ميكن أن تتعدى آثارها عدة دول ،فان مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم
وتقدميهم للمحاكمة ،وتوقيع العقاب عليهم يستلزم القيام بأعمال إجرائية خارج حدود الدولة حيث ارتكبت اجلرمية أو جزء منها،
ولقد تكلمت االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة  1222ضمن الفصل الرابع املتعلق بالتعاون القانوين
والقضائي ،على املساعدة القضائية املتبادلة يف املواد من  1إىل  ، 2واليت نظمت أحكامها كالتايل:
المطلب األول :األحكام العامة المتعلقة بالمساعدة المتبادلة:
نصت املادة  1من االتفاقية أنه(:)1
( -2على مجيع الدول األطراف تبادل املساعدة فيما بينها بأقصى مدى ممكن لغايات التحقيقات أو اإلجراءات املتعلقة
جبرائم معلومات وتقنية املعلومات أو جلمع األدلة اإللكرتونية يف اجلرائم.
 -1تلتزم كل دولة طرف بتبين اإلجراءات الضرورية من أجل تطبيق االلتزامات الواردة يف املواد من الرابعة والثالثني إىل
املادة الثانية واألربعني.
 يتم تقدمي طلب املساعدة الثنائية واالتصاالت املتعلقة هبا بشكل خطي .وجيوز لكل دولة طرف يف احلاالت الطارئةأن تقدم هذا الطلب بشكل عاجل مبا يف ذلك الفاكس أو الربيد اإللكرتوين على أن تضمن هذه االتصاالت القدر املعقول من
األمن واملرجعية (مبا يف ذلك استخدام التشفري) وتأكيد اإلرسال حسبما تطلب الدولة الطرف وجيب على الدولة الطرف املطلوب
منها املساعدة أن تقبل وتستجيب للطلب بوسيلة عاجلة من االتصاالت.
 باستثناء ما يرد فيه نص يف هذا الفصل فان املساعدة الثنائية خاضعة للشروط املنصوص عليها يف قانون الدولةالطرف املطلوب منها املساعدة أو يف معاهدات املساعدة املتبادلة مبا يف ذلك األسس اليت ميكن للدولة الطرف املطلوب منها
املساعدة االعتماد عليها لرفض التعاون .وال جيوز للدولة الطرف املطلوب منها أن متارس حقها يف رفض املساعدة فيما يتعلق
باجلرائم املنصوص عليها يف الفصل الثاين فقط بناء على كون الطلب خيص جرمية يعتربها من اجلرائم املالية.

 -2حنان نايف مالعب ،التعاون الدويل ،الطبعة األوىل ،بريوت-لبنان ،منشورات احلليب احلقوقية ،1222 ،ص . 22
 -1مرسوم رئاسي رقم  121-2مؤرخ يف  8سبتمرب سنة 122ن يتضمن التصديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ،احملررة بالقاهرة بتاريخ  12ديسمرب سنة  ،1222اجلريدة الرمسية
للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،العدد  ،29السنة الواحدة واخلمسون ،الصادرة يف  18سبتمرب سنة  ،122ص .22
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 -2حيثما يسمح للدولة الطرف املطلوب منها املساعدة املتبادلة بشرط وجود ازدواجية التجرمي .فان هذا الشرط يعترب
ح اصال بغض النظر عما إذا كانت قوانني الدولة الطرف تصنف اجلرمية يف نفس تصنيف الدولة الطرف الطالبة وذلك إذا كان
الفعل الذي ميهد للجرمية اليت تطلب املساعدة فيها يعترب جرمية حبسب قوانني الدولة الطرف).
المطلب الثاني :المعلومات العرضية المتلقاة
نصت على هذه الصورة للمساعدة القضائية املتبادلة املادة

من االتفاقية حيث(:)2

( -2جيوز ألي دولة طرف-ضمن حدود قانوهنا الداخلي-وبدون طلب مسبق أن تعطي لدولة أخرى معلومات حصلت
عليها خالل حتقيقاهتا إذا اعتربت أن كشف مثل هذه املعلومات ميكن أن تساعد الدولة الطرف املرسلة إليها يف إجراء الشروع أو
القيام بتحقيقات يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذه االتفاقية أو قد تؤدي إىل طلب للتعاون من قبل تلك الدولة الطرف.
 -1قبل إعطاء هذه املعلومات جيوز للدولة الطرف املزودة أن تطلب احلفاظ على سرية املعلومات ،وإذا مل تستطع الدولة
الطرف املستقبلة االلتزا م هبذا الطلب جيب عليها إبالغ الطرف املزود بذلك واليت تقرر بدورها مدى إمكانية التزويد باملعلومات،
وإذا قبلت الدولة الطرف املستقبلة املعلومات مشروطة بالسرية فيجب أن تبقى املعلومات بني الطرفني).
المطلب الثالث :مجاالت المساعدة القضائية المتبادلة وفقا لالتفاقية
نصت املعاهدة على جماالت املساعدة القضائية املتبادلة وهي :احلفظ العاجل للمعلومات املخزنة يف أنظمة املعلومات،
الكشف العاجل ملعلومات تتبع املستخدمني احملفوظة ،التعاون واملساعدة الثنائية املتعلقة بالوصول إىل معلومات تقنية املعلومات
املخزنة ،الوصول إىل معلومات تقنية املعلومات عرب احلدود ،التعاون واملساعدة الثنائية خبصوص اجلمع الفوري ملعلومات تتبع
املستخدمني ،التعاون واملساعدة الثنائية فيما خيص املعلومات املتعلقة باحملتوى .وسنتطرق لكل إجراء على حدا بالتفصيل من
خالل ما يلي:
الفرع األول :الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة في أنظمة المعلومات:
سنتطرق إىل هذا اإلجراء من خالل حتديد مفهومه والوقوف على أحكامه وفقا لالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية
املعلومات لسنة  1222وذلك كالتايل:
أوال -مفهوم اإلجراء:
ينطبق هذا اإلجراء على البيانات املخزنة  au données stockéesاليت سبق جتميعها  collectéesواالحتفاظ
هبا  archivéesعن طريق حائزي البيانات  ،Les détenteurs de donnéesمثال ذلك مقدمي اخلدمات (مزودي
اخلدمات) ،بيد أهنا ال تنطبق على التجميع يف الوقت الفعلي (اجلمع الفوري)  en temps réelوالتحفظ املستقبلي على

 -2االتفاقية العربية مل كافحة جرائم تقنية املعلومات ،وافق عليها جملسا وزراء الداخلية والعدل العرب يف اجتماعهما املشرتك املنعقد مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ
.1222/21/12
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البيانات املتعلقة باملرور (على معلومات تتبع املستخدمني) أو الولوج يف الوقت الفعلي إىل حمتوى االتصاالت (اعرتاض معلومات
احملتوى) .إذ أن هذه املسائل متت معاجلتها(.)2
ثانيا -أحكام إجراء الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة في أنظمة المعلومات وفقا لالتفاقية:
نصت عليه املادة  9من االتفاقية حبيث(:)1
( -2ألي دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى احلصول على احلفظ العاجل للمعلومات املخزنة على تقنية
املعلومات تقع ضمن إقليمها خبصوص ما تود الدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تقدم طلبا بشأنه للمساعدة املتبادلة للبحث
وضبط وتأمني وكشف املعلومات.
 -1جيب أن حيدد طلب احلفظ حسب الفقرة ( )2ما يلي:
أ) السلطة اليت تطلب احلفظ،
ب) اجلرمية موضوع التحقيق وملخصا للوقائع،
ج) معلومات تقنية املعلومات اليت جيب حفظها وعالقتها باجلرمية،
د) أية معلومات متوفرة لتحديد املسؤول عن املعلومات املخزنة أو موقع تقنية املعلومات،
ه) موجبات طلب احلفظ،
و) رغبة الدولة الطرف بتسليم طلب املساعدة الثنائية للبحث أو الوصول أو الضبط أو تأمني أو كشف معلومات تقنية
املعلومات املخزنة.
عند استالم إحدى الدول األطراف الطلب من دولة طرف اخرى فعليها أن تتخذ مجيع اإلجراءات املناسبة حلفظاملعلومات احمل ددة بشكل عاجل حبسب قانوهنا الداخلي ،ولغايات االستجابة إىل الطلب فال يشرتط وجود ازدواجية التجرمي للقيام
باحلفظ.
 أي دولة طرف تشرتط وجود ازدواجية التجرمي لالستجابة لطلب املساعدة جيوز هلا يف حاالت اجلرائم عدا املنصوصعليها يف الفصل الثاين من هذه االتفاقية ،أن حتتفظ حبقها برفض طلب احلفظ حسب هذه املادة إذا كان هناك سبب لالعتقاد
بأنه لن يتم تلبية شرط ازدواجية التجرمي يف وقت الكشف.
 -2باإلضافة لذلك ،ميكن رفض طلب احلفظ إذا:

 -2هاليل عبد الاله أمحد ،اتفاقية بودابست ملكافحة جرائم املعلوماتية ،معلقا عليها ،القاهرة ،دار النهضة العربية.1229 ،ص  272وما بعدها.
 -1مرسوم رئاسي رقم  121-2مؤرخ يف  8سبتمرب سنة 122ن يتضمن التصديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ،احملررة بالقاهرة بتاريخ  12ديسمرب سنة  ،1222اجلريدة الرمسية
للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،سابق ذكره ،ص .21
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أ -تعلق الطلب جبرمية تعتربها الدولة الطرف املطلوب منها جرمية سياسية،
ب -اعتبار الدولة الطرف املطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سيادهتا أو أمنها أو نظامها أو مصاحلها.
 -2حيثما تعتقد الدولة الطرف املطلوب منها املساعدة بأن احلفظ لن يضمن التوفر املستقبلي للمعلومات أو سيهدد
سرية حتقيقات الدولة الطرف الطالبة هلا أو سالمتها فيجب عليها إعالم الدولة الطرف الطالبة هلا لتحدد بعدها مدى إمكانية
تنفيذ الطلب.
 -9أي حفظ ناجم عن االستجابة للطلب املذكور يف الفقرة ( )2جيب أن يكون لفرتة ال تقل عن ( )22يوما من أجل
متكني الدولة الطرف الطالبة من تسليم طلب البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمني أو الكشف للمعلومات .وبعد استالم مثل
هذا الطلب جيب االستمرار حبفظ املعلومات حسب القرار اخلاص بالطلب).
الفرع الثاني :الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة
سنتطرق إىل هذا اإلجراء من خالل حتديد مفهومه والوقوف على أحكامه وفقا لالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية
املعلومات لسنة  1222وذلك كالتايل:
أوال -مفهوم اإلجراء:
حينما يكون هناك مقدم خدمة (مزود اخلدمة) واحد أو عدة مقدمني للخدمة (مزودي اخلدمة) قد سامهوا يف نقل اتصال
معني ،فان التحفظ العاجل على بيانات املرور (احلفظ العاجل ملعلومات تتبع املستخدمني) ميكن أن يتم من خالهلا مجيعا .بيد أن
هذه املادة مل حتدد الوسائل اليت من خالهلا ميكن حتقيق ذلك ،تاركة هذا األمر للقانون الداخلي ليحدد الطريقة اليت تتالئم مع
نظامه القانوين واالقتصادي(.)2
ثانيا -أحكام إجراء الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة وفقا لالتفاقية:
نصت عليها املادة  8من االتفاقية حيث(:)1
( -2حيثما تكشف الدولة الطرف املطلوب منها –يف سياق تنفيذ الطلب حسب املادة السابعة والثالثني حلفظ معلومات
تتبع املستخدمني اخلاصة باتصاالت معينة –بأن مزود خدمة يف دولة أخرى قد اشرتك يف بث االتصال.
 -1ميكن تعليق كشف معلومات تتبع املستخدمني حسب الفقرة ( )2إذا:
أ) تعلق الطلب جبرمية تعتربها الدولة الطرف املطلوب منها جرمية سياسية،
ب) اعتربت الدولة الطرف املطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سالمتها أو أمنها أو نظامها أو مصاحلها).

 -2هاليل عبد الاله أمحد ،كيفية املواجهة التشريعية جلرائم املعلوماتية ،يف النظام البحريين على ضوء اتفاقية بودابيست ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1222 ،ص  272وما بعدها.
 -1االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ،سابق ذكرها.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد05أيار /مايو - 0202المجلد– 20المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

011

مجاالت لمساعدة القضائية الدولية المتبادلة فيما يخص جمع جمع
األدلة الرقمية-وفقا لالتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية
المعلومات لسنة 0202

د .وردة شرف الدين

الفرع الثالث :التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة
يتمثل هذا اإلجراء يف تفتيش وضبط املعلومات التقنية وسنتطرق إىل تعريف كل منهما ،وأحكامهما وفقا لالتفاقية العربية
ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة  1222من خالل التايل:
أوال -مفهوم إجراء تفتيش وضبط النظم المعلوماتية المخزنة:
سنتطرق إىل تعريف تفتيش النظم املعلوماتية املخزنة ،مث إجراء ضبط النظم املعلوماتية املخزنة وفقا ملا يلي:
 -0تعريف تفتيش النظم المعلوماتية المخزنة:
ميكن تعريف تفتيش نظم احلاسوب واالنرتنت بأنه( :اإلطالع على حمل منحه القانون محاية خاصة باعتباره مستودع سر
صاحبه يستوي يف ذلك أن يكون هذا احملل جهاز احلاسوب أو نظمه أو االنرتنت)( .)2وقد عرف اجمللس األورويب هذا النوع من
التفتيش بأنه إجراء يسمح جبمع األدلة املخزنة أو املسجلة بشكل إلكرتوين(.)1
التفتيش يف اجلرائم الرقمية (املعلوماتية) يكون حمله كل مكونات احلاسب اآليل سواء كانت مادية أو معنوية ،وكذلك شبكات
االتصال اخلاصة به ،باإلضافة إىل األشخاص الذين يستخدمون احلاسب اآليل حمل التفتيش وتشمل مجيع مكوناته املادية،
واملكونات املعنوية اليت تشمل برامج النظام وبرامج التطبيقات سابقة التجهيز طبقا الحتياجات العميل ،ويستلزم تفتيش احلاسب
اآليل جمموعة من األشخاص لديهم اخلربة ومهارة تقنية يف نظم احلاسب اآليل كمشغلي احلاسب اآليل وخرباء الربامج ومديري
النظم املعلوماتية( ).
 -0تعريف نظام ضبط النظم المعلوماتية المخزنة:
يهدف التفتيش إىل ضبط األدلة املادية اليت تفيد يف كشف احلقيقة ،فالضبط هو غاية التفتيش القريبة أي األثر املباشر الذي يسفر
عنه اإلجراء( )  ،فالضبط هو الوسيلة القانونية اليت تضع بواسطتها السلطة املختصة يدها على مجيع األشياء اليت وقعت عليها
اجلرمية أو نتجت عنها أو استعملت القرتافها ،كاألسلحة واألشياء املسروقة ،والثياب امللوثة بالدم ،واألوراق...وغري ذلك(.)2
وعن قواعد التحريز والتأمين للمضبوطات المعلوماتية :فان الدليل يف اجلرائم املعلوماتية ،يتمثل يف ذبذبات أو نبضات
إلكرتونية ،مسجلة على دعائم ممغنطة ،أو خمزنة يف ذاكرة احلواسيب اآللية وبنوك املعلومات .وعملية حتريز وتأمني مضبوطات
األنظمة والشبكات املعلوماتية ،حباجة بأن يكون احملقق ،أو من ينتدبه مدركا لطبيعة األنظمة املعلوماتية ،ومؤهال ودربا للتعامل

 -2علي حسن حممد الطوالبة ،التفتيش اجلنائي على نظم احلاسوب واالنرتنت ،األردن ،عامل الكتب احلديث ،122 ،ص .2 -21
 -1علي عدنان الفيل ،إجراءات التحري ومجع األدلة والتحقيق االبتدائي يف اجلرمية املعلوماتية ،دراسة مقارنة ،دون بلد نشر ،املكتب اجلامعي احلديث ،1221 ، ،ص . 7
 عبد الناصر حممد حممود فرغلي وحممد عبيد سيف سعيد املسماري" ،اإلثبات اجلنائي باألدلة الرقمية من الناحيتني القانونية والفنية دراسة تطبيقية مقارنة" ،حبث مقدم إىل املؤمتر العريب األول لعلوماألدلة اجلنائية والطب الشرعي ،الرياض ،1229 ،ص .12
 فتوح الشاذيل ،عفيفي كامل ،جرائم الكمبيوتر وحقوق املِلف واملصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون ،لبنان ،منشورات احلليب احلقوقية.2 2 ،122 ، -2حسن اجلوخدار ،أصول احملاكمات اجلزائية ،اجلزء الثاين ،الطبعة اخلامسة ،جامعة دمشق ،منشورات  ،2772ص .221
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معها ،فكل إغفال ،أو إمهال يف التعامل مع هذه األنظمة ،قد يؤدي إىل إتالف الدليل وإفساده ،لذا ال بد من وجود إجراءات

مقننة ،هتدف للمحافظة على سالمة املضبوطات(،)0

ثانيا -أحكام التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة وفقا لالتفاقية:

نصت عليه املادة  7من االتفاقية حبيث(:)1
( -2جيوز ألي دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمني أو الكشف
ملعلومات تقنية املعلومات املخزنة والواقعة ضمن أراضي الدولة الطرف املطلوب منها مبا يف ذلك املعلومات اليت مت حفظها حبسب
املادة السابعة والثالثني.
 -1تلتزم الدولة الطرف املطلوب منها بأن تستجيب للدولة الطرف الطالبة وفقا لألحكام الواردة يف هذه االتفاقية.
 تتم اإلجابة على الطلب على أساس عاجل إذا كانت املعلومات ذات العالقة عرضة للفقدان أو التعديل).الفرع الرابع :الوصول إلى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود
نصت عليه املادة  2من االتفاقية حبيث( ):
جيوز ألي دولة طرف ،وبدون احلصول على تفويض من دولة طرف أخرى:
( -2أن تصل إىل معلومات تقنية املعلومات املتوفرة للعامة (مصدر مفتوح) بغض النظر عن املوقع اجلغرايف للمعلومات.
 -1أن تصل أو تستقبل –من خالل تقنية املعلومات يف إقليمها -معلومات تقنية املعلومات املوجودة لدى الدولة الطرف
األخرى وذلك إذا حاصلة على املوافقة الطوعية والقانونية من الشخص الذي ميلك السلطة القانونية لكشف املعلومات إىل الدولة
الطرف بواسطة تقنية املعلومات املذكورة).
الفرع الخامس :التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري للمعلومات:

سنتطرق إىل هذا اإلجراء من خالل حتديد مفهومه والوقوف على أحكامه وفقا لالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية
املعلومات لسنة  1222وذلك كالتايل:

 -2غازي عبد الرمحان هيان الرشيد ،احلماية القانونية من اجلرائم املعلوماتية (احلاسب واالنرتنت) ،أطروحة دكتوراه يف القانون ،اجلامعة اإلسالمية يف لبنان كلية احلقوق ،122 ،ص .229-222
 -1مرسوم رئاسي رقم  121-2مؤرخ يف  8سبتمرب سنة 122ن يتضمن التصديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ،احملررة بالقاهرة بتاريخ  12ديسمرب سنة  ،1222اجلريدة الرمسية
للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،سابق ذكره ،ص .2 -21
 مرسوم رئاسي رقم  121-2مؤرخ يف  8سبتمرب سنة 122ن يتضمن التصديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ،احملررة بالقاهرة بتاريخ  12ديسمرب سنة  ،1222اجلريدة الرمسيةللجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،سابق ذكره ،ص .2
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أوال -مفهوم اإلجراء:
عبارة "يف الوقت الفعلي" أو "اجلمع الفوري" تعين أن هذا العنوان يطبق على جتميع أدلة احملتويات املتعلقة باالتصاالت يف فرتة
اإلنتاج وجتميعها حلظة النقل عرب االتصال.
البيانات اليت يتم جتميعها تنقسم إىل نوعني :البيانات املتعلقة باملرور (معلومات تتبع المستخدمين) والبيانات املتعلقة باحملتوى

(اعتراض معلومات المحتوى) .وبالنسبة للنوع األول فتعرف بأهنا كل البيانات اليت تعاجل االتصاالت اليت متر عن طريق نظام
معلومايت ،واليت يتم إنتاجها بواسطة هذا النظام املعلومايت بوصفه عنصرا يف سلسلة االتصال ،مع تعيني املعلومات التالية :أصل
االتصال ،مقصد أو اجلهة املقصودة باالتصال ،خط السري ،ساعة االتصال ،تاريخ االتصال ،حجم االتصال ،وفرتة االتصال أو
نوع اخلدمة .أما بالنسبة للنوع الثاين :فتشري إىل احملتوى اإلخباري لالتصال ،مبعىن مضمون االتصال أو الرسالة أو املعلومات
املنقولة عن طريق االتصال ،فيما عدا البيانات املتعلقة باملرور(.)2
ثانيا -أحكام التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري للمعلومات وفقا لالتفاقية:
سنتطرق إىل أحكام كل من :التعاون واملساعدة الثنائية خبصوص اجلمع الفوري للمعلومات تتبع املستخدمني و التعاون
واملساعدة الثنائية فيما خيص املعلومات املتعلقة باحملتوى وفقا لالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة  1222من
خالل ما يلي:
 -0التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري للمعلومات تتبع المستخدمين:
نصت عليه املادة  2من االتفاقية حيث(:)1
( -2على الدول األطراف توفري املساعدة الثنائية لبعضها البعض خبصوص اجلمع الفوري ملعلومات تتبع املستخدمني
املصاحبة التصاالت معينة يف إقليمها واليت تبث بواسطة تقنية املعلومات.
 -1على كل دولة طرف توفري تلك املساعدة على األقل بالنسبة للجرائم اليت يتوفر فيها اجلمع الفوري ملعلومات تتبع
املستخدمني ملثيلتها من القضايا الداخلية).
 -0التعاون والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى:
نصت عليه املادة  1من االتفاقية حبيث( ):
( تلتزم الدول األطراف بتوفري املساعدة الثنائية لبعضها فيما يتعلق باجلمع الفوري ملعلومات احملتوى التصاالت معينة تبث
بواسطة تقنية املعلومات إىل احلد املسموح حبسب املعاهدات املطبقة والقوانني احمللية).

 -2هاليل عبد الاله أمحد ،كيفية املواجهة التشريعية جلرائم املعلوماتية ،مرجع سابق ،ص  12وما بعدها.
 -1االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ،سابق ذكرها.
 مرسوم رئاسي رقم  121-2مؤرخ يف  8سبتمرب سنة 122ن يتضمن التصديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ،احملررة بالقاهرة بتاريخ  12ديسمرب سنة  ،1222اجلريدة الرمسيةللجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،سابق ذكره ،ص .2
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خاتمة:
تعرف املادة  2-1من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة  ،1222مصطلح تقنية املعلومات بأنه" :أية
وسيلة مادية أو معنوية أو جمموعة وسائل مرتابطة أو غري مرتابطة تستعمل لتخزين املعلومات وترتيبها وتنظيمها واسرتجاعها
ومعاجلتها وتطويرها وتبادهلا وفقا لألوامر والتعليمات املخزنة هبا ويشمل ذلك مجيع املداخالت واملخرجات املرتبطة هبا سلكيا وال
سلكيا يف نظام أو شبكة" .وقد حصرت االتفاقية جرائم تقنية املعلومات من املواد  2إىل .12
إن هذه اجلرائم تتميز بأهنا عابرة للحدود وأن السلوك اإلجرامي قد يرتكب على إقليم دولة وتتحقق النتيجة يف العديد من
األقاليم ،وبالتايل قد يتواجد الدليل الرقمي الناتج عن ارتكاهبا يف دولة أخرى مما يصعب معه احلصول عليه إال يف إطار املساعدة
القضائية الدولية املتبادلة وإال ضاع الدليل وافلت اجملرمون من العقاب ،وقد نظمت االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات
املساعدة القضائية املتبادلة من املواد  1إىل  ،حيث ألزمت املادة " 1على مجيع الدول األطراف تبادل املساعدة فيما بينها
بأقصى مدى ممكن لغايات التحقيقات أو اإلجراءات املتعلقة جبرائم معلومات وتقنية املعلومات أو جلمع األدلة اإللكرتونية يف
اجلرائم".
* وما ميكن تقدميه من نتائج تتمثل يف:
 فباإلضافة إىل جماالت املساعدة القضائية املتبادلة املنصوص عليها يف اتفاقيات التعاون القضائي والقانوين خبصوص اجلرائمالتقليدية ،كتبادل املعلومات ،تبادل اإلنابة القضائية الدولية ،مثول اخلرباء والشهود ،ضبط ومصادرة متحصالت اجلرمية ،تسليم
الوثائق القضائية ،فان هذه اجملاالت للمساعدة القضائية املتبادلة غري كافية للحصول على الدليل الرقمي ،لذا أضافت االتفاقيات
اخلاصة مبكافحة اجلرائم املعلوماتية كاالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة  1222جماالت جديدة وخاصة
للمساعدة القضائية املتبادلة ،تتناسب مع الطبيعة اخلاصة هلذه اجلرائم ،واليت تتمثل يف :احلفظ العاجل للمعلومات املخزنة يف
أنظمة املعلومات (املادة ،) 9الكشف العاجل ملعلومات تتبع املستخدمني احملفوظة (املادة  ،) 8التعاون واملساعدة الثنائية املتعلقة
بالوصول إىل معلومات تقنية املعلومات املخزنة (املادة  ،) 7الوصول إىل معلومات تقنية املعلومات عرب احلدود (املادة ،) 2
التعاون واملساعدة الثنائية خبصوص اجلمع الفوري ملعلومات تتبع املستخدمني (املادة  ،) 2التعاون واملساعدة الثنائية فيما خيص
املعلومات املتعلقة باحملتوى (املادة .) 1
 استنبطت معظم نصوص االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة  1222من اتفاقية بودابيست ملكافحةجرائم املعلوماتية لسنة  ،1222حيث تعترب هذه األخرية االتفاقية النموذجية ملكافحة هذا النوع املستحدث من اإلجرام.
 نصت االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة  1222يف املادة  1- 1على (تلتزم كل دولة طرف بتبيناإلجراءات الضرورية من أجل تطبيق االلتزامات الواردة يف املواد من الرابعة والثالثني إىل املادة الثانية واألربعني) ،وقد التزم املشرع
اجلزائري مثال بنص هذه املادة ،حيثسن األحكام اإلجرائية اليت نظمتها هذه االتفاقية ضمن قوانينه الداخلية ملكافحة فعالة هلذا
النوع من اإلجرام ولتسهيل تطبيق املساعدة املتبادلة،وذلك حىت قبل املصادقة على هذه االتفاقية مبوجب املرسوم الرئاسي رقم
 121-2مؤرخ يف  8سبتمرب سنة  ،122يتضمن التصديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ،احملررة
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بالقاهرة بتاريخ  12ديسمرب سنة  ،1222حيث أصدر داخليا القانون رقم ،11-22 :املؤرخ يف  12ديسمرب سنة ،1222
يعدل ويتمم األمر رقم  222-22املؤرخ يف  8يونيو سنة  2722واملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية ،والذي استحدث فيه
إجراءات حديثة للتحري والتحقيق تتمثل يف :التسرب ،اعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور ،وقانون رقم -27
 ،2املؤرخ يف  2أوت سنة  ،1227يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
ومكافحتها ،والذي مبقتضاها استحدث إجراءات جديدة للتحري والتحقيق يف جرائم تقنية املعلومات واليت تتمثل يف :مراقبة
اإلتصاالت اإللكرتونية ،تفتيش املنظومات املعلوماتية ،حجز املعطيات املعلوماتية ،تسجيل املعطيات املتعلقة مبحتوى االتصاالت
يف حينها ،حفظ املعطيات املتعلقة حبركة السري .يف حني تعتمد معظم التشريعات العربية املصادقة على االتفاقية العربية ملكافحة
جرائم تقنيات املعلومات لسنة  1222على اإلجراءات التقليدية كالتفتيش والضبط واملعاينة واالستجواب واخلربة والشهادة
وتسجيل املكاملات اهلاتفية.
* وفيما يتعلق بالتوصيات والمقترحات :فاننا نقرتح ما يلي:
 على الدول العربية املصادقة على هذه االتفاقية إدراج نصوص هذه االتفاقية وأحكامها ضمن قوانينها اإلجرائية الداخليةتنفيذا اللتزاماهتا الدولية من جهة ومن أجل تسهيل إجراءات املساعدة القضائية الدولية املتبادلة فيما بينها من جهة ثانية ،ألن
عدم القيام بذلك من شأنه عرقلة التحقيقات ومجع األدلة اإللكرتونية يف هذه اجلرائم لعدم وحدة جماالت املساعدة املتبادلة وعدم
شرعيتها يف هذه الدول لعدم التنصيص عليها مما يؤدي إىل إفالت اجملرم املعلومايت من العقاب نظرا لضياع الدليل الرقمي املثبت
الرتكابه اجلرمية.
 ال يكفي انضمام وتصد يق الدول العربية على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات لسنة  1222ملكافحة فعالة هلذاالنوع من اإلجرام ،ولتسهيل املساعدة القضائية املتبادلة فيما بينها يف جمال مكافحة اجلرائم املعلوماتية ،لذا نقرتح على الدول العربية
توسيع سبل التعاون الدويل من خالل االنضمام إىل االتفاقيات العاملية واإلقليمية املتنوعة واخلاصة مبكافحة هذه اجلرمية.
قائمة المراجع:
أوال -المراجع باللغة العربية.:
 -0الكتب:
 حسني بن سعيد الغافري ،السياسة اجلنائية يف مواجهة جرائم اإلنرتنت" دراسة مقارنة" ،القاهرة ،دار النهضة العربية.1227 ، حناننايف مالعب ،التعاون الدويل ،الطبعة األوىل ،بريوت-لبنان ،منشورات احلليب احلقوقية.1222 ، حسن اجلوخدار ،أصول احملاكمات اجلزائية ،اجلزء الثاين ،الطبعة اخلامسة ،جامعة دمشق ،منشورات .2772 طارق إبراهيم الدسوقي عطية ،األمن املعلومايت ،النظام القانوين للحماية املعلوماتية ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة.1227 ، علي حسن حممد الطوالبة ،التفتيش اجلنائي على نظم احلاسوب واالنرتنت ،األردن ،عامل الكتب احلديث.122 ، علي عدنان الفيل ،إجراءات التحري ومجع األدلة والتحقيق االبتدائي يف اجلرمية املعلوماتية ،دراسة مقارنة ،دون بلد نشر،املكتب اجلامعي احلديث.1221 ،
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 عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن سمحان ،تسليم المجرمين في ظل قواعد القانون الدولي ،الطبعة األولى ،القاهرة ،دارالنهضة العربية.

 فتوح الشاذيل ،عفيفي كامل ،جرائم الكمبيوتر وحقوق املِلف واملصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون ،لبنان ،منشورات احلليباحلقوقية.122 ،
 ممدوح عبد احلميد عبد املطلب ،البحث والتحقيق اجلنائي الرقمي يف جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت ،مصر ،دار الكتب القانونية،.1222
مصطفى حممد موسى ،التحقيق اجلنائي يف اجلرائم اإللكرتونية ،الطبعة األوىل ،القاهرة،مطابع الشرطة.1228 ، حممد نصر حممد ،الوسيط يف اجلرائم املعلوماتية ،الطبعة األوىل ،مصر ،مركز الدراسات العربية.1222 ، هشام عبد العزيز مبارك ،تسليم اجملرمني بني الواقع والقانون ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،دار النهضة العربية.1222 ، هاليل عبد الاله أمحد ،اتفاقية بودابست ملكافحة جرائم املعلوماتية ،معلقا عليها ،القاهرة،دار النهضة العربية.1229 ، هاليل عبد الاله أمحد ،كيفية املواجهة التشريعية جلرائم املعلوماتية ،يف النظام البحريين على ضوء اتفاقية بودابيست ،القاهرة،دارالنهضة العربية.1222 ،
 -0القوانين والمواثيق الدولية:

 مرسوم رئاسي رقم  121-2مؤرخ يف  8سبتمرب سنة 122ن يتضمن التصديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنيةاملعلومات ،احملررة بالقاهرة بتاريخ  12ديسمرب سنة  ،1222اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،العدد ،29
السنة الواحدة واخلمسون ،الصادرة يف  18سبتمرب سنة .122
 االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ،وافق عليها جملسا وزراء الداخلية والعدل العرب يف اجتماعهما املشرتك املنعقدمبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ .1222/21/12

 -3المقاالت:

 عبد احملسن بدوي حممد أمحد" ،اجلرائم املعلوماتية" ،جملة األمن واحلياة ،عدد  ، 2جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض.2 2 ،
 عبد احملسن بدوي حممد أمحد" ،تشريعات اإلعالم اجلديد وجرائم اإلنرتنت" ،جملة األمن واحلياة ،عدد  ، 9جامعة نايفالعربية للعلوم األمنية ،الرياض 2 1 ،ه.
 حممد أمحد املنشاوي" ،سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير الدليل االلكرتوين" ،جملة احلقوق ،جملس النشر العلمي الكوييت ،العدد ،1السنة  ، 2يونيو .1221
 -1رسائل جامعية:
 برقوق يوسف ،التعاون القضائي الدويل يف اجملال اجلنائي ،مذكرة من أجل احلصول على شهادة املاجيستري يف احلقوق فرعالقانون الدويل والعالقات الدولية ،جامعة اجلزائر ( ،)2كلية احلقوق –بن عكنون.1222-1222 ،-
 غازي عبد الرمحان هيان الرشيد ،احلماية القانونية من اجلرائم املعلوماتية (احلاسب واالنرتنت) ،أطروحة دكتوراه يف القانون،اجلامعة اإلسالمية يف لبنان،كلية احلقوق.122 ،
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 قارة أمال ،اجلرمية املعلوماتية ،رسالة لنيل درجة املاجستري يف القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية ،جامعة اجلزائر.1221-1222 ،يونس خالد عرب مصطفى ،جرائم الحاسوب ،دراسة مقارنة ،رسالة مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجسترييف القانون ،اجلامعة األردنية ،كلية الدراسات العليا ،عمان.277 ،
 -1الندوات العلمية:

 عبد الناصر حممد حممود فرغلي وحممد عبيد سيف سعيد املسماري" ،اإلثبات الجنائي باألدلة الرقمية من الناحيتين القانونيةوالفنية دراسة تطبيقية مقارنة" ،حبث مقدم إىل املؤمتر العريب األول لعلوم األدلة اجلنائية والطب الشرعي ،الرياض.

 -6المواقع اإللكترونية:

 -يونس عرب" ،جرائم الكمبيوتر واإلنترنت المعنى والخصائص والصور وإستراتيجية المواجهة القانونية" ،من خالل املوقع

اإللكرتوين.http://www.abhatoo.net.ma :

ثانيا -المراجع باللغة األجنبية:

1- Wrote :

 MICHEAL.G. Solomon and others. Computer Forensics jump start, published by Wiley-Default, 2005.
 2- Articles:المقاالت:
 , Presse polytechnique "la Criminalité le Visible et L’invisible"SOLANGE Guernaouti-Héli ,et universitaire romandes, Lausanne, 2009.
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د .لبنى عبد الحسين
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النظام القانوني لعقد الدخول إلى شبكة االنترنت"دراسة ُمقارنة"
"The legal system For Contract Access to the Internet "Comparative Study
م.د لبنى عبد الحسين عيسى السعيدي/جامعة االمام جعفر الصادق (ع) /كلية القانون

الملخص:
أهم أنواع العقود اإللكرتونية اليت تتم بواسطة الكرتونية وعلى شبكة إلكرتونية ،تتجسد بفضاء
إىل الشبكة من أحد ّ
افرتاضي متسع األطراف متنامي األبعاد ،فيغلب على هذا العقد الطابع غري املادي ،إذ ينعقد ويُنفذ بشكل كامل عن طريق شبكة

املعلومات الدولية ،فيخلو العقد املذكور من أي ارتباط مادي على أرض الواقع ،وهبذا خيتلف عن مجيع العقود االلكرتونية األخرى
اليت تنعقد عرب الشبكة بيد ان تنفيذها يتصل بأرض الواقع.

قوام هذا العقد هو التزام متعهد الدخول اىل شبكة اإلنرتنت بتمكني مستخدم الشبكة من الدخول اىل شبكة اإلنرتنت،
وذلك عن طريق تزويدهِ بالوسائل الفنية اليت ُُتقق هذا الدخول ،فعمل متعهد الدخول هنا تقدمي خدمة الكرتونية تظهر يف صورة
متكني مستخدم الشبكة من الولوج يف شبكة املعلومات بوسائل إلكرتونية ،وذلك لقاء مقابل مايل يتجسد يف قيام األخري بسداد
رسوم االشرتاك.وبغية اإلحاطة الشاملة مبوضوعنا سوف نُقسم هذا البحث إىل مبحثني ،نعقد األول لبيان ماهية عقد الدخول
إلى شبكة اإلنترنت ،أما الثاين سنخصصه لبحث احكام عقد الدخول إلى شبكة االنترنت.
الكلمات المفتاحية :عقود الكرتونية ،الدخول اىل شبكة االنرتنت ،عقد االشرتاك
Abstract
The contract for access to the network is one of the most important types of econtracts made by electronic and electronic network, which is embodied in a virtual space of
wide-ranging parties, the dimensions of this contract is intangible, which is held and
implemented fully through the international information network, Any physical link on the
ground, and this is different from all other electronic contracts that are held over the network,
but its implementation relates to the ground.
The basis of this contract is the commitment of the Internet access provider to enable
the user of the network to access the Internet, by providing the technical means to achieve this
entry, the operator here to provide an electronic service appears in the form of enabling the
user of the network to access the information network by electronic means, In exchange for
the money reflected in the latter to pay the subscription fees.
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In order to comprehensive briefing will divide our theme of this research into two
sections, we hold the first to indicate what holding on to the Internet, the second is to discuss
the provisions of the contract access to the Internet.
Keywords: Electronic contracts, internet access, subscription contract.

المقدمة
اوال :موضوع البحث :أن التقدم العلمي والتكنولوجي اهلائل الذي تشهده البشرية يف العصر احلديث يلقي بظالله ونتائجه على
ً
كافة نواحي احلياة ،السيما الناحية القانونية إذ أدى التطور يف جمال االتصاالت واملعلومات ،إىل ظهور عامل يُسمى شبكة
االنرتنت يستقل بقواعد وأنظمة قانونية خاصةُ ،تتاج اىل تنظيم قانوين خاص.
إذ أن التطور التكنولوجي امتدت يده ليشمل كل ما ميكن تصوره من خدمات تقليدية ليحوهلا إىل خدمات الكرتونية
يتم التعامل هبا بوسائل الكرتونية حديثة وعن طريق شبكة املعلومات ،وهذا هو جوهر عقد الدخول اىل شبكة االنرتنت ،إذ
يستطيع املستخدم الدخول اىل شبكة االنرتنت واالستفادة من كافة املعلومات املتوفرة على الشبكة ،لقاء عوض مايل ،فاخلدمة هنا
غري ملموسة بل هي خدمة افرتاضية.
أهم أنواع العقود اإللكرتونية اليت تتم بواسطة الكرتونية وعلى شبكة إلكرتونية متثل فضاء
ويُع ّد العقد املذكور أحد ّ
افرتاضيًا متسع األطراف متنامي األبعاد ،ترتكز خصوصيته يف الوسيلة اليت يعقد عن طريقها وينفذ من خالهلا وهي شبكة اإلنرتنت،
وهي شبكة مفتوحة للجميع ،فهذا العقد خيتلف عن سائر العقود االلكرتونية األخرى ،فهو ينعقد ويُنفذ على الشبكة.

وجوهر هذا العقد يرتكز يف تقدمي خدمة الكرتونية من لدن متعهد الدخول ،تظهر يف صورة متكني مستخدم الشبكة من
الولوج يف شبكة املعلومات بوسائل إلكرتونية ،بغية حصوله على إشارة إلكرتونية تتضمن معلومات ذات طبيعة الكرتونية ،وذلك
لقاء مقابل مايل يتجسد يف قيام مستخدم الشبكة بسداد رسوم االشرتاك

.

والعقد املشار ِ
اليه ينعقد بني أطراف متفاوتة تكنولوجيًا واقتصاديًا ،مبعىن أدق أن أحد أطراف عقد الدخول اىل الشبكة

مقدما خلدمة الكرتونية ،والثاين مستخدم الشبكة يتلقى اخلدمة ويستفاد منها
ذو خربة فنية عالية يف جمال العمل اإللكرتوين يكون ً

لقاء عوض مايل.

ثانيُا :أسباب اختيار موضوع البحث:
فضال عن عدم وجود تشريع عراقي يُنظم هذا العقد.
-1الفراغ التشريعي الذي يسود عاملنا العريب بشكل عامً ،
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 -2األمهية الكربى اليت اكتسبها عقد الدخول اىل الشبكة ،واليت تنبع من كثرة استخدام هذا العقد يف العامل واليت قد تصل اىل
مئات املاليني من املستخدمني حول العامل.
ِ
خصوصيته.
-3العمل على وضع تنظيم قانوين هلذا العقد يُالئم
ثالثًا :منهج البحث :يعتمد البحث على املنهج التحليلي املقارن يف دراسة نصوص القواعد القانونية ذات الصلة مبوضوع البحث
الواردة يف التشريعات الدولية واالتفاقيات والتوجيهات املقارنة ،وحماولة ُتليلها لبيان مدى اسهام كل منها يف إجياد احللول املناسبة
ِ
إعماله عليها.
ملا يُثريه موضوع البحث من إشكاليات لدى
رابعا :خطة البحث :أمام التحديات التكنولوجية كان من الضروري البحث عن الضوابط القانونية اليت يعمل يف اطارها التطور
ً
التكنولوجي ،وملا كان القانون هو الذي حيكم سلوك االفراد يف اجملتمع من خالل تنظيم روابطه وعالقاته فيما بينهم وبيان حقوقهم
وواجباهتم وما يرتتب على اإلخالل ِبه من مسؤولية ،وبغية الوقوف على كل ما تقدم كان البد من تقسيم هذا البحث ،اىل
مبحثني تسبقهما مقدمة:
المبحث األول :ماهية عقد الدخول إلى شبكة اإلنترنت.
المبحث الثاني :احكام عقد الدخول إلى شبكة االنترنت.
ِ
حبثه.

فضال عن التوصيات اليت تراءت للباحث يف
ويف النهاية خامتة نوضح فيها النتائج اليت توصلنا إليها خالل كتابة البحثً ،

المبحث األول
ماهية عقد الدخول الى شبكة االنترنت
اوال ،أيًا كان هدفه بعد ذلك،
أن أي مستخدم يرغب الدخول اىل شبكة االنرتنت عليه ان ُحيقق االتصال هبذه الشبكة ً

ويتحقق االتصال بعد ان يتم ابرم عقد الدخول اىل شبكة االنرتنت ،مع متعهد خدمة الدخول ،فهذا العقد بالغ األمهية ألنه
ونظرا هلذه األمهية اليت
اخلطوة األوىل للتعامل مع االنرتنت ،إذ من خالله ُميكن الولوج يف عامل افرتاضي مليء باملعلومات والبياناتً ،

يتمتع هبا العقد املذكور سنقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب ،خنصص األول لبيان تعريف هذا العقد ،ونعقد الثاين للوقوف
خصائصه أما األخري فنوضح ِ
ِ
فيه أطراف هذا العقد وعلى النحو اآليت:
على
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المطلب األول
تعريف عقد الدخول إلى شبكة اإلنترنت
ِ
مستقال يُعد من املسائل غري اجملمع عليها،
مفهوما
بوصفه
أن وضع تعريف خاص بعقد الدخول اىل شبكة األنرتنت
ً
ً
ِ
ظ بعناية تشريعية يف الكثري من دول
وذلك لكون العقد قد يتقاطع ظاهريًا مع بعض العقود االلكرتونية األخرى،
عقدا مل حي َ
ولكونه ً

العامل ،وحىت الدول اليت نظمت تشريعيًا هذا العقد ،جتنبت تعريف العقد حمل البحث صراحة،فنجد أن القانون الفرنسي رقم
( )575لسنة  2002املعدل ،اخلاص بالثقة يف االقتصاد الرقمي،املعروف بقانون ،) (LCENقد أشار يف املادة ( ) 2منه إىل
أنواع خدمات التجارة اإللكرتونية ومنها الدخول إىل الشبكة ( .)2ومل يعمد على وضع تعريف خاص بالعقد املذكور ،وفيما يتعلق
مبوقف املشرع الفرنسي واملصري والعراقي ،جندهم مل يعمدوا على تعريف هذا العقد.
لذا عمد الفقه القانوين على وضع تعريفات عدة هلذا العقد ،فثمة من يُعرفه بأنه ((تلك العقود التي يبرمها عامل
االتصال أو المسؤول عن االيواء مع المستخدمين لشبكات االنترنت ،والتي بمقتضاها يتلقى هؤالء ما يُبث على الشبكة
من معلومات وخدمات عن طريق المنافذ التي يوفرها لهم المسؤول عن االيواء ومن خالل الوسائل الفنية التي يضعها

تحت تصرفهم ،وذلك في مقابل اشتراك يؤدونه إليه يتم تحديده بالطريقة التي يتفقون عليها))( .)3يؤخذ على هذا التعريف
من جانبني ،اجلانب اللغوي :إذ استخدم صيغة اجلمع عند التعريف ،حيث يرتاءى للقارئ ومنذ الوهلة األوىل انه عبارة عن جتمع
عقود وليس عقد واحد ،اما اجلانب القانوين فنجد ان التعريف قد وسع يف نطاق العقد حمل البحث ،فأضاف خدمات ال يُقدمها
متعهد الدخول ،فهذه اخلدمات وعلى سبيل املثال ـ خدمة االيواء ـ ـ ال حيصل عليها مستخدم الشبكة اال بعد ابرام عقود أخرى،
فعقد الدخول اىل الشبكة يقتصر على استخدام االنرتنت.
ومثة من يُعرفه بأنه ((عقد بين شخصين ـ في الغالب شخص اعتباري ـ الذي يوفر للمستهلك الراغب في استعمال

الشبكة خدمة االشتراك ،أي يخوله منفذ الدخول الى شبكات االنترنت))( ) .يُالحظ ان هذا التعريف قد ركز على جانب
واحد وهو جانب متعهد الدخول متناسيا يف ذلك أن هذا العقد ليس بعقد تربعي ،لذا يفرتض وجود املقابل ِ
فيه.
ُ
ً

اختصارا لـ ""Loi sur la confiance dans l'économie numérique
()
ً

2

( ) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ))pour la confiance dans l'économie numériqu))Article (14) (( ..Entrent également dans le
champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir ,..... d'accès et de récupération de données,
d'accès à un réseau de communication..)).

( ) د .حممد عبد الظاهر حسني ،املسؤولية القانونية يف جمال شبكات اإلنرتنت ،دار النهضة العربية ،مصر ،سنة  ،2002ص .7
( )2د .أسامة امحد بدر ،محاية املستهلك يف التعاقد االلكرتوين ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر ،سنة  ،2005ص. 2
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وارتائ بعضهم تعريفه بأنه ((العقد الذي يبرم بين العميل ـ الذي يُريد إنشا موقع على الشبكة ـ وبين موردي
خدمات الدخول إلى الشبكة ،حيث يُحقق الدخول الى شبكة االنترنت من الناحية الفنية وذلك لقاء أجر))(.)1على الرغم
من رجاحة هذا التعريف ،اال أنه قد أخفق يف اإلشارة اىل الغرض البعيد من خدمة الدخول ،فالغرض من ابرام هذا العقد والدخول

اىل الشبكة ال يقتصر على انشاء مواقع على الشبكة ،فاستخدامات الشبكة عديدة وال حصر هلا.
ويُعرف هذا العقد بأنه (( قيام مقدم الخدمة بتمكين المشترك من النفاذ إلى شبكة اإلنترنت بمقابل))( ) ،والذي
يؤخذ على هذا التعريف أنه مييل إىل تبيان التزامات العقد من دون توضيح للعملية التعاقدية ،واليت من املفروض أن تكون جوهر
عقد الدخول إىل شبكة اإلنرتنت.
ومن جانبنا نعرف هذا العقد بأنه ((عقد يلتزم بمقتضاه متعهد الدخول إلى الشبكة بتمكين مستخدم الشبكة من
الدخول إلى شبكة اإلنترنت وبأي وسيلة كانت ،لقاء عوض يلتزم ِبه األخير)).

المطلب الثاني
خصائص عقد الدخول إلى شبكة اإلنترنت
لعقد الدخول اىل شبكة االنرتنت ،كغريه من العقود خصائص معينة ،قد يتشابه يف بعضها مع العقود االلكرتونية
األخرى ،بيد أنه خيتلف يف معظمها ،لذا ُميكن القول مثة خصائص يف العقد املذكور متيزه عن غريه من العقود التقليدية وحىت
االلكرتونية ،ومن هذه اخلصائص:
اوال :أن عقد الدخول إلى شبكة االنترنت عقد إلكتروني :أن العقد اإللكرتوين ما هو إال اتفاق يتالقى فيه اإلجياب بالقبول
ً
على شبكة دولية مفتوحة لالتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة ومرئية بفضل التفاعل بني املوجب والقابل( ) ،ولعل هذهِ
ُ
اخلصيصة هي اليت ُمتيز حبثنا ،إذ إن استخدام األطراف للوسائل اإللكرتونية يف عقدهم لالنعقاد والتنفيذ ،جيعل القانون اخلاص
ِ
خاصا ،يُقيد القانون العام يف كثري من املسائل
باملعامالت اإللكرتونية هو القانون الذي حيكم تصرفاهتم وعالقاهتم،
بوصفه قانونًا ًّ
واالعتبارات اليت يُثريها هذا النوع من التعاقد(.)2

( ) د .اميان مأمون أمحد ،اجلوانب القانونية لعقد التجارة االلكرتونية ،أطروحة دكتوراه مقدمة اىل جملس كلية احلقوق ،جامعة املنصورة ،سنة  ،2002ص.22
) )2د .فؤاد الشعييب ،التنظيم القانوين لعقود خدمات االتصاالت ،ط  ،منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان ،سنة ،20 2ص.88
( ) يُنظر :د .مسري عبد السميع االودن ،العقد اإللكرتوين ،منشأة املعارف ،االسكندرية ،مصر ،سنة  ،2005ص. 0
) )2يُنظر :د .نبيل زيد مقابلة ،النظام القانوين لعقود خدمات املعلومات االلكرتونية يف القانون الدويل اخلاص ،ط  ،دار الثقافة ،االردن ،سنة  ،2002ص. 8- 7

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد15أيار /مايو - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

061

النظام القانوني لعقد الدخول إلى شبكة االنترنت "دراسة مقارنة"

د .لبنى عبد الحسين
عيسى

ويُرتب على َع ّد عقد الدخول إىل الشبكة من قبيل العقود اإللكرتونية ،مسائل كثرية وخصائص متعدد ،فهو من العقود

اليت تنعقد وتنفذ إلكرتونيًّا ،من دون أن يكون هناك أي حضور مادي بني أطرافه ،بل يكون هناك جمرد حضور افرتاضي معاصر
بينهما ،وفكرة املعاصرة ،هي مسة خاصة بشبكة اإلنرتنت اليت جيري التعاقد عن طريقها( ).وقد أكد التوجيه األوريب رقم ( )

لسنة  2000املعدل ،اخلاص بالتجارة اإللكرتونية يف املادة ( ) -2منه ،على هذه اخلصيصة ،إذ إ ّن إلزام الدول األعضاء بتوفري
نظام قانوين من شأنه االعرتاف بالعقود اإللكرتونية ومن ضمنها العقد مدار البحث ،بشكل يضمن تطبيق هذا العقد من دون
وجود أي عراقيل(.)2
ويدعو رأي من الفقه اإلجنليزي( ) ،إىل أن يلتقي اإلجياب والقبول للعاقدين خاليًا من أي ضغوط أو معوقات ،إذ أن
فرض أي معوقات ـ ـ شكليات ـ تعد وسيلة غري مالئمة للبيئة اليت يوجد هبا هذا العقد ،فمن وجه نظرهِ أن هذا العقد قائم على
أساس مبدأ احلرية التعاقدية ،اخلالية من الشكليات ،ويؤكد رأي آخر من الفقه اإلجنليزي( ،)2على هذه السمة بالقول إن هذا العقد
وإن كان حديثًا إال أنه ال يفرض شكلية جديدة عند التعاقد ،بل من الضرورة ِ
فيه أن يتم تعريف كل طرف بالوسائل التكنولوجية
اليت ينعكس تأثريها على إرادة األطراف عند انعقاد العقد إلجياد الثقة بينهم.

ثانيًا :ان عقد الدخول الى شبكة االنترنت من عـقـود الخـدمـات  :تُقسم العقود من حيث موضوعها إىل عقود تقع على
األموال وأخرى تقع على اخلدمات ،فاألوىل تقع على أشياء مادية .أما الثانية فتخص اخلدمات كالنشاطات املهنية والتجارية
كالنقل والبنوك والوساطة وخدمات املعلوماتية وغريها من النشاطات.وتتجلى صفة اخلدمة يف العقد حمل البحث ،عند التمعن يف
ِ
موضوعه ،بان عقد الدخول اىل شبكة االنرتنت يرد على أشياء معنوية متثلها خدمة إلكرتونية ،فكل ما حيصل عليه مستخدم
حمال للعقد فهذا هو ما ُمييز
الشبكة ليس شيئًا ماديًا ،وإمنا خدمة معلومات إلكرتونية ،وملا كانت هذه اخلدمة اإللكرتونية تُشكل ً

عقدنا احلايل من غريه من العقود األخرى ،وهو تقدمي خدمة ذات طبيعة إلكرتونية ،وهذا ما أكد عليه رأي من الفقه اإلجنليزي (،)5
بالقول :إ ّن أصدق وصف ينطبق على هذا العقد هو أنه عقد من عقود اخلدمات.

) ) يُنظر :د .فاروق األباصريي ،عقد االشرتاك يف قواعد املعلومات اإللكرتونية ،دراسة تطبيقية لعقود اإلنرتنت ،دار النهضة العربية ،مصر ،سنة  ،200ص20- 2
(2) Directive 2000/31/EC of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic
commerce,Article )9-1( (( Member States shall ensure that their legal system allows contracts to be concluded by electronic
means. Member States shall in particular ensure that the legal requirements applicable to the contractual process neither create
obstacles for the use of electronic contracts)).
)3) See: Avery Wiener Katz, Is Electronic Contracting Defferent Contract Law in the Infformation age, available at:
https://law.utexas.edu/wp-content/uploads/sites/25/katz_is_electronic_contracting_different.pdf, last visit (11/3/2018), p. 12-13.
)4)See: Yves Poullet Electronic Contracts and Contract Law Principles, available at: http://www.crid.be/pdf/public/5650.pdf ,
last visit (15/3/2018), p. 772.
)5) Clarisse Girot, User Protection in IT Contracts, a comparative study of the protection of the user against defective
performance in iformation technology, Kluwer law international, London, 2012, p.194.
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لذا يتصف العقد مدار البحث بأنه يقوم على أساس تقدمي خدمة وليس سلعة ،ولغرض معرفة كيان هذه اخلدمة من
مجيع النواحي ،فال بد من ُتديد معىن خدمة الدخول اىل الشبكة ،يف التشريعات املقارنة ،فنجد قانون الثقة يف االقتصاد الرقمي
الفرنسي رقم ( )575لسنة  2002املعدل،قد عرفها يف املادة (  )2-منه بأهنا ((عملية تتم عرب اإلنرتنت من خالل وسيلة
إلكرتونية لنقل العالمات أو اإلشارات أو الكتابات أو الصور أو األصوات أو أيًّا كان نوعها بني املرسل واملتلقي))( ).
أيضا التوجيه األوريب رقم ( )28لسنة  228املعدل يف  ،2007اخلاص بقواعد خدمة املعلومات ،يف املادة
وقد عرفها ً

(  )2-منه خدمة املعلومات اإللكرتونية بأهنا ((أي نوع من أنواع اخلدمات اليت تُقدم بوسائل إلكرتونية ،بناءً على طلب العميل
لقاء أجر))(.)2

كما عرفها القانون املصري رقم ( ) 0لسنة  200يف املادة (  )2-منه بأهنا ((توفري أو تشغيل االتصاالت أيًّا كانت
الوسيلة املستعملة)).
أما على صعيد التشريع العراقي فلم يعمد املشرع العراقي على وضع تعريف خاص خبدمة الدخول اىل شبكة االنرتنت يف
قانون التوقيع اإللكرتوين واملعامالت اإللكرتونية رقم ( )78لسنة  ،20 2بيد أن مشروع قانون االتصاالت واملعلوماتية العراقي لعام
 ،20 2عرف اخلدمة حمل البحث ،يف املادة (  )2 -وأطلق عليها تسمية تُكنولوجيا املعلومات ،بأهنا ((أي نوع من أنواع أنظمة
املعلومات أو التقنيات املادية أو الوسائل أو األجهزة أو املعدات أو احلاسبات مبختلف أنواعها اليت تعمل على استقبال أو
استحداث أو معاجلة أو ُتديث املعلومات)).
ثالثًا :ان عقد الدخول الى الشبكة عقد معاوضة ملزم لجانبين :يُعد هذا العقد من عقود املعاوضة ،إذ يتلقى مستخدم الشبكة
فيه خدمة الدخول ،ويف املقابل حيصل متعهد الدخول على املقابل املايل ،وهو ما أشار ِ
اليه رأي من الفقه اإلجنليزي( ) ،بالقول:
إن قيام متعهد الدخول بتوفري ُسبل الوصول إىل أجهزة احلاسوب عن طريق استخدام أجهزة االتصاالت اإللكرتونية ،يكون لقاء
ِ
مقدما.
مقابل يُتفق عليه ً

(1(Article (1- IV) ((catégories par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons
ou de messages de toute nature qui.....On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande
individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication
électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.)).
– (2) DIRECTIVE 98/34/EC of 22 June 1998 (( regulations and of rules on Information Society services)), Article (1
2)))‘service’, any Information Society service, that is to say, any servicenormally provided for remuneration, at a distance, by
electronicmeans and at the individual request of a recipient of services.((.
(3) See: Julain S. Millstein & Others Doing Businesson the Internet, Law Journal press,.New York, 2011, p.9.
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وجتدر اإلشارة إىل أنه ال يقتصر وصف عقد الدخول اىل شبكة االنرتنت بأنه عقد معاوضة فحسب بل هو عقد ملزم
للجانبني ،فهو عقد يلتزم فيه كل متعاقد جتاه اآلخر على وجه التبادل مبقتضى االتفاق املعقود ِ
عليه( ) ،إذ يُرتب العقد املذكور
التزامات متقابلة على عاتق ِ
طرفيه ،فبموجبه يُلزم متعهد الدخول بتزويد مستخدم الشبكة خبدمة ذات طبيعة إلكرتونية ،مضموهنا

معاجلة إلكرتونية للتعامالت والنشاطات والبيانات وتوفريها بصورة معلومات إلكرتونية والوسائل اليت تساعده يف كيفية توظيف
فضال عن التز ِ
معل ِ
امه باالستمرار يف تزويد مستخدم الشبكة مبا يستجد من ُتديثات (  (Up Dateيف اجملال
وماته واستخدامهاً ،

()2
،فضال عن التز ِ
املتعاقد عليه والذي يطلق ِ
امه حبفظ سرية البيانات الشخصية ملستخدم الشبكة( )،
عليه االلتزام بالتأهيل التقين
ً
ُ
ومن جانب آخر يلقي العقد حمل البحث التزامات على عاتق االخري يأيت يف مقدمتها دفع املقابل املايل املتفق ِ
عليه ،وكذلك

فضال عن التز ِ
امه مبا يضعه متعهد الدخول من شروط أخرى داخل العقد.
االلتزام حبفظ سرية اخلدمة اليت حيصل عليهاً ،

ِ
عقدا يرد على عمل جتاري ،أو
رابعا :ان عقد الدخول الى شبكة االنترنت عقد تجاري :أن مناقشة ُتديد صفة العقد
بوصفه ً
ً

أنه يرد على عمل مدين تأخذ أولوية خاصة واعتبارات أساسية ،ملا هلا من أمهية يف ُتديد النظام القانونيالذي يسري عليه ،وعند

البحث يف قانون التجارة العراقي رقم ( ) 0لسنة  282املعدل ،جنده قد أشار اىل العقد مدار البحث بصورة غري مباشرة ،إذ
تنص الفقرة ( ثانيًا ) من املادة ( )5على جتارية عقد توريد البضائع واخلدمات ،وبالتمحيص الدقيق جند أن عقد الدخول اىل
ّ
()2
املشرع املصري يف قانون التجارة رقم ( ) 7لسنة
شبكة االنرتنت هو من عقود توريد اخلدمة  ،ويف هذا املضمار ً
أيضا جند موقف ّ

نص على جتارية أعمال التوريد يف الفقرة (أ) من املادة ( ،)5وكذلك موقف قانون التجارة الفرنسي رقم ( )22لسنة
 ، 222إذ ّ
نص يف البند السادس من املادة ( ) - 0على جتارية أعمال التوريد( ،)5إذ إن جوهر العقد هو توريد
 282املعدل ،الذي ّ
خدمات ،وذلك عن طريق االلتزام بتقدمي خدمة الدخول لشبكة االنرتنت إىل مستخدم الشبكة ،مبعىن أدق أن كل ما يقوم به
متعهد الدخول هو نقل خدمة اإللكرتونية للطرف اآلخر الالزمة له الستعماهلا بصورة فعالة ،وملا كان التزام نقلها مدة معينة ،لذا
فهي من عقود التوريد ،وهذا ما يؤكد جتارية العقد حمل البحث.

) ) يُنظر :د .توفيق حسن فرج ،النظرية العامة لاللتزام ،اجلزء األول ،سنة  ، 278ص. 2
2
ِ
شائعا جدًّا يف جمال الضمان الذي يقدمه متعهد الدخول إىل مستخدم الشبكة .يُنظر :د .سالم منعم مشعل ،مفهوم االلتزام
) ) وهذا ما يُطلق عليه خدمات ما بعد البيع ،وهذا االصطالح أصبح ً
بتقدمي خدمات ما بعد البيع وطبيعته القانونية ،جملة احلقوق ،جامعة النهرين ،اجمللد الثامن ،العدد الثالث عشر ،حزيران  ،2005،ص .270
) ) يُنظر :د .حممد عبد الظاهر حسني ،املرجع السابق ،ص .72-7

) )2يرد عقد التوريد يف صورتني ،األوىل عقود توريد خاصة بالبضائع ،واألخرى عقود توريد خاصة باخلدمات ،يُنظر :الفقرة (ثانيًا) املادة ( )5من قانون التجارة العراقي رقم ( ) 0لسنة  282املعدل.

(5) See: France Code de commerce No46 ،1984 ،available at official legal Website of French Government:
at http://www.legifrance.gouv.fr, last visit: (1/3/2018),
Article )110-1((( La loi répute actes de commerce :..Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements
))de ventes à l'encan, de spectacles publics ..
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د .لبنى عبد الحسين
عيسى

وقد ذهب رأي يف الفقه اإلجنليزي( ) ،لتأكيد هذه الصفة بالقول :إن هذا العقد يـُ ّعد من عقود االبتكارات النامجة عن

تطور التكنولوجيا اخلاصة بالتجارة ،فما هو إال عقد من عقود التجارة اإللكرتونية اليت فرضت نفسها ،واليت ُتتاج إىل تغيري يف
أنظمة البيئة اإللكرتونية لتوفري إطار اقتصادي يواكب استخدام الوسائط اإللكرتونية.
أما خبصوص موقف القانون الفرنسي ،جند أن املادة ( ) 2من القانون رقم ( )575لسنة  2002املعدل ،بشأن الثقة
وبني أهنا تشمل كل نشاط اقتصادي ُميارس بواسطة شخص ،يتم عن بعد
يف االقتصاد الرقمي ،قد عرف التجارة اإللكرتونية ن
بوسيلة الكرتونية ،لتوريد السلع أو اخلدمات ،وخدمات التجارة اإللكرتونية تشمل الدخول إىل الشبكة  ،...فهذا النص يؤكد
الصفة التجارية للعقد من حيث األصل العام ،إذ يُصنفه من ضمن طائفة عقود التجارة اإللكرتونية يف فرنسا (.)2
ومن هنا ُميكن القول أن جتارية العقد حمل البحث سكت عنها املشرع اإلنكليزي ،ويف التشريع العراقي واملصريُ ،ميكن
الوصول إليها بالتقصي والتحقيق وحماولة تطبيق نصوص القواعد العامة على الظواهر اجلديدة ،دون النص عليها صراحة بقانون
مستقل ،أما القانون الفرنسي فقد أكد عليها بصورة صرحية.
المطلب الثالث
أطراف عقد الدخول إلى شبكة اإلنترنت
ِ
وخصائصه ،أن نتعرض ألطراف هذا العقد ،قبل أن نبدأ
البد بعد أن قفنا على تعريف عقد الدخول اىل شبكة األنرتنت
ِ
مفهومه حىت نكون على بينة من فكرة العقد ،وسنعمل على ذلك بالنقاط
مبحاولة حصر التزامات كل طرف ،الستيفاء البحث
الرئيسية اآلتية:
ن
كبريا يف تنفيذ العقد ،إذ يقوم مبجموعة
ً
اوال :متعهد الدخول الى الشبكة :وهو الطرف األول يف العقد ،ومن َّث فإنه حيتل ً
دورا ً
من األعمال منذ حلظة إنعقاد العقد اىل حني تنفيذهِ املتجلي بإيصال شبكة االنرتنت إىل مستخدمها ،ويكون هذا الطرف يف
شخصا معنويًّا ،إذ يأخذ صورة شركة ،يوفر ملستخدم الشبكة الوسائل اليت مت ّكنه من احلصول على خدمة الكرتونية.
الغالب
ً

(1) See: Avery Wiener Katz, Op.Cit, p.1.
)2) Article 14 .((Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et
par voie électronique la fourniture de biens ou de services. Entrent également dans le champ du commerce électronique les
services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de
recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y
))compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent..
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وفيما يتعلق باملوقف التشريعي من تعريف متعهد الدخول إىل الشبكة جند أن القانون الفرنسي اخلاص باالتصاالت لسنة
 282املعدل ،قد عرفه يف املادة ( ) -2بأنه كل شخص يدخل يف عالقات تعاقدية لتقدمي خدمات مسعية أو بصرية للعمالء
عن طريق شبكة االتصاالت الدولية( ).
أيضا التوجيه األوريب رقم ( ) لسنة  ،2000املتعلق بالتجارة اإللكرتونية إذ عرف متعهد
وقد اقتفى هذا التعريف ً
خدمة الدخول اىل الشبكة يف املادة (-2ب) بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري (معنوي) يقوم بتجهيز خدمة املعلومات
اإللكرتونية(.)2
يف حني عرف القانون رقم ( ) 0لسنة  200اخلاص بتنظيم االتصاالت املصري ،متعهد الدخول اىل الشبكة( ) ،يف
املادة (  ،)7/بأنه أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له من اجلهاز بتقدمي خدمة أو آكثر من خدمات االتصاالت للغري.
وقد عمد املشرع العراقي على تعريف متعهد الدخول اىل الشبكة يف مشروع قانون االتصاالت واملعلوماتية لعام ،20 2
عاشرا) بأنه الشخص الذي ميلك شبكة عامة أو خاصة ويُديرها ،وإذا كان هذا التعريف يُعد التفاته حممودة من
يف املادة ( ً -
مشرعنا ،إ ال أنه مل يعمد على وضع تعريف عام وشامل ملتعهد الدخول اىل شبكة االنرتنت يف قانون التوقيع اإللكرتوين واملعامالت
اإللكرتونية العراقي رقم ( )78لسنة  ، 20 2وهي مثلبة ينبغي على مشرعنا العراقي أن يتخطاها وذلك عرب إيراد تعريف شامل
هلذا الطرف.
من كل ماتقدم ُميكن تعريف متعهد الدخول بأنه الشخص المهني الذي يُغذي عمالئه بخدمة إلكترونية ،لقاء
الحصول على مقابل مالي.
ومبقارنة القوانني حمل الدراسة جند ،أهنا حددت الطرف األول ـ ـ ـ متعهد الدخول ـ ـ ـ ـ يف عقد الدخول إىل شبكة االنرتنت
بصورة صرحية مع إعطاء تعريف خاص له ،ما خال القانون العراقي.
ثانيًا :مستخدم الشبكة :يُع ّد مستخدم الشبكة الطرف الثاين يف العقد حمل البحث ،وهو احللقة األخرية يف العقد ،فهو من حيصل

على غاية العقد املتمثلة خبدمة الولوج يف عامل افرتاضي ،لذا يُسمى باملستخدم النهائي لدى بعضهم( ) ،وكذلك يُسمى
باملشرتك(.)2

(1)Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard).Article (2-1) ((..distributeur de
services désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une
offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications
électroniques..)).
(2)Article (2))) (b) "service provider": any natural or legal person providing an information society service((.
( ) يُطلق على متعهد الدخول اىل الشبكة يف القانون املصري باملرخص له.
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شخصا طبيعيًّا كحالة قيام سحب خط اإلنرتنت إىل املنازل أو
ومستخدم الشبكة يف العقد مدار البحث ،قد يكون
ً
شخصا معنويًّا كالشركات بأنواعها
مكاتب احملاماة أو عيادات األطباء أو النوادي أو أي مكان آخر ،وقد يكون العميل اإللكرتوين
ً

واملؤسسات احلكومية واالهلية.

وفيما خيص املوقف التشريعي من تعريف مستخدم الشبكة جند أن املشرع الفرنسي مل يعمد على وضع تعريف صريح
له ،أما التوجيه األوريب رقم ( ) لسنة  2000اخلاص بالتجارة اإللكرتونية فقد عرف مستخدم الشبكة يف املادة ( -2د) بأنه
أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستخدام خدمة املعلومات اإللكرتونية من جمال ِ
مهنته ،للبحث عن املعلومات أو جعلها قابلة
للوصول( ) ،والظاهر من هذا التعريف أنه قد اقتصر على مستخدم الشبكة يف الفرض الذي يكون فيه مهنيًّا ،واألمر امللفت للنظر
ِ
بوصفه مستهل ًكا ،إذ عرفته بأنه أي شخص طبيعي يعمل ألغراض
هو أن املادة (-2ه) قد وضعت تعري ًفا ملستخدم الشبكة
خارج جتارته أو أعماله أو مهنته(.)2

وعرف القانون املصري رقم ( ) 0لسنة 200بشأن تنظيم االتصاالت ،مستخدم الشبكة( ،)5يف املادة (  )2-بأنه
أي شخص طبيعي أو اعتباري (معنوي) يستعمل خدمات االتصاالت أو يستفيد منها.
وقد اقتفى املشرع العرقي آثر نظريه املصري إذ عرف مستخدم الشبكة يف املادة (  ) 2 -من مشروع قانون االتصاالت
واملعلوماتية لعام  ، 20 2بأنه الشخص الذي حيصل على خدمة معينة من خدمات االتصاالت اليت تقدمها شبكة اتصاالت عامة
مقابل مثن معني .يؤخذ على تعريف املشرع العراقي أنه جعل مقابل اخلدمة حمل البحث مثن وليس أجر ،وهذا خطأ جوهري يف
حمل العقد ،الن العقد مل يرد على اموال مادية بل معنوية.
وجاء قانون التوقيع اإللكرتوين واملعامالت اإللكرتونية رقم ( )78لسنة ُ ،20 2خلًُّوا من تعريف للعميل اإللكرتوين يف
أحكاما خاصة ِبه.
إهتماما وأن يفرد له
عقد خدمة املعلومات اإللكرتونيةـ وكان األجدر ِبه أن يويل هذا التعريف ،بل هذا العقد
ً
ً
متخصصا أو على علم تقين خبدمات املعلومات اإللكرتونية ،بل يكفي أن
وال يُشرتط يف العميل اإللكرتوين أن يكون
ًّ

يكون لديه من يساعده يف استخدام اخلدمة اإللكرتونية املقدمة إليه من لدن مقدم متعهد الدخول.

) ) د .عادل ابو هشيمة ،عقود خدمات املعلومات االلكرتونية يف القانون الدويل اخلاص ،دار النهضة العربية ،مصر ،سنة  ،2005ص .22د .حممد حسام لطفي ،عقود خدمات املعلومات ،القاهرة،
مصر ،سنة  ، 222ص ،50د .نبيل زيد مقابلة ،املصدر السابق ،ص. 2
) )2د .فؤاد الشعييب ،املصدر السابق ،ص. 2
(3) Article (2) (( (d) "recipient of the service": any natural or legal person who, for professional ends or otherwise, uses an
information society service, in particular for the purposes of seeking information or making it accessible.)).
(4) Article (2) (( (e) "consumer": any natural person who is acting for purposes which are outside his or her trade, business or
profession;)).
( )5يُطلق على مستخدم الشبكة يف القانون املصري املستخدم.
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ونرى أن مستخدم الشبكة يف عقد الدخول اىل شبكة االنرتنتهو الشخص الطبيعي أو المعنوي ،الذي يسعى إلى
شخصا مهنيًّا ام مستهل ًكا لقاء مقابل مالي.
الحصول على خدمة الكترونية ،سواء كان
ً
ايضا ،أما التشريع الفرنسي
وهنا جند أن املشرع اإلنكليزي قد عرف مستخدمة الشبكة ،وهذا هو موقف املشرع املصري ً

نصا خاص هبذا الطرف.
والعراقي ،فلم يفردا ً

المبحث الثاني
احكام عقد الدخول إلى شبكة االنترنت.
افه ،ويشرتط منهما تنفيذ ما ورد ِ
ِ
فيه حبسن نية ويف
يُعد عقد الدخول اىل شبكة االنرتنت
مصدرا اللتزامات وحقوق أطر ُ
ً
كافة مراحل العقد ،ويفرض الطابع التباديل هلذا العقد على األطراف القيام بتنفيذ التز ِ
اماته وف ًقا ملا مت عليه االتفاق ،وهذه
االلتزامات قد تظهر بصورة القيام بعمل أو امتناع عن عمل.
ويُكيف بعضهم ( )  ،هذا العقد ،بأنه من عقود املقاولة ،مستندين يف ذلك إىل جوهر العقد ،أال وهو اخلدمة اإللكرتونية
اليت يلتزم متعهد الدخول تقدميها إىل مستخدم الشبكة لقاء أجر يلتزم ِبه هذا األخري جتاه متعهد الدخول ،ومىت ما أخل أي طرف
ِ
مسؤوليته ،وهبدف بيان كل ما تقدم ،آثرنا تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني ،نُبني يف األول آثار عقد
من أطراف هذا العقد قامت
الدخول اىل شبكة االنرتنت ،وخنصص الثاين لتبيان ملسؤولية الناشئة عنه وعلى النحو اآليت:
المطلب األول
آثار عقد الدخول إلى شبكة االنترنت
ملا كان اهلدف الذي يسعى ِ
عقدا تقليديًّا أم إلكرتونيًّا هو ُتقيق آثاره ،واليت تتمثل
إليه أطراف العقد سواء أكان ً
بااللتزامات امللقاة على عاتق ِ
طرفيه ،ومبا أن العقد مدار البحث يُعد من العقود امللزمة جلانبني ،فإنه يُرتب التزامات متقابلة على
متعهد الدخول ومستخدم الشبكة لتحقق هدف هذا العقد ،وعليه سنوضح يف هذا املطلب التزامات كل طرف على ِحدة ،وذلك
بتقسيم املطلب إىل فرعني ،خنصص األول لبيان التزامات متعهد الدخول يف عقد الدخول اىل شبكة االنرتنت ،ونعقد الثاين
لتوضيح التزامات مستخدم الشبكة يف عقد الدخول اىل شبكة االنرتنت.
الفرع األول
التزامات متعهد الدخول في عقد الدخول الى شبكة االنترنت

) ) د .جليل الساعدي ،مشكالت التعاقد عرب شبكة اإلنرتنت ،مكتبة السنهوري ،العراق ،سنة

 ،20ص  .5د .فؤاد الشعييب ،املصدر السابق ،ص. 2
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ينتج عن عقد الدخول اىل شبكة االنرتنت التزامات خمتلفة تثقل كاهل متعهد الدخول ،ومتتاز هذه االلتزامات باختاذها
قبوال رحبًا من مقرري
أساسا هلا ،هذه القواعد اليت ظهرت إبان عصر الصناعة احلديثة ،ووجدت ً
لقواعد محاية املستهلك ً
التشريعات الوطنية الذين تلقفوها بالتنظيم التشريعي هلا ،ويفرتض أن تسود هذه القواعد مجيع مراحل حياة العقد ابتداء من
مرورا باالنعقاد وحىت التنفيذ.
الدخول يف املفاوضات ً
واالصل يف هذه االلتزامات هو تقدمي اخلدمة حمل البحث ،اال أنه مثة التزامات أخرى تُفرض نفسها على مقدم اخلدمة،
أثناء تنفيذهِ للعقد املذكور ،ومن هذه االلتزامات:
اوال :االلتزام بتقديم خدمة الدخول الى شبكة االنترنت :أن تنفيذ العقد مدار البحث منوط بأداء أهم االلتزامات ِ
فيه اال ُتقيق
ً
اتصال املستخدم باألنرتنت ،وهذا االلتزام هو الذي ُمييز عقدنا ،عن العقود التقليدية األخرى ،إذ يتم تنفيذهِ يف عامل افرتاضي.
وهلذا العقد عدة أشكال ،مستوحاة من طريقة الدخول إىل شبكة اإلنرتنت ،وهذه األشكال ال ُميكن حصرها ،السيما
أن متعهدي الدخول يتنافسون فيما بينهم لتقدمي عروض أفضل ،وختتلف هذه العروض من متعهد دخول إىل آخر ومن بلد إىل
احدا أال وهو جذب أكرب عدد من مستخدمي
آخر ،بيد أنه على الرغم من تنوع تلك العروض واليت غالبًا ما يكون هدفها و ً
الشبكة ،تبقى الغاية واحدة وهي حصول األخري على اخلدمة املتمثلة يف الدخول إىل شبكة اإلنرتنت.
وهذا االلتزام يُعد من قبيل االلتزام بتحقيق نتيجة ،ويؤكد رأي آخر من الفقه اإلجنليزي( ) ،على هذا االلتزام بالقول :إن

متعهد الدخول ملزم بتحقيق اتصال املستخدم باألنرتنت بصورة جيدة ،مبعىن أن حيصل األخري على خدمة فعالة وخالية من القطع
فضال عن ذلك جيب أن يوفر سبل الوصول إليها بطريقة مباشرة وسهلة ،أي بطريقة خالية من التعقيد ،وهذا ما يتطلب
واألخطاءً ،
أن يكون ُتت تصرف متعهد الدخول جمموعة من الوسائل لتحديد إي خطأ حيدث يف تقدمي هذه اخلدمة وتصحيحه.
ويذهب رأي آخر من الفقه اإلجنليزي( ،)2إىل أنه جيب على متعهد الدخول إختاذ التدابري الالزمة من أجل تقدمي خدمة
فضال عن موظفني أكفاء.
مرضية وبصورة صحيحة إىل العمالء اإللكرتونيني ،وذلك عن طريق االستعانة بأدوات مالئمة ً
وقد عمدت التشريعات املنظمة هلذا العقد ،على تأكيد هذا االلتزام يف ذمة متعهد الدخول ،اال ان اإلشارة هلذا االلتزام
جندها يف بعض نصوص القوانني صرحية ويف بعض اآلخر بصورة غري صرحية ،فنجد املشرع الفرنسي يف القانون رقم ( )575لسنة
 2002املعدل اخلاص حبماية الثقة يف االقتصاد الرقمي ،مل يعمد على تنظيم نص خاص هبذا االلتزام إال أنه أورد يف املادة () 2
موجه من لدن شخص معنوي أو طبيعي يتوىل عملية إقرتاح اخلدمات وتقدميها
تعري ًفا للتجارة اإللكرتونية بأهنا كل نشاط اقتصادي ّ

)1) See: Yves Poullet, Op.Cit, p.761.
(2) See: Clarisse Cirot, op.cit, p.120.
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د .لبنى عبد الحسين
عيسى

بإستخدام وسائل االتصال عن بعد أو الوسائل اإللكرتونية( )  ،وميتاز هذا التعريف بأنه واسع يشمل غالبية العقود اليت تنعقد عن
بعد ،عقد الدخول اىل شبكة االنرتنت ،إذ يظهر بوضوح اإلشارة إىل االلتزام بتقدمي اخلدمات بإستخدام وسائل الكرتونية ،ومنها
الدخول اىل شبكة االنرتنت.
وقد أشار التوجيه األوريب رقم ( ) لسنة  2000املعدل ،يف املادة ( ) -8منه ،إىل هذا االلتزام ،وأكد على ضرورة أن
فضال عن االهتمام جبانب إستقاللية املهنة وسريتها ،اليت
يكون تقدمي خدمة الدخول اىل الشبكة بعدالة بني مستخدمي الشبكةً ،
يقوم هبا متعهد الدخول(.)2
وعلى هذا النحو سار املشرع املصري يف القانون رقم ( ) 0لسنة  200اخلاص بتنظيم االتصاالت يف املادة ()7-25
إذ ألزم متعهد الدخول والذي يطلق عليه (املرخص له) بإتاحة اخلدمة حمل البحث جلميع مستخدمي الشبكة والذي يطلق عليهم
(مجهور املستخدمني) ومن دون متييز ،وأكد يف املادة ( )5-25على ضرورة االلتزام باالستمرار بتقدمي اخلدمة ،وإختاذ جمموعة من
اإلجراءات يف حالة إنقطاعها أو إيقافها ،وقد نصت املادة ( )2من قانون محاية املستهلك املصري رقم ( )27لسنة  ،2002على
إلزام متعهد الدخول بإعادة مقابلها أو مقابل ما ُجيرب النقص فيها أو إعادة تقدميها ،وذلك مىت ما ُوِجد عيب أو نقص هبا .وأن
كان النص يتعلق مبقدم اخلدمة بشكل عام ،فال مانع من تطبيق ذات احلكم على العقد حمل البحث.
وحسنًا فعل املشرع العراقي يف مشروع قانون االتصاالت واملعلوماتية لعام  ،20 2إذ أشار إىل هذا االلتزام يف املادة
خامسا – ه) بالقول :يلتزم مقدم اخلدمة ،بتقدمي اخلدمة حمل البحث ،مع ضمان جودهتا.
(-2
ً
ثانيًا :االلتزام باالعالم :يُقصد باالعالم يف العقد حمل البحث :قيام متعهد الدخول بتقدمي معلومات مهمة وإيصاهلا إىل مستخدم
ِ
بإعالمه مبا هو مقدم عليه ليخرج الرضا إىل العامل اخلارجي عن قناعة وصحة ومبا يضمن له العقد
مستنريا
حرا
الشبكة،وجعل رضاه ًّ
ً
ِ
اعالمه بكل ما حيدث من تغريات خالل مرحلة تنفيذ العقد( ) ،وليأمن الطرف االول من إقامة املسؤولية
فضال عن
من توازنً ،
عليه يف حالة حصول ضرر لذلك املستخدم الذي وضع ثقته املشروعة فيه ويف العالقة العقدية اليت تربطه به.

(1)Article (1 )))Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et
par voie électronique la fourniture de biens ou de services. Entrent également dans le champ du commerce électronique les
services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de
recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y
compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent..)).
(2)Article (8-1) (( that the use of commercial communications which are part of, or constitute, an information society service
provided by a member of a regulated profession is permitted subject to compliance with the professional rules regarding, in
particular, the independence, dignity and honour of the profession, professional secrecy and fairness towards clients..)).
(

) د .مصطفى أمحد ،االلتزام باإلعالم يف عقود االستهالك ،مطبعة جامعة طنطا ،مصر ،2008 ،ص.2
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ويُعد االلتزام باإلعالم من أهم االلتزامات يف العقود اإللكرتونية بصورة عامة ،وعقد الدخول اىل شبكة االنرتنت بصورةً

خاصة ،ويرجع ذلك للتفاوت املعريف بني أطراف العقد االخري ،إذ يكون أحد الطرفني حمرتفًا ـ متعهد الدخول ـ ـ ويكون لديه العلم
الكايف بتفاصيل اخلدمة اليت يُقدمها ،واليت هي باملقابل تكون جمهولة للطرف اآلخر ـ مستخدم الشبكة ــ ،لذا يقع على متعهد
الدخول واجب إعالم مستخدم الشبكة( ) ،سواء كان ذلك خالل مرحلة املفاوضات أم خالل التنفيذ.
وملا كانت عملية إنعقاد هذا العقد تتم عن طريق اإلنرتنت ،األمر الذي ينتج عنه بعض الصعوبات يف ُتديد هوية
شخصا
أطرافه ،لذا يتعني على متعهد الدخول الذي يعرض خدماته على طائفه مستخدمي الشبكة التعريف عن نفسه ،سواء كان
ً

طبيعيًّا أم معنويًّا ،وهذا هو ما ذهب إليه القانون الفرنسي رقم ( )575لسنة  2002املعدل ،اخلاص بالثقة يف االقتصاد الرقمي يف

املادة ( ،)2() / -2وكذلك املادة ( ) -5من التوجيه األوريب رقم ( ) لسنة  2000املعدل اخلاص بالتجارة اإللكرتونية( ) ،إذ
جيب على متعهد الدخول الكشف عن ِ
أمسه وعنوانه وبريده اإللكرتوين ومكان ورقم قيده التجاري ،فاالطالع على هذه املعلومات
يُضفي محاية فعالة ملستخدمي الشبكة ،عند إخالل الطرف االول بأي التزام من التزاماته ،ويف املقابل يقع على عاتق متعهد
الدخول أيضا على وفق نص املادة ( )2-2من القانون الفرنسي املشار ِ
إليه ،الطلب من مستخدم الشبكة ،وذلك يف مرحلة ما
ً
قبل التعاقد تقدمي مجيع املعلومات الشخصية اليت ُمتكنه من ُتديد هوية املستخدم و ِ
أهليته وعنوانه وبريده اإللكرتوين( ،)2وهذا ما
ينضوي ُتت مفهوم االلتزام باإلعالم قبل التعاقد.
وبقدر تعلق األمر بالعقد حمل البحث ،جند أن املادة ( ) -28من القانون املصري رقم ( ) 0لسنة  ،200اخلاص
بتنظيم االتصاالت قد أشار إىل هذا االلتزام ،ففرض على متعهد الدخول واجب اإلعالم عن كل املواصفات الفنية والبيانات
اخلاصة باخلدمة املقدمة.

) ) يُنظر :د.حممدساميعبدالصادق،خدمةاملعلوماتالصوتيةوااللتزاماتالناشئةعنها ) دراسةلعقدخدمةاملعلوماتالصوتيةفيضوءقانونتنظيماالتصاالتالصوتيةاملصريرقم  10لسنة ،(2003دارالنهضةالعربية،القاهرة،
،2005ص. 79

2

( )Article (6-III.-1) (( a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles
sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de
;leur inscription
b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et....)).
(3) Article (5-1) ((....the service provider shall render easily, directly and permanently accessible to the recipients of the service
and competent authorities, at least the following information:(a) the name of the service provider;(b) the geographic address at
which the service provider is established;(c) the details of the service provider, including his electronic mail address, which allow
him to be contacted rapidly and communicated with in a direct and effective manner..)).
(4) Article (6-2) ((Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne
tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du
prestataire mentionné au...)).
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وقد اقتفى املشرع العراقي يف مشروع قانون االتصاالت واملعلوماتية لسنة  ،20 2أثر نظريه املصري ،إذ أوجب يف املادة
( - 2ثانيًا) على متعهد الدخول ،أن يُديل ببيانات ومعلومات متعلقة باخلدمة املقدمة.
ثالثًا :االلتزام بتسهيل ُسبل الوصول الى الشبكة :يرتتب على عقد الدخول اىل الشبكة قيام متعهد الدخول ،بتوفري جمموعة من
األمور تُسهل ملستخدم الشبكة ،الوصول اىل العامل االفرتاضي ،لذا جند أن متعهد الدخول ملزم بأعطاء مستخدم الشبكة( أسم

املستخدم  )user nameوكلمة السر والعنوان اإللكرتوين ،وألن الطبيعة اإللكرتونية هلذه اخلدمة تتعرض إىل حاالت توقف أو
قصور بسبب أو آلخر منها أسباب خارجية كعوامل الطقس واجملاالت الكهرومغناطيسية ،وأخرى تعود إىل متعهد الدخول ،كعطل
تقين يف أبراج اخلدمة أو التوصيالت الكهربائية ،ومنها ما يكون لدى أجهزة مستخدم الشبكة ،مثل :عدم مالئمة الربامج أو
التطبيقات مع نوع اخلدمة املقدمة فيوجد هناك التزام تكميلي يدخل يف االطار العقدي يهدف إىل حل تلك املشكالت الفنية اليت
قد يواجها مستخدم الشبكة عن طريق توفري وسيلة اتصال سريعة تدعى خدمة اخلط الساخن( ) ،وهذا يعين أن على متعهد
الدخولُ ،تديد تلك الوسيلة (رقم اهلاتف) والوقت الذي فيه ُميكن ملستخدم الشبكة إستعمال هذه اخلدمة التكميلية (اخلط

الساخن)( ،)2فضالً عن ذلك جيب توفري هذه اخلدمة بعدة لغات.

لذا جيب الرد على مجيع إستفسارات مستخدمي الشبكة ،وهذا ما أشارت ِ
إليه املادة ( )2-2من القانون الفرنسي رقم
( )575اخلاص بالثقة يف االقتصاد الرقمي ،إذ يتمتع كل مستخدم طبيعي أو معنوي حبق الرد على أي استفسار معلومايت.) (...،
وتأكيدا على هذا االلتزام جند أن التعديل اخلاص بالتوجيه األوريب رقم ( )58لسنة  ،2002املتعلق خبصوصية
ً
االتصاالت اإللكرتونية ،لسنة  ،20 5يف املادة ( )2منه ،قد أشار إىل إلزام متعهد الدخول بإختاذ إجراءات مناسبة لالستجابة إىل
طلبات مستخدمي الشبكة(.)2
خامسا :الحفاظ على سرية بيانات مستخدم الشبكة :يتطلب عقد الدخول اىل شبكة االنرتنت حصول متعهد الدخول على
ً
جمموعة بيانات من مستخدميها ،لكن هذه البيانات ليست متاحة للكل ،إزاء ذلك ينبغي احملافظة عليها وعدم تسريبها ،فالسرية
ختص شخص مستخدم الشبكة أو
عندنا عبارة عن التزام يقع على عاتق متعهد الدخول ،بعدم إفشاء إي وقائع أو معلومات ّ
ممارسته ِ
ِ
مهنته ـ األسرار ـ اليت تصل ِ
ِ
مهنته ،وأال يتم اإلفشاء إال
لعلمه بطريقة مباشرة من األخري ،أو بطريقة غري مباشرة ،مبناسبة
.

بناءً على موافقة خطية من العميل اإللكرتوين أو من ميثله رمسيًّا

) ) يُنظر :د .خالد ممدوح إبراهيم ،إبرام العقد اإللكرتوين ،دار الفكر اجلامعي ،مصر ،سنة  ،2002ص.22

) )2يُنظر :د أسامة ابو احلسن جماهد ،خصوصية التعاقد عرب اإلنرتنت ،دار الكتب القانونية ،مصر ،سنة  ،2002ص.57

(3) Article )6-IV( ((Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un
((droit de réponse, ...
(4)Article )2( ((providers shall establish internal procedures for responding to requests for access to users personal data..)).
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فإن أي انتهاك ملعلومات مستخدم الشبكة وأي استخدام هلا بصورة غري مشروعة يؤديان إىل نشوء مسؤولية متعهد
الدخول ،وذلك طب ًقا ملا جاء يف املادة ( )2-2-2من القانون الفرنسي رقم ( )575لسنة  2002املعدل ( ) ،وهو ما أشار إليه
القضاء الفرنسي يف قرار صادر له يف  ،2002\ 2\8إذ أكد على نشوء مسؤولية متعهد الدخول يف حالة انتهاكه ملعلومات
ِ
ملساسه حبرمة احلياة اخلاصة لألخري (.)2
مستخدم الشبكة واستخدامها بطرق غري مشروعة،
وقد ذهب التوجيه األوريب رقم ( )58لسنة  ،2002املعدل ،اخلاص باخلصوصية واالتصاالت اإللكرتونية ،يف املادة ()5
منه ،إىل إلزام الدول األعضاء يف االُتاد األوريب على حفظ سرية هذه اخلدمة ،عن طريق التشريعات الوطنية ،وذلك مبنع االستماع
أو التصنت على املخزون أو إي نوع من أنواع املراقبة األخرى ،من دون موافقة مستخدمي الشبكة ،ما خال صدور أمر املراقبة بناءً
( )
علما أن املادة (  )2من التوجيه نفسه قد ألزمت متعهد الدخول أن يضمن ملستخدمي الشبكة سرية اخلدمات
على قانون ً ،
اليت يقدمها وبشكل قانوين( ،)2وعند صدور تعديل التوجيه املشار ِ
إليه أعاله يف عام  ،20 5جند أن املادة (  ) -من هذا
ُ
فضال
التعديل ،فرضت على متعهد الدخول إرسال إشعار إىل السلطات الوطنية املختصة ،مبجرد وجود خرق للبيانات الشخصيةً ،
فورا ومن غري تأخري(.)5
عن إرسال إشعار ملستخدم الشبكة الذي ُخ ِرقت بياناتهً ،
وذهب املشرع املصري يف املادة ( ) 2-25من القانون رقم ( ) 0لسنة  200اخلاص بتنظيم االتصاالت ،إىل إلزام
فضال عن وضع القواعد الالزمة للتأكد من ذلك.
متعهد الدخول بضمان سرية االتصاالت اخلاصة مبستخدم الشبكةً ،
خامسا -د) من مشروع قانون االتصاالت واملعلوماتية
أما موقف املشرع العراقي من هذا االلتزام ،فنجده يف املادة (-2
ً

لعام  ، 20 2إذ أوجب على متعهد الدخول احملافظة على سرية املعلومات املتداولة عرب الشبكة ،وليس هذا فحسب بل ألزمه يف

(1) Article )6-III-2( (( Les personnes étant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne
tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du
prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle...Les personnes
mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel .., pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments
d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n'est
pas opposable à l'autorité judiciaire.)).
)2)CA de Nïmes, 8 déc. 2009, N de RG، 09/02007, Available at: legifrance.gouv.fr, last visit (12\2\2015).
(3)Article (5-1) ((Member States shall ensure the confidentiality of communications and the related traffic data by means of a
public communications network and publicly available electronic communications services, through national legislation. In
particular, they shall prohibit listening, tapping, storage or other kinds of interception or surveillance of communications and the
related traffic data by persons other than users, without the consent of the users concerned, except when legally authorised to do
))so..
(4) Article (23) ((Confidentiality of communications should also be ensured in the course of lawful business practice. Where
necessary..)).
(5)Article (3-3) ((in the case of a personal data breach the provider of publicly available electronic communications services
shall, without undue delay. notify the personal data breach to the competent national authority.)).
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خامسا -و) إختاذ التدابري الفنية والرقابية الالزمة لضمان عدم إساءة إستخدام هذه اخلدمات مبا ُخيالف أحكام النظام
املادة (-2
ً
فضال عن ذلك منع املشروع املذكور التصنت على إي معلومات واالطالع عليها ،إال بعد موافقة اجلهة
العام واألداب العامةً ،

أوال) ،بيد أن هذا املشروع أجاز يف املادة ( – 5ثانيًا) ،التصنت يف حاالت حمددة أال
املختصة وذلك طب ًقا لنص املادة (ً – 5
وهي حاالت اخلطف والتخطيط لعمل إجرامي أو إرهايب ،على أن يتم إعالم احملكمة املختصة خالل  22ساعة.

وأن ما ُمييز هذا االلتزام عن غريه من االلتزامات السابقة هو أن هذا النوع من االلتزام يُصنف يف ضمن االلتزامات
السلبية ،القائمة على أساس االمتناع عن عمل ،ويُع ّد كذلك التز ًاما بتحقيق نتيجة ،ال ُميكن ملتعهد الدخول التملص من مسؤوليته
باالدعاء أن إفشاء السر حدث على الرغم من أختاذ احليطة واحلذر.

الفرع الثاني
التزامات مستخدم الشبكة في عقد الدخول الى شبكة االنترنت
يفرض هذا العقد على عاتق مستخدم الشبكة التزامات متعددة ،رمبا ال تٌشكل مجيعها حقوقًا ملتعهد الدخول ولكنها
الزمة لتنفيذ العقد املشار إليه أعاله ،وُميكن أن توصف هذه االلتزامات بأهنا متسلسلة ومتداخلة ،إذ من خالهلا ُميكن هتيئة
احلصول على اخلدمة ،ومن أهم هذه االلتزامات:
اوال :شراء مستلزمات خدمة الدخول :يرتتب على عقد الدخول اىل شبكة االنرتنت قيام مستخدم الشبكة القيام مبا يلزم من
ً
اجل التوصيل الفين للخدمة ،فنجده ملزم بشراء جهاز احلاسوب أو املوبايل الذي عن طريقة حيصل عملية التصفح داخل شبكة
االنرتنت.
وليس هذا فحسب بل ان مستخدم الشبكة ملزم بتوفري جهاز الراوتر واالسبليرت ،والذي هو عبارة عن وسيلة الربط
بشبكة االنرتنت عرب املوبايل او احلاسوب ،وعمل هذه األجهزة يتجلى يف ُتويل اإلشارات الرقمية اىل احلاسوب أو املوبايل بغية
التعامل معها واحلصول على الشبكة.
ولضمان جودة جهاز الراوتر واالسبليرت يقوم متعهد الدخول ببيعها ملستخدم الشبكة ،حىت ال حيصل األخري على أجهزة
أخرى ذات جودة أقل ،ويف هذه احلالة يُلزم متعهد الدخول بضمان سالمة األجهزة ( ).

) ) يُنظر :د.طاهر شوقي مؤمن ،خدمة االتصال باألنرتنت ،حبث منشور يف جملة البحوث القانونية واالقتصادية ،كلية احلقوق ،جامعة املنصورة ،ع  ،52سنة  ،20 2ص. 88
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مسهال
اما بشأن موقف التشريعات من هذا االلتزام ،جند أن معظم التشريعات مل تعمد على تنظيمه ،ألن هذا االلتزام
ً
لتنفيذ العقد ،وال يُعد حق من حقوق متعهد الدخول.
ثانيًا :دفع االشتراك :يُقصد باالشرتاك املقابل املايل احملدد الذي يتم دفعه يوميًا أو شهريًا أو سنويًا ،حسب أنظمة االشرتاك ،وهذا

االلتزام يُعد من قبيل االلتزامات اجلوهرية على مستخدم الشبكة ،فاالشرتاك هنا مقابل اخلدمة اليت حيصل عليها ،واملتمثلة بالدخول
إىل شبكة اإلنرتنت ،وحيق ملتعهد الدخول إهناء العقد يف حالة عدم سداد مستخدم الشبكة للمقابل املايل( ).

ويذهب رأي يف الفقه( ،)2إىل أن ُتديد االشرتاك يف العقد املذكور أعاله يتم بناءً على أتفاق بني متعهد الدخول
ومستخدم الشبكة ،ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن االتفاق على ُتديد املبلغ نابع من عدة مسائل جوهرية يف نوع اخلدمة ،أال وهي
املدة واحلجم والقيمة واجلودة.
ويُعد ُتديد االشرتاك يف العقد املشار إليه مظهًرا من مظاهر محاية الطرف الضعيف ـ مستخدم الشبكة ـ يف العالقة
التعاقدية ،لذا أوجب رأي يف الفقه الفرنسي( )ُ ،تديد أسعار االشرتاك باخلدمة مقدماِ ،
بقوله :مىت ما كان ملتعهد الدخول احلق يف
ً
ُتديد املقابل املايل ،كان لزاما ِ
عليه ُتديدها مسب ًقا ،إذ إن عدم ُتديد أسعار خدمة الدخول اىل الشبكة يُع ّد صورة من صور
ً
إختالل التوازن العقدي ،وذلك يف ضوء أحكام املادة ( )2- 2من قانون االستهالك الفرنسي ،وإىل هذا ذهب رأي يف الفقه

اإلجنليزي( ،)2بالقول :إن ُتديد سعر خدمة الدخول اىل الشبكة مسألة بالغة األمهية ،من الناحية العملية ،إذ أن إنعدام ُتديد
السعر يؤدي إىل قيام متعهد الدخول بتقدمي فاتورة إىل مستخدم الشبكة ،وما على األخري إال أن يدفع السعر املنصوص ِ
عليه ،من
قادرا على مناقشتها ،لذا حيث هذا الرأي( ،)5على ُتديد سعر اخلدمة حمل البحث ،قبل إنعقاد العقد ،فذلك
دون أن يكون ً
معادال للخدمة
معقوال ،أي ً
فضال عن ذلك أن السعر يف هذه احلالة سوف يكون ً
سيكون أكثر شفافية ملستخدم الشبكةً ،
املقدمة.

) ) يُنظر :د .خالد ممدوح ابراهيم ،املصدر السابق ،ص. 00
) )2د .فؤاد الشعييب ،املصدر السابق ،ص .508

(3) See: Joan Dray, Les contrats de communication électronique et l'obligation générale d'information, p.1, Avilabal at:
http://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/contrats-communication-electronique-obligation-generale-18126.pdf , last visit
(24\2\2018), p2.
)4)See: Professor Maurits Barendrecht & Others, Op.Cit, p. 690.
(5)See: , Op.Cit, p.695.
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وهذا ما ذهب إليه التوجيه األوريب رقم ( ) لسنة  2000املعدل ،املتعلق بالتجارة اإللكرتونية ،يف املادة ( ،)2-5اليت
فضال عن إشتماهلا للضرائب( ).
تُلزم ُتديد أسعار خدمة الدخول ،وليس هذا فحسب ،بل جتب اإلشارة إليها بشكل واضح ً
أيضا يف املادة ( )2-25من القانون رقم ( ) 0لسنة  200املصري اخلاص بتنظيم االتصاالت ،إذ جيب
وهو ما جاء ً

أن ُحيدد الرتخيص الصادر جمموعة من األمور ومنها سعر اخلدمة وطريقة ُتصيلها وااللتزام باإلعالن عنها.

أيضا إىل وسيلة من
أما موقف املشرع العراقي ،فنجد أن مشروع قانون االتصاالت واملعلوماتية لعام  ،20 2قد أشار ً

وسائل محاية مستخدم الشبكة يف املادة ( ) 8منه إذ أكد على أن تكون األجور اليت يفرضها متعهد الدخول ُمنصفة وعادلة من

ومقدرة على أساس التكاليف املتوقعة.
دون متييزُ ،

وان االلتزام بدفع االشرتاك ،قد يكون عن طريق نظام الفاتورة الشهرية ،أو عن طريق البطاقة مسبوقة الدفع ،أو بواسطة
كروت الشحن ،ومن هذه الصور ،صورة العقد امللحق باهلاتف الثابت ،والصورة الثانية العقد امللحق باهلاتف احملمول (.)2
ثالثًا :االلتزام بالحفاظ على سرية خدمة الدخول الى الشبكة :تع ّد السرية القيمة الفعلية للخدمة مدار البحث ،وتنقص هذه
القيمة وتتالشى مىت ما انعدمت سريتها وأصبحت متاحة للجميع ،فالسرية األداة الرئيسة واملهمة لالحتكار الذي ُحيقق امليزة
حق متلكها أو نقلها إىل الغري ،بيد أنه يفقدهُ ـ وإن كان جزئيًّا ـ حق
جيرد مالكها من ّ
التنافسية يف جماهلا ،وأن تقدم هذه اخلدمة ال ّ

احتكارها ،وهذا ما يوجب محايتها ،باحملافظة على سريتها.

ويُع ّد عقد الدخول اىل شبكة االنرتنت األداة اليت تتوىل كيفية تنظيم احلفاظ على سرية هذه اخلدمة ،وهذا ما اكد عليه

رأي يف الفقه اإلجنليزي( ) ،بالقول :إنه غالبًا ما يتضمن عقد الدخول اىل الشبكة شرطًا تكون الغاية منه منع وصول خدمة
الدخول لغري املتعاقدين ،مبعىن أدق منع مستخدم الشبكة من نقل هذه اخلدمة للغري أو نشرها أو الكشف عنها ،وأن االلتزام
بالسرية الذي يقع على عاتق مستخدم الشبكة ،يؤكد على أمرين يف غاية األمهية ال ثالث هلما:
إن املقصود بالسرية هو سرية الرقم السري ) (Cod secretوكلمة املرور ،ومها أسلوبان أساسيان يف التعامل مع مقدميخدمة الدخول اىل الشبكة.
دائما يف تغيري الرقم السري وكلمة املرور كلما أستشعر بوجود خطر يف احلال أو يف املستقبل ،يتهدده يف
-2ملستخدم الشبكة احلق ً

هذا الصدد.

(1)Article (5-2) ((In addition to other information requirements established by Community law, .. least ensure that, where
information society services refer to prices, these are to be indicated clearly and unambiguously and, in particular, must indicate
whether they are inclusive of tax and delivery costs)).
) )2يُنظر :د .فؤاد الشعييب ،املصدر السابق ،ص.82-88

)3) See: Professor Maurits Barendrecht & Others, Op.Cit, p. 698.
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وينبغي على مستخدم الشبكة ـ على سبيل املثال ال احلصر ـ أال يسمح للغري احلصول على اخلدمة حمل البحث عن
طريق إعارته الرقم السري اخلاص ِبه ،وطاملا مت االتفاق على حصر االشرتاك على شخص واحد فال جيوز تفويض االشرتاك
آلخرين ،إال أن هذا القيد ال يسري فيما إذا كان مستخدم الشبكة منشأة( ).
واملالحظ بدق جيد أن التشريعات املقارنة ـ ـ ـ ـ اإلنكليزي  ،الفرنسي ،املصري ـ ـ ـ كانت حريصة كل احلرص على تنظيم
االثار الناشئة عن الدخول يف شبكة االنرتنت ،اميانًا منها بأمهية هذا العقد وأثره يف البيئة الرقمية ،يف حني جند املشرع العراقي مل
ينظم هذه االثار ،وهذا ما جيب تالفيه ،اما بتعديل نصوص قانون التوقيع االلكرتوين واملعامالت االلكرتونية العراقي أو اصدار
تشريع خاص بعقد الدخول إىل شبكة االنرتنت بأسرع وقت ممكن.
المطلب الثاني
المسؤولية الناشئة عن االخالل بعقد الدخول الى شبكة االنترنت
أن مسؤولية أطراف هذا العقد تقوم يف حالة إخالل أي طرف من األطراف بالتزاماته ،واالخالل يف نطاق حبثنا يتجلى
بإخالل الكرتوين ،مبعىن أدق أن اركان املسؤولية العقدية يف عقد الدخول اىل الشبكة تظهر يف صورة الكرتونية ،فتقسم اىل خطأ
الكرتوين وضرر الكرتوين والعالقة السببية بينهما.
وهنايتعني القول أن التزام كل طرف من اطراف العقد حمل الدراسة هو التزام بتحقيق نتيجة ،ومن َّث تقوم مسؤولية
الطرف املخل بالتز ِ
امه ،مىت ما امتنع عن التنفيذ أو نفذ وكان التنفيذ معيبًا ،سواء كان هذا االخالل ناشئ عن متعهد الدخول ام
عن مستخدم الشبكة.
أما خبصوص صور األخالل يف جمال عقدنا ،فإنه ينبغي علينا متييز صورهِ لدى متعهد الدخول من صورهِ لدى مستخدم
الشبكة ،ويكاد أن يقتصر األخري على عدم دفع االشرتاك أو التأخري ِ
فيه ،أو عدم احلفاظ على السرية ( ،)2بيد أن خطأ متعهد
ِ
بإخالله بالتزاماته املباشرة املتمثلة بتقدمي خدمة الدخول ،أو بااللتزامات الثانوية املتمثلة بتسهيل ُسبل
الدخول فقد يتعلق أحيانًا

الوصول واحلفاظ على السرية وغريها.

) ) يُنظر :د .عادل ابو هشيمة ،املصدر السابق ،ص  .2 2د .فؤاد الشعييب ،املصدر السابق ،ص

.5

) )2يُنظر :د .حممد عبد الظاهر حسني ،املصدر السابق ،ص.82
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النظام القانوني لعقد الدخول إلى شبكة االنترنت "دراسة مقارنة"
وقد أشار القضاء الفرنسي يف قرار له صادر يف

د .لبنى عبد الحسين
عيسى

 ،20 / /اىل املسؤولية العقدية يف نطاق عقد الدخول اىل الشبكة ،وأكد

على أن إلتزام متعهد الدخول يف عقد الدخول اىل الشبكة ،يكون التز ًاما بتحقيق نتيجة ،أي ضمان حصول مستخدم الشبكة
على اخلدمة مدار البحث ( ).
واخريا تنبغي اإلشارة إىل أن الطرف املخل بالتز ِ
امه يف عقد الدخول اىل شبكة االنرتنتُ ،ميكنه التخلص من املسؤولية
ً
ِ ()2
مىت ما أثبت أن االخالل كان بفعل أجنيب ال دخل له فيه  ،ويف هذا اخلصوص جند أن القضاء الفرنسي قد ذهب يف حكم له
صادر يف  ،2002 / / 2إىل أن شركة  free boxKتضمن الدخول الفعلي لشبكة اإلنرتنت ،إال إذا تعذر ذلك بسبب
أجنيب كالقوة القاهرة ،أما وجود مشكلة فنية من شأهنا عدم تقدمي اخلدمة راجعة إىل الشركة املذكورة فال يُع ّد سببًا أجنبيًّا طب ًقا
للمادة ( ) 27من القانون املدين الفرنسي( ).

الخاتمة
نصل إىل هناية املطاف من دراستنا ملوضوع البحث ،ال بد لنا فيما يأيت تسطري أبرز النتائج اليت متخضت عنها،
وإذ ّ
والتوصيات اليت خلصنا إليها:
اوال :النتائج
ُ
ُميكن تعريف عقد الدخول اىل الشبكة بأنه((عقد يلتزم بمقتضاه متعهد الدخول إلى الشبكة بتمكين مستخدم الشبكة منالدخول إلى شبكة اإلنترنت وبأي وسيلة كانت ،لقاء عوض يلتزم ِبه األخير)).
التمعن يف
-2إن من أبرز خصائص عقد الدخول اىل شبكة االنرتنت أنه من عقود اخلدمات ،وتتجلى صفة اخلدمة عند ّ
ِ
موضوعه ،إذ إنه يرد على أشياء معنوية متثلها خدمة الكرتونية ،ف ّكل ما حيصل عليه مستخدم الشبكة ليس شيئًا ماديًّا ،وإمنا خدمة
إلكرتونية ذات طابع معنوي ،وملا كانت هذه اخلدمة اإللكرتونية تُش ّكل ًّ
حمال للعقد فهذا هو ما ُمييز عقدنا احلايل من غريه من

العقود األخرى.

:

at

Avilabli

2011,N

10-11831,

march

31

civ,

Cass

) (1

http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000023804479.html, last visit (7/3/2018).
( )2يُنظر :املادة (  )2من القانون املدين العراقي.
:

at

Avilibli

08-21645,

N

2009,

Nov,

19

civ,

Cass

3

)(

)https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000021302785, last visit (3/3/2018
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د .لبنى عبد الحسين
عيسى

إن العقد مدار البحث يُعد صورة متقدمة من صور عقد املقاولة ،ولعل السبب يف ذلك يعود ملوضوع العقد ،فموضوعه هوموضوع عقد املقاولة نفسه ،إذ إن متعهد الدخول يقوم بتقدمي اخلدمة حمل البحث إىل مستخدم الشبكة لقاء أجر ،من دون أن
خيضع إلشرافه أو إدار ِته.
-2يُرتب هذا العقد التزامات عديدة على متعهد الدخول ،أمهها تقدمي خدمة الدخول اىل الشبكة بكل يُسر وسهولة وبسرعة
عائدا
جيدة ،وهذه اخلدمة تُقدم جبميع االوقات املتفق عليهاً ،
فضال عن ذلك أن أي تعطيل يف تقدمي اخلدمة جيب أن يكون ً
ألسباب معقولة.
-5أما بشأن التزامات مستخدم الشبكة ،وجدنا ان أمهها دفع االشرتاك يف الوقت احملدد ،وبالكمية املتفق عليها.
 -2مثة التزامات ناشئة عن العقود االلكرتونية مصدرها القانون ،ومن هذه االلتزامات هو االلتزام برقابة املضمون غري املشروع ،وأن
مسؤوال عن
اإلخالل هبذا االلتزام ،من شأنه اإلضرار بالغري ،وهنا وجدنا ان متعهد الدخول يف عقد الدخول إىل الشبكة ،ال يـُ ّعد
ً
املضمون غري املشروع ما مل يكن عاملا ِبه ومل يتخذ االجراءات الالزمة ملنع االفراد من الوصول إليه.
ً
ثانيًا :التوصيات
تنظيما
-ندعو املشرع العراقي إىل اعتماد مشروع قانون االتصاالت واملعلوماتية العراقي لعام  ،20 2وتنظيم العقد حمل الدراسة ً

اضحا ،وإدراج تعريف خاص له يف املادة األوىل منه ،وهبذا الشأن نقرتح النص االيت ((عقد يلتزم بمقتضاه متعهد الدخول إلى
و ً
الشبكة بتمكين مستخدم الشبكة من الدخول إلى شبكة اإلنترنت وبأي وسيلة كانت ،لقاء عوض يلتزم ِبه األخير)).
-2نقرتح على املشرع العراقي النص على محاية حرمة احلياة اخلاصة من االعتداء سواء أ كانت متعلقة بأطراف العقد أم الغري ،ويف
استخداما من شأنه األضرار بمصالح األفراد او
هذا اخلصوص نقرتح النص اآليت(( :عدم استخدام المعلومات اإللكترونية
ً
االضرار بحقوق متعهد الدخول أو مستخدم الشبكة)).
ندعو املشرع إىل التخفيف من الشروط التعسفية والعمل على احلد منها ،ويف هذا اجملال نقرتح النص اآليت(( :أن كل شرطباطال)).
يرد في عقد خدمة الدخول الى شبكة االنترنت من شأنه أن يعفي مسؤولية متعهد الدخول أو يُخفف منها ،يُـعّد ً
-2نتمىن من املشرع العراقي النص على عدم مسؤولية فنيي اإلنرتنت ومنهم متعهد الدخول بشأن املضمون اإللكرتوين غري
املشروع ،أال إذ كان دوره أكرب من ذلك ،ويف هذا الشأن نقرتح النص اآليت(( :متعهد خدمة الدخول إلى الشبكة غير مسؤول
من حيث األصل العام عن المضمون اإللكتروني غير المشروع ،إال إذا كان هو مصدر المضمون غير المشروع ،أو عدل
ِ
عليه)).
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النظام القانوني لعقد الدخول إلى شبكة االنترنت "دراسة مقارنة"
المصادر
اوال :المصادر باللغة العربية
ً
أ -الكتب القانونية
د أسامة ابو احلسن ،خصوصية التعاقد عرب اإلنرتنت ،دار الكتب القانونية ،مصر.2002 ،-2د .أسامة امحد بدر ،محاية املستهلك يف التعاقد االلكرتوين ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر.2005،
د .توفيق حسن فرج ،النظرية العامة لاللتزام ،اجلزء األول ،سنة . 278 -2د.جليل الساعدي ،مشكالت التعاقد عرب شبكة اإلنرتنت ،مكتبة السنهوري ،العراق ،سنة

.20

 -5د .خالد ممدوح إبراهيم ،إبرام العقد اإللكرتوين ،دار الفكر اجلامعي ،مصر ،سنة .2002
 -2د .مسري عبد السميع االودن ،العقد اإللكرتوين ،منشأة املعارف ،مصر ،سنة .2005
 -7د .عادل ابو هشيمة ،عقود خدمات املعلومات االلكرتونية يف القانون الدويل اخلاص ،دار النهضة العربية ،مصر ،سنة
.2005
 -8د .فاروق األباصريي ،عقد االشرتاك يف قواعد املعلومات اإللكرتونية ،دراسة تطبيقية لعقود اإلنرتنت ،دار النهضة العربية،
مصر ،سنة .200
-2د .فؤاد الشعييب ،التنظيم القانوين لعقود خدمات االتصاالت ،منشورات احلليب ،لبنان.20 2 ،
 - 0د .حممد حسام لطفي ،عقود خدمات املعلومات ،القاهرة ،مصر ،سنة . 222
 د.حممد سامي عبدالصادق ،خدمة املعلومات الصوتية وااللتزامات الناشئة عنها ) دراسة لعقد خدمة املعلومات الصوتية يفضوء قانون تنظيم االتصاالت الصوتية املصري رقم  10لسنة ،(2003دارالنهضةالعربية،القاهرة ،سنة 2005
 - 2د .حممد عبد الظاهر حسني ،املسؤولية القانونية يف جمال شبكات اإلنرتنت ،دار النهضة العربية ،مصر ،سنة .2002
 د .مصطفى أمحد أبو عمرو ،االلتزام باإلعالم يف عقود االستهالك ،مطبعة جامعة طنطا ،مصر.2008 ، - 2د .نبيل زيد مقابلة ،النظام القانوين لعقود خدمات املعلومات االلكرتونية يف القانون الدويل اخلاص ،ط  ،دار الثقافة،
االردن ،سنة .2002
ب -الرسائل واألبحاث القانونية
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عيسى
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 جامعة، أطروحة دكتوراه مقدمة اىل جملس كلية احلقوق، اجلوانب القانونية لعقد التجارة االلكرتونية، اميان مأمون أمحد. د.2002  سنة،املنصورة
 اجمللد، جامعة النهرين، جملة احلقوق، مفهوم االلتزام بتقدمي خدمات ما بعد البيع وطبيعته القانونية، سالم منعم مشعل. د-2
.2005،  حزيران، العدد الثالث عشر،الثامن
 جامعة، كلية احلقوق، حبث منشور يف جملة البحوث القانونية واالقتصادية، خدمة االتصال باألنرتنت، طاهر شوقي مؤمن. د.20 2  سنة،52  ع،املنصورة
 المصادر باللغة األجنبية:ثانيًا
 الكتب والبحوث القانونية-أ
1- Avery Wiener Katz, Is Electronic Contracting Defferent Contract Law in the
Infformation

age,

available

at:

https://law.utexas.edu/wp-

content/uploads/sites/25/katz_is_electronic_contracting_different.pdf,

last

visit

(11/3/2018).
2- Clarisse Girot, User Protection in IT Contracts, a comparative study of the
protection of the user against defective performance in iformation technology,
Kluwer law international, London, 2012.
3- Joan Dray, Les contrats de communication électronique et l'obligation générale
d'information,

p.1,

Avilabal

at:

http://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-

dray/contrats-communication-electronique-obligation-generale-18126.pdf , last
visit (24\2\2018).
4- Julain S. Millstein & Others Doing Businesson the Internet, Law Journal
press,.New York, 2011.
5- professor Maurits Barendrecht & Others, Principles of European Law, Service
Contract, steemptli publishers Ltd. Berne, European law publishers, 2010.
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عيسى
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6- Yves Poullet Electronic Contracts and Contract Law Principles, available at:
http://www.crid.be/pdf/public/5650.pdf , last visit (15/3/2018).

 القوانين األجنبية-ب
1- France Code de commerce No46 ،1984 ،available at official legal Website of
French Government: at http://www.legifrance.gouv.fr, last visit: (1/3/2018).
2- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
(Loi Léotard).
3- DIRECTIVE 98/34/EC

of 22 June 1998 (( regulations and of rules on

Information Society services)).
4- Directive 2000/31/EC of 8 June 2000 on certain legal aspects of information
society services, in particular electronic commerce
5-Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ))pour la confiance dans l'économie
numériqu ((.
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 أحمد ولد محمد.د
الحاج

قراءة في واقع ومستقبل الحياة الحزبية في موريتنا حتى أفق
)3322(

)3322( قراءة في واقع ومستقبل الحياة الحزبية في موريتا حتى أفق
Recitation in fact and future party lifetime in Mauritanian till
faraway)2033(

 باحث في مجال الثقافة وقضايا السياسة- أستاذ تاريخ وجغرافيا/أحمد ولد محمد الحاج
:الملخص
السياسة هي املعيار الذي يقاا هاهن ال الباعحلض اي ااري تطواا نظاحلر نه ايس هاذ السياساة لات عاكياا اهنوال تطواا ها ه الباع
.عطى نقدم ع ارنهن
ا تااة الا ثي

قاد ثبتناال النبااارض املعانا ز ث عيالا عااي البااعحلض س يساانق ةس هنساا ي ااعقيااة هاامل اياالض اياااتس اياالض املعااار

ن ا اهنوال الساحلم هزطسازة اللعاعاا القتطياة
ا

ااحلر الااا س ايلهيااة

 ثبتنل النبارض املحلرينانية ث ايلض املعار جبدياة لايحم اقاا هايي اييف س.العام الحل ين

ن ا السااطظة السحلعااة هالزطساازة العسااس ية مااذا عا اال الاات ـ عااا يليااد عطااى سااتعة عقااحلـ ا عهااذ

نبااسي ااع الاض هساات عملااار القااحلك املنتسوااة اه ا الزس ا النقاادعي

س

 ا فحلضااحلية9174  ةىل اليااحلم7491 اسساانعوار اهناادايف ع ا

 ااعحلرا. ةفسااع ا اهااام ثعاام تا عا يساعى ةىل نبااحليهن السياساة ااعا الااذي كعا ثزطا هاذ ااعالاض س ينبااا م عوا عقاادا عا الاالع
 عطااى ض احليف النبااارض الساااهقة9122 خبظااحلرز نااداعيا هااذا الحلضاال نهاالم اسنب ا اة هااذ الدراسااة ملساانقت ايياااز ايلهيااة تحلريناني اا عااى ثف ا
.عنحلقعة عدم اجلد ك
 ايياز ايلهية ا ع عطة اسسنعوار ا ع عطة الد لة الحل هية ا ع عطة عا قت الدميق ا ية ا ع عطة الدميق ا ية:الكلمات المفتاحية
Abstract:
The policy is the standard that contrasted with procedure of the civilian nations, whenever the
ordering of this policy progressed and has done the requisites of the community, people
demonstrated on the advance of their civilization.
The modern experiences affirmed that the balance of the nation awareness does not settle
down unless the equivalent right between both the leader party and opposition party in the
discourse citizen general suggestion, but Mauritanian ‘s experiences demonstrated the
seriousness opposition party is not right full in anything unless in the view of the nation who
accurate by the philosophy of the tribalism leaderships or is not in the view of the authority
which directed by the Army philosophy for this the country lived more than seven decennialssince the first appearance of parties in the shadow of colonialism in the beginning of 1947
until today 2019- disordering in parties organization because of blockade vivid dominant for
the owner of liberal thought and vesting the chance in front of all who seeks to change the
policy, that make the age of the majority of these parties doesn‘t pass decennial of time.and
by feeling danger of this atmosphere left behind this study sinks in the future prediction of
partylifetime in Mauritania till faraway 2033. On last brightness experiences probable non
advantage.
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مقدمة:
ليحم ع عاـز السناها النارخيية ث السناهة الا نعنواد السا ـ الناارخيي نهاا م الدراساا اافقياة لسا عهادعا ينعطا ااعا هق اايا
السياسة يملتح النهتؤ هاملسنقت عطى ضحليف النبارض ال ع هبا عاضي سياسة التطد املادر

عسايلة عاـياة ها عظطحلهاة يسااض

اإلت اها  ..قد ع ة ناريخ عحلرينانيا السياسي عتة متيل هبيوهة القظ الحلاعد (القحلك النقطيدية السطظة) عطاى ااحلر الهباا
ارـا القظ اآلخ (القحلك النقدعية اله الية) ع عيدا النسيري مما ثـك ةىل نبحليهن ن ام ايسس خانة هعد ةع
نعااحلـ كااذ ر المل ا اا هاامل قااحلك النت ا ر القااحلك النقطيديااة
الز نساايإفددور راكا

اسننخاهااا

الدميق ا ية .

عحلرينانيااا ةىل  7491عهاادعا فااام املهاض ا أحمدددو ولددد حرمددة عطااى

الا ن واال لنو يا عساانعو ز عحلرينانيااا

اجلوعيااة الحل هيااة الز نسااية ةذ ااس ذلااا الهبااا

نزعة للعوايف القتائ املنتالزمل عل ف نسا فعقد ا العلم عطى نعحليض نطا اخلسارز اسنو عطز س عطى الد ام
يسعى ةىل نغيري ااسطحلض الساسي الاذي مواي اسعنيااما البخملاية  .هاحل عاا ثكاا قااـز الساطظة

عحلاك اة تا عا

الات ـ عهاذ اسسانق م عطاى

اسنملياا رايف رزتا نطا اللعاعا ال نعلم نزحلذهاعؤخ ا هدعس عسبحلة ع السطظة ت ري ع امل قزمل.
عقاها مسااس القااحلك النقطيديااة ا د ثـايف القااحلك الا ن فاال ااعارا النتا ر ن اكعااا تتاريا هااا املتاادث ااساسااي لاادي ا ياانطخ
فينتقي املساستاسننخاهية املهزعة الحل يزية مما اس ساةةلطساطظة تاي نسا قانحلناا تحلكتاهن ما تا عالض مل مقا نساتة%7عا
ثنحلا الهاختمل الملافية

اسنتقاقمل عننالمل ث اعنهل ع املبارتة ع نمل .مما س

ع جتا م امل كعية القانحلنياة نادا ااخا

السياسية اننبار النل ي ثي عا يعين قن ااعلاض اله الية لذاهتا هالنخطي ع اله ام لنقل ضتية
نام ثمهية هذ املعاجلة

نقدمي ا اها م الظاا الا ع فن اا اييااز ايلهياة

اقل عسنقت هذ ايياز هحل عاا كعط اا نزا
ع ع ااة ثنااهن عهااذ ثعطهاال الدميق ا يااة

عمليدز خملحلع ا.

عحلرينانياا انعساا ةخزاا النباارض السااهقة عطاى

فاا معهياا( )9122حبطحللاهن سنملاتح اييااز ايلهياة

عالاة ي باى ماا ذلاا هعاد

التطااد  7447ةىل اليااحلم  9174عااا ع اال  79عاعااا ةس تاناال اين ااا ةيااذانا ه اكاال

اله ام نملاعد ايا ا الزحلضاحلي القتطاي اجلوااعي( ااه ز املتااـرا الهزعياة) .عا النوا عطاى ضاحليف جتا ه  7447ا 9112
 9112ا  9174ث نسحل ام  79عاعا القاـعة  9174ا  9122ثسحلث عطى اإل ارا ايلهية اجلاـز ع ثي قل ع ى.
اإلشكالية :نعاجل هذ الدراسة اقعا سياسيا
ننس هيسالي زري ـميق ا ية س ع

هطد ( عحلرينانيا) ثق الدميق ا ية عهذ  92سهة س مالل عالة املوارسة السياسة فيهن

ة السطظة

هالتعض س عى ـاخا امله واة ايلهياة الحلاعادز ةس
رئاسية

ز حل

ع قن ا عل السياسيمل املعارضمل ما س ع

ة ااعلاض

ع قة هع س

عااس هسايظة هاحل عاا نساعى الدراساة ا التطاد عطاى عحلعاد عال اننخاهاا

ي ا ةىل نسطيط ال حليف عطياهن عا خا م اسانع ا

ثساتاههن تياح عملاطل عااهي العحلاعا الداخطياة اخلاركياة

ال ثـ ةلي ا؟.
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الفرضية :نز

الدراسة حبسس اس ا عطى عا يعيبهن ايلض املحلريناا

ااف الدـ ( )9122س يؤع نغيري تتري ةس ةذا عمل
أهمية الموضوع :نسو ثمهينهن هذا املحلضحلا

د .أحمد ولد محمد
الحاج

الحلقل ال اه عا ع فهن ع هالائس

املاضاي ثناهن

ييف زري ععناـ.

عا يقدم عا ع ع اا ننوتاحلر عاحلم ةها ام نسا ار الساهاريحل

اييااز السياساية

ـاخ اهام املحلريناا هالعحلـز ةىل ع هل اس لام هالهستة لألعلاض املع ضاة ث النت رياة تا ع اي ثت ا عا عقاد معاين عقاها ناعحلـ
قاحلك الساحلهية القتطيا ة الباييف الاذي ابعها ا ههاايف عطاى عقارناة اياضا هاملاضاي ا عطاى اسنبا اة عسانقت لطتيااز ايلهياة س نا ا
سيسحل ثعس ع اياض املاضي عى عطحلم ااك الذي كعطها ثفقا لطدراسة(.)9122
المددج ا الممتمددد :اعنوااد الدراسااة املااه ل املقااار عي ا قارناال هاامل عحلاع ا ا الام ااع الاض النت ريااة ث املعارضااة املحلرينانيااة
املاضي عل عحلاع ا لاع ا

اياض

اية ت  79عاعا خانة هعد

حلر الدميق ا ية سهة  7447رث ث كهن النباههن عابطة

ثزط الظا مما بع ا عطى اسنب اة عا سيؤ م ةليهن عام ايياز ايلهية عل اية ام  79عاعا القاـعة.

مج جية الدراسة
مقدمة
أوال  :التشكل الحزبي في ظل االستممار
ثانيا :التشكل الحزبي في ظل الدولة الوطجية
1د تشكل التجظيمات السياسية في مرحلة ما قبل الديمقراطية.
3د د التشكل الحزبي في ظل الديمقراطية:

ثالثا :السجاريو المتوقع في أفق الدراسة
خاتمة.
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د .أحمد ولد محمد
الحاج

أوال  :التشكل الحزبي في ظل االستممار
لقد ثمجل امل نوحل هبؤ السياسة املعان

عحلرينانياا عطاى ث هداياة نباس ايالض املحلرينااا

ق ار ف نسا 7الذي عهتل تحلكتهن اي اههايف عسنعو اهتا
اار أحمدددو ولددد حرمددة

ث

املبارتة اسننخاهية لنو ي هطدا س

ا اسسانعوار الز نساي ع ط اا
اجلوعية العاعاة الز نساية  .فساا

اننخاهااا  7491جنااح عطااى عساااض عهافساهن الز نسااي إفددور راكا عبااس ناادعنمل  :ناادعة

لطز نساامل الااذي مل يسحلناحلا ينحلقعاحلا جنااا عا س نقااح ععااهن اإلـارز اسساانعوارية ناادعة لطلعوااايف النقطياادي الااذي يساااند اخليااار
الز نسي ثمحد لد ع عة جم ـ اض عاـي س نساند قحلك النيبري لس التعد ال عي هحل الذي زل لهن

الهبا لسحلنهن عسطوا

نحلفيا ا جتانيا ا يهافحم تاف ا ان .
لنملااتيح س احليف نقاادي املسانااة ال عيااة الااذي قعاال فيااهن ف نسااا ع كااا لغزطااة اللعوااايف النقطياادي ال ا خطزاان س ع ا ةـرا الز ا
ايانطة همل املنهافسمل عبد الظ فا ك حلـهس ملهل عحلـز هسذا هلمية فقطل الز نسيحل ع نقدمي اخليار الز نسي لنو ي عحلرينانيا
اجلوعية الحل هياة الز نساية ا اس رث ا عادم كد ائناهن  .ا جناا ع عاة السااع عملا هيناحلا ساسا ايحلاضا تاملاد القدمياة
قا ك اهوحلعااا زااري الع هيااة الا مت ا ةىل كانا املااد القدميااة بقا الااد ائ اسننخاهيااة ا كا السااسا قن ااا عا العا ض عاادا
هااي ع اتاال

سااسا املااد القدميااة رعا

ثزطت ااا جتانيااهن الظ يقااة فقااد رتاال معوااايف القتائا ك ااحلـهس عطااى هااذا السااهد ملهاال نسا ار

خسااارهتزيخذ ا ثعااد ثههااايف جموحلعااة لااح اللجنيااة ثعااهن ع هيااة هااحل امل ا كس (آعا م).9سدديد المختددار يحيددى انجددا

ليهملااتحل رئاايحم

علهبس االتحاد التقدمي الموريتاني ( )U.P.Mالذي ثسسحلا سهة  7491تي يحلعد ا فيهن ك حلـهس ملحلاك اة ثمحاد لاد ع عاة
ة هااحل عااا م ال ااح ع ا ز ثخ ا ك كااايف اخنيااار ساايد املخنااار م ا اجناااي ماادة نسااح ع قااة ثمحااد لااد ع عااة هاايه م اللعاعااا
السياسااية السااهغالية ثع ااام "سااهغحلر ملاامل تااي" .قااد ثهااا عؤسساحلا هااذا اياالض " عهااذ الحلهطااة اا ىل عا عحلقزااهن عا الهائا ع عااة
الذي نزحل هس الهعحل السيئة " .2ع هذ الهعحل ي يح سيد ةه اهيس لد اود ثمحد "لقد قدم 9عا لطوتاهااز اسانط س
عه ذههيااة قتطيااة عبااائ ية خظااريز لقااد ن ا خبظتزااي ت ا عسااا نزيااد ةلغااايف لس ا سااطظة نقطيديااة ث ف نسااية زااري سااطظنهن هحل ه ا
يذه ة ىل عد اميوهة هسطظنهن عطى ت

ييف سطظنهن ال س نعنا نقطيدية سهي عقتحللة ع

ة اجلويل"2.

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
7
9

اعنود هذا الق ارا يسوى هقانحل عا رايف التتار ا ضو الدسنحلر الز نسي الملاـر هناريخ  91ع نب ي اا م /ثتنحله عام .7491
آع م هي م يح لسطوة "آعي
امل مجمل ض "آعي

" هحل اسس عب ض عسحل ع مخريز عملهعة ع قمل الذرز نسوى اطيا" سهدعة" ع ون ا ةمالة اموحلم ع القاـز الز نسيمل تهحلا ع اإلسقا نار ا يهااـ

" نبتي ا لطتاكة ةلي س ههزحم اياكة ةىل عايف ايياز إلمالة امس فنخي العاعة ث اسس امل كس هالز نسية هي آعي

2

سيد ثعو لد يخها  :موريتانيا المماصرة ش ادات ووثائق(1591د  )1591ـ.م.

1

املقملحلـ ثمحد لد ع عة القاند اخلظاض ال مسي يلض اسماـ النقدعي املحلريناا.

2

سيد ةه اهيس لد اود ثمحد :الحزب الواحد وتطور الحياة السياسة في موريتانيا ،حب لهي ـهطحلم الدراسا العطيا
ال ها

نار ا يسوحلنهن هعد النت يح ض "ثع م"

ـ . .ص71
العطحلم السياسية تطياة العطاحلم القانحلنياة اسقنملااـية كاععاة اواد اخلااعحم

السهة اجلاععية 7424ا  7441ص.99

اسنعداـ ملحلاك ة النظاحلرا الا نملااعد هامل ااعاحلام  7421 7491هاـياة تاا س خيدعاهن :قاام الهائا ثمحاد لاد ع عاة تتااـرز
نيساايحم عاالض دواال ـاخطااهن السنطااة السياسااية الا يقحلـهااا سااعيا لني ريهااا تااي نساانظيل عحلاك ااة النتااديا خانااة هعااد نعاامل ةـارز

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد15أيار /مايو - 3312المجلد– 32المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

681

قراءة في واقع ومستقبل الحياة الحزبية في موريتنا حتى أفق
()3322
كديااة لطعانااوة الزيدراليااة ملساانعو ا ف نسااا هغ ا ض ةف يقيااا (سااا لااحليحم) ن اال الاانخط

عهااهن ع ا

د .أحمد ولد محمد
الحاج
ي ا ـعااس مااالح الباايحل

عااحل زي اإلـارز ع الهبس "اسماااـ النقاادعي" ضااو ث لحليااا ع اع ااا .نظااحلر نط اا املتاااـرز ةىل نيساايحم عاالض الحلفااا املحلريناااا
( )P.F.Mسهة  .7421الذي نتل ن الهن ع ثك مقي ثهداة ب بة هي:
*اله حل

اسماـ الز نسي"7

هالتطد ع هيات ةقظاعية ةىل هيات ـميق ا ية هعحل " ع ف نسا

*ععارضة اإلـارز اسسنعوارية الطية
*ععارضةاسماـ النقدعي .9س ا ث عحلائ عه ا اا لة لد ع عة النقحلي عطى اإلـارز الز نسية الطياة هااإلـارز الز نساية العاعاة
عاادم عتاسنااهن هالطتوااة اإليديحللحلكيااة سااتتل" لااهن ضااعزا تت اريا انعسااحم سااطتا عطااى ننااائل اننخاهااا عليا ا  /يحلنيااحل 7427الهياهيااة
اننخاهاا  .7421قاد اس هاذا ايادبا ةضاافة

"2ال خس ها تحلاك ة خملوهن سيد املخنار م اجناي توا خس ثعاعهن

ةىل اسنزنايف (7422اننخاها س ث نعس) "الست ال ئيسي لنايكيل املبااع الحل هياة اننباار ااه ز النسايحم
اهنول

قظااا عا يض عا

حلر الملتحلز السياسية ال نسنط س عتاـئ اي ية الحلعدز الحل هية".9
ع ايلهمل السالزمل

ع عطة العو هقانحل عا رايف التتار عتة ث رابطة الشباب الموريتاني( )A.j.Mت ال

نعتااري ع ا (الااحلعي) السياسااي تااا

ااعارها املتاادئي ا املعط ا السااعي سساانق م الاات ـ (الس ا يل الساع ا )ع ا ف نسااا ثعااا ر ين اا

ف

السياسااية فناانطخ

رفااض الااهوط اياالذ القااائس الااذي تااا ينملاادر علهااا اسماااـ النقاادعي الحلفااا  ".لقااد كااايف عااي ـ ايتااة

اجلديادز سااط مااحلس سياسااية هاعاة نعيبا ا الساااعة ايلهيااة فوبوحلعاا البااتاض امله ااحلية ماال لحلائ اا تااا قااد هاادث ينبااس
لدي ا نحلكهن ين م ري عها ئ ل سنعوار سياسنهن ثـ انهن
الع هية هبس خاص سسيوا عل بحلرز  92يحلليحل  7429تمل

الت ـ عدفحلعمل هنيبري ريا النت ر ال جتنا العامل ال ال

اندسا ال حلرز اجللائ ية نحلفوا  7429تانل ثفسار ايتة نب

يق ا ةىل قطحلض الس ري ع البتاض املحلريناا آنذا " .2ةذا تا قانحل عا رايف التتار فسح اهام ثعام
عحلرينانيا فإ قانحل اإل ار الذي س

املهظقة

حلر ث م جت هة علهياة

 92علي ا  7421اعنا عقدعة ملهح عحلرينانيا اسنق ما الذايت سا ا ناريز اسننواايف

ايق السياسي اسهنوام ههن فنبسطل جموحلعة ع ااعلاض السن ع  :تنطة گحلرگ الدميق ا ية الا نيسسال ث اخا 7421
سية گحلرگ هال زة

اجلهحلض املحلريناا ع

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
7

اود املخنار لد سيد اود :الجضال الوطجي في موريتانيا 1532د  1593رسالة املاكسنري

9

A.N.M: SERIE: Q, N°:394, ROSS,1950,P1

2

اود ااعمل لد سيد هاض :مظاهر المشاركة السياسية في موريتانيا عتل ـراسا الحلعدز الع هية هري

9

نزحم امل كل :ص.29

2

سيد ثعو لد يخها :ع كل ست ذت ص.91

ة خمليا تانل ضو نبسي

الناريخ ايدي

كاععة هغداـ  7441ص.721

 9112ص.22

ثعلاض ثخ ك ع  " :هاناعتحليل" الذي رـ سات انساتاههن عا علهاهن السااه الحلفاا

ةىل عسنحلك امبا اة الاذي ثناتح فياهن ايالض هعاد هبا ز ع عاة هعاض قيااـا آـرار عيه اا يقاحلم هانااعتحليل "ق رناا ةنباايف عالض
تنطة تحلرت

تها مجيعا ع عهاضطي الحلفا ساهقا".7
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قراءة في واقع ومستقبل الحياة الحزبية في موريتنا حتى أفق
()3322
هذ اابهاايف ها م
الظ

خملاية املخناار لاد ـاـا الاذي جناح

الد افل هي اسماـ النقدعي املحلري ناا عالض الحلفاا

ـاخ علض اعد هحل حزب التجمع الموريتاني قد خل


النملدي لطوب ا الملت ا ي املب



رفض املظال ال اه ية املغ هية لإلقطيس الحلقحلة

د .أحمد ولد محمد
الحاج

اسانقظاض ب باة تنا عا الظياح السياساي تانال عنهاا ق اة
ا السنطاة الدميق ا ياة للحلرگا لننحلعاد

هيا ايلض اا م ثهدافهن

اخلااعحم عا ثياار 7422

الهقا النالية:

" الذي تانل ف نسا قد اق عنهن" .9
كهن الزدرالية اإلف يقية.

نهوياة البخملااية املحلرينانياة ةـاريااا اقنملااـيا بقافيااا ا العوا عطااى اسانق م اإلقطاايس هالنادر "عا هاذ امل عطااة هادث عاالض النبواال
املحلريناا ن الهن السياسي زادا ايالض الحلعياد

النه يوااا ال ا نحلعااد ـاخطااهن فااإ حددزب الج ضددة الوطجيددة ( )P.N.Nالااذي نيسااحم سااهة

اياالض ثسااحم عطااى ثنقااا
 7422تا ـ ا

اإلقطايس املحلرينااا" .2هاحل

ايقيقاة لايحم الحلعياد لسهاهن ااقاحلك فاإذا تاا هاذا

عاا يتد ا عطااى النبواال املحلريناااا .عوااد اله ااحليحل عهاذ الحلهطااة اا ىل ثسااطحلض املحلاك ااة عاال اسساانعوار املظالتااة

هاسسنق م النام عي

ارتحلا

اسنتقاقا (نعس) ث (س)لطتقايف مل اسنناداض امله واة ياحلم  92ـمجاا  7422ناحلنحلا ض "

(س) له ام الد لة الذانياة ـاخا اجلواعاة الز نساية" 9فاـعال اإلـارز الز نساية عواالن س لطوغا ض ث تطال ع واة اعنقاام قااـهتس ةىل
املخنار لد ـاـا فزع مما ثكا ثعد ثه م القاـز هحل هحلياتي لد عاهدي عطى نحلقيل الحلعدز السياسية عل املخنار فناذع

قحلاعاد

اله ة البعتية ع نمل ة معيو س اهتوحل " هاخليانة الظول ضي ااف السياسي اس لاعية ضعح ال نيد ال قا ".2
س ااا ث ك ااحلـ اله ااة تااا ع طاال ع ا مزااا ف نسااي سااامهل هنعبي ا اسساانق م النااام رزااس عااا انسااول هااهن ع ا ثخظااايف
هزحلا  .قد نست اخن ا قاـز ااعلاض الساهقة

علض النبوال

متاذر اسال الهظاا عا لاد

اتاهبا فيسساحلا ثعلاهاا لعا

ثمه ا :علض االتحاد الوطجي الموريتاني ( )U.N.Mعلض اتحاد االشتراكيين المسلمين الموريتانيين()U.S.M.M
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
7

سيد ثعو لد يخها ع كل ست ذت ص92

9

يحلسااح لااد ع ا ض :الجضددال السياسددي فددي موريتانيددا مددن 1519د د  1593حب ا لهي ا ـركااة امل ياال

الناااريخ كاععااة انحلاتبااحل

ا تطيااة اآلـاض العطااحلم اسنسااانية السااهة اجلاععيااة

 9111/9111رقس اإلهداا  9111/92ص .17
2

اود املخنار لد سيد اود :ع كل ست ذت ص 711

9

اع اـي لد كقدا  :التطورات السياسية واالقتصادية في موريتانيا( 1523د  )1593ث عة ـتنحلرا امل عطة ال انية كاععة البوام نحلنحم  7441ا  7447ص.792

2

اود م

لد هاض ثمحد :تطور األنظمة الحزبية في موريتانيا ،عذت ز ختا لهيا

ا اـز الدراساا املعوقاة

القاانحل العاام كااعل ناحلنحم 2تطياة ايقاحل العطاحلم السياساية الساهة اجلاععياة

 7449ا  7442ص 21ص.21

الجدول رقم ( :)1قائمة األحزاب التي ظ رت في مرحلة االستممار1:
اسم الحزب

توج ات الحزب

أبرك قادته

علض اسماـ النقدعي املحلريناا ()U.P.M

علض اافا نقطيدي عطيح ل سنعوار

سيد املخنار م اجناي

علض الحلفا املحلريناا ( # )P.F.Mالحلئام

علض م ري عهاهض لإلـارز الز نسية الطية

ثمحد لد ع عة

عتة ث راهظة البتاض املحلريناا()A.j.M

علض عتي م ري عهاهض لطنبارض ايلهية الساهقة يظال هاسسنق م النام ثمحد هاها لد ثمحد عسسة ا هحلهس ثلزا
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د .أحمد ولد محمد
الحاج

قراءة في واقع ومستقبل الحياة الحزبية في موريتنا حتى أفق
()3322
تنطة گحلرگ الدميق ا ية

علض ك حلي يسعى ةىل ةنملاة ك نهن (تحلرت ) مل عار اله ام الحل ين.

هاناعتحليل ا نام تطيد ر

علض النبول املحلريناا

علض اافا عطيح لإلـارز الز نسية لسههن يسعى سسنق م الت ـ النام

سيد املخنار لد م اجناي ا املخنار لد ـاـا

علض اله ة الحل هية ()P.N.N

علض عتي ع ذ عهاهض ل سنعوار عطيزهن علض النبول املحلريناا

علض اسماـ الحل ين املحلريناا ()U.N.M

هحلياگي لد عاهدي ا ثمحد هاها لد ثمحد عسسة ا م

لد عهسحل

عاالض م ا ري يسااعى ةىل نحلعيااد اله ااام اإلف يقااي ع ا خ ا م اي عي لد خظ ي ا تا م
اسن وام لطتلض الزدرايل اإلف يقي.

علض اماـ اس اتيمل املسطومل املحلرينانيمل()U.S.M.M

علض اافا االح لطز نسيمل عطزائ س

علض النبول.

ثمحد سامل لد هحلهحل ا ا ثمحد لد تتحلض

ثانيا التشكل الحزبي في ظل الدولة الوطجية:
عا نبااس ااعالاض املحلرينانيااة هعااد اساانق م الد لااة ت ا عطنمل ةعاادامها ع عطااة عااا قتا الدميق ا يااة نتاادث ع ا اساانق م الاات ـ سااهة
 7411نهن ااي هااإع

ةنبااايف ااعالاض سااهة  7447هااي نهقسااس هااد رها ةىل ف ناامل فا ز عدنيااة عا  7411ةىل  7412فا ز

عسس ية انن ل سطيا عل

حلر(الدميق ا ياة)  7447تتداياة لإلع نعا نيسايحم ااعالاض ع ياة النعتاري قاد متيال الزا ز اا ىل

ع ع عطة عا قت الدميق ا ية (املدنية) هنظحلي النعدـية ايلهياة اإلهقاايف عطاى ايالض الحلاعاد هيهواا ثلغال الزا ز ال انياة(العساس ية)
ت النه يوا ايلهية تا في ا علض اله ام.
1د تشكل التجظيمات السياسية في مرحلة ما قبل الديمقراطية :ع ثهس النبسي
الشددم  :مت طاال اخلظااحلز املو اادز لنيساايحم عاالض البااع

السياسية ال ع فن ا هذ امل عطة:حزب

نعاادي الدساانحلر الااذي خي ا التطااد "ع ا اله ااام الاملاااا الااذي ثق ا

ـسنحلر 99عار  7424م ةىل ن ام رئاسي ينونل فيهن اجل ام النهزيذي همل عيا

اسعة"  9عا الباعارا املؤتادز لاه ل عالض

البع عا ثـركهن عؤسسحل ضو ـهاكة اله ام ااساسي يلهبس ال في ا ثنهن" رعل لطحلعدز الحل هية هحلنقة لطن ذي
ململااطتة ااعااة س ا
ااعة" .3قد ت

ثـاز نهبايط

لط ه ااام ضااد عحلاع ا اسنقسااام املنعاادـز عاع ا فاع ا لطنهويااة ضااوا عيااد ـ ن ااي القااحلك اييااة
املخنار لد ـاـ ت ك حلـ ع ثك عمل النه يوا ايلهية

هذا ايلض هحل عا كعطاهن هعاض النهاق اا

الزس ية فس ية ة انز الس عطى هدة النملدي لطنتديا اخلاركية ذلا عا عا عههن املخنار نزسهن هالقحلم " ةذا تها عنزقمل
عطى ااهداة ال ينعمل مقيق ا فإنها خننطح عطى ست مقيق ا .فهت خننطح النملحلرا اله ية

النبارض البخملية".9

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
7
9
2
9

عملدر اجلد م ر ( :)7اود ااعمل لد سيد هاض عملدر ست ذت عوحلم نزتانهن هنمل ة.
سيد ثعو لد يخها :ع كل ست ذت ص.27
Statuts du parti du peuple Mauritanien, Adoptés en 1975 Préambule
املخنار لد ـاـا  :عحلرينانيا عطى ـرض النتديا ـار تارني  9111ص929

الحركة الزنوجية :رزس ث نحلكهن خنتة اهنول اللجني الذي ناع قياام الد لاة هادا جما ـ نزعاي ا املظالتاة هنقهامل ضاوانا ـسانحلرية
لطلناحل هحلنااز س ثقطيااة عا خا م خطا عهملا نائا لطا ئيحم ينااحلس ثعاادهس 7ا فااإ لنحلقيناهن ـافعااا ع قيااا كااايف رـا عطااى "عحلضااحلا
النع يا ا تواا هاحل ععا ة ا" 9قاد ا الالعيس هاناتحليل ثبهاايف الهقااا عاحلم النعادي الدسانحلري ساهة  "7417عق عاهن ال اعاي ةىل
اقنسام السطظة همل الزئا اسكنواعية حبي يسحل لس قظاا ع

ع قظاعا الد لة نائ رئيحم ع القحلعية ال مل ن ثسهن
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قراءة في واقع ومستقبل الحياة الحزبية في موريتنا حتى أفق
()3322
هذا املق

د .أحمد ولد محمد
الحاج

" امل ري مت رف هن سعقا هسات  :خ فاا قيااـا اللناحل عاحلم الزسا ز 2"...قاد ثتاد الالعيس ناوتحلليي الاذي عهال

ع ةع ام عظطتهن ليحم رئيحم الت ـ س مة الع ض ةمنا خ فا اللنحل ثنزس س هي ال ثعاقنهن.
التيددار القددومي المربددي :ي كاال هعااض التاااع مل كااذ ر الزسا ز القحلعيااة الع هيااة ذا ااهعاااـ اإليديحللحلكيااة

عحلرينانيااا ةىل نبااظا

عهاضطي علض اله ة .قد ع النيار القحلعي تتظنمل :اظة التيار القومي المربي الموحد اظة الطليمة المربية قد اعنود قاـز
هذا النيار عطى

الدعاية اإلع عية نحلزطحلا ـاخ املؤسسة ال هحلية ثسسحلا في ا ة ارا نقاهيا مسي ض «نقابة المملمين المرب»

" ال نيسسل سهة  7411عا لل الدفاا ع املسانة ال قافية لطغة الع هية ـاخ امله حلعة ال هحلية
الع ذ

سطل ة ارا لطعو القحلعي

عا هعد" . 9انقساول نحلك اا النياار القاحلعي عسا ع اعطاهن ةىل عسانحليمل :عسانحلك ال تيال عطاى الطغاة الع هياة هحلناز ا

لغة النعطس السزا ع ثك ني اي قحل املاـية ذلا

ع عطنهن نيارا قحلعيا عحلعدا دول

قياـنهن ت ع  :اود اململظزي لاد

هادر الادي ا ثمحاد لدعتاد القااـر ا اواد لاد ة د ا اواد الهااكي لاد ثمحد ا سايد اواد لاد مسيادا ا اواد م ياهن لاد اه ياد
عسنحلك باا سل نظا التعد ال قا

الطي

هحل عسنحلك الظطيعة الع هية الذي سنهقسس قياـانهن ةىل نه يومل مها نه يس الطليمدة

الثورية التع ي النه يس الوحدو الهان ي .
قد رتل نه يس الظطيعة ال حلرية ن اسنهن ع ثك عسس هحلية عحلرينانيا الع هية مقي العدالة اسكنواعية ةلغايف ال جبويل ث سالهن
اسندعا همل الع ض السو " اي ا مل" العا ض التايض" التي اا " فقاا ملتااـئ التعا (الحلعادز ا اي ياة ا اس ا اتية) .قااـ نياار
عحلرينانيا جموحلعة عا البخملايا انن وال

التع

كيطامل ث مواا ضاس تا عا  :ااساناذ اواد م ياهن لاد اه ياد اليا اواد

سعيد لد الدا فاض لد سيد هيتة اود م يهن لد الظطتة

ضاس ال ااا :مماد لاد ثمحاد الا اـ لاد سايد الا اـ لاد ـيادا

اخلطيا لااد الهتااحلي اهاهااهن لااد الغااحل ،لااد الظطتااة اوااد لااد محاااـي ثمحااد لااد هيااا عتااد ا
محاـي لد اه يد الطي ـفايل لد البمل ةضافة ةىل جموحلعة ع البتاض سنهبط

لااد اوااد اوااد لااد الهاااا

ال وانيهيا ثه مهس السان اود السحلري لد

الع ذ الهقاذ ا الظ ذ اود ال ا ي لد اله ا ا ـ .الهاا لد املاعي.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
7

.سيد ثعو لد يخها :امل كل الساه ص.22

9

نزحم امل كل ص 22

2

نزحم امل كل ص .22

9

اود ااعمل لد سيد هاض :ع كل ست ذت ص..11

ثعا الحلعد ي الهان ي فسا يقحلم عطى امل نسلا ااساسية املع فة عهد النيار الهان ي هبس عام.
* سياـز اإلنسا الع ذ عطى ثرضهن( اي ية)
* ث الحل

الع ذ هحل اار الع هية تط ا املحلا

* ث الااحل الع ا ذ هس ا ةعسانانااهن عب ا
(اس اتية).7

الع ذ هحل اإلنسا الع ذ ثيا تا ( الحلعدز)

هاامل البااع الع ا ذ ثف ا اـ البااع الع ا ذ ا عتاادئيا ا اتايف

عملاااـر ةنناااك س
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د .أحمد ولد محمد
الحاج

قراءة في واقع ومستقبل الحياة الحزبية في موريتنا حتى أفق
()3322

عا ثه ا م القياااـا النارخييااة لنيااار الهان ا يمل عحلرينانيااا :اوااد فااام لااد ثهااهن ال اايد لااد ناااط ثمحااد لااد الظطتااة الملااتزي
الظال لد كد ااسناذ ثمحد لد عد ا سيد اود لاد العيا سايد اواد لاد القاضاي سايد اواد لاد لتاا الساحلري
لاد امحيا عااحلسي الالي لااد ثمحااد عا البااتاض ساايد اواد لااد هااحلهس عتااد الا مح لااد القاضااي ساايطنت هبااؤسيف البااتاض
مححلـ لد عتدي.
التيار اليسار في موريتانيا :نحللل قياـز هاذا النياار عهاد نيسيساهن ساهة  7412عهانا تانال نباظة

النياار القاحلعي العا ذ

املحلعد ع  :اود اململظزى لد هدر الدي سيد اود لد مسيدا اود لد ة د ثمحد لد عتد القاـر اود اوحلـ لد
اود ال ا ي ةضافة ةىل اود عيهمل لد ثمحد اماـي اود لد عحللحلـ اود لد سيد ثمحد.
قد ع النيار اليساري هنبسيطنمل ث سمها مسيل الحركدة الوطجيدة الديمقراطيدة مسيال ال انياة حدزب الكدادحين  .قاد كعا هاؤسيف

ع عاـبة الهسسة سهة  7411عهاستة لنخطي س ع الزس القحلعي اعنتارهس ثنهن فب تي الزس تائ عي لهن عقطهن هحل املسؤ م
ع ةع ام الهبا ث الزب ! .يتد ث هذا النتحلم تا الغ عههن اسلنزاة عحلم عا ا اللناحل ل سانزاـز عا ال زتاة الز نساية
الا نقااح رايف تا عاادافل عا لغااة ف نسااا حببااة ث ااا لغااة الاانعطس ذلااا رـا عطااى سياسااة النع يا الا اجت اال الد لااة سااهة 7411
ك ةىل ثعدا ،خطزل ثض ارا هست رفض اللنحل املدعحلعمل ع ف نساا ماا .ههاايف عطاى هاذا رتال اليسااريحل ن اامس عطاى القظا
انزملطحلا ع الحل الستري( الحل الع ذ) لس ذلا مل دعط س القد ز ااهس ن اهنول السحلم هقت ة اللعاعا القتطياة الا
سننعلم هعد  7414هنتالح اللعوايف عل العسس يمل عهدعا جنح نيار اسنق همل املدعحلم ع ف نسا عطى النيار الذي يقحلـ التع يحل
 .فاساانظاا النت ااالح النقطي اادي ث خيط ا ع اادايف ه اامل اليسااار اهنو اال املحلرين اااا هااداعين س ث ه ااذا الني ااار ياادي هاملارتس ااية اهنو اال
"...د املارتسية يهز عه ا نزحلرا ناعا ن اـة اإلياـ السز ها عهد ".9
قد طل املوارسة السياسية ع عطة الد لة املدنية اهندايف عا نيسايحم ايالض الحلاعاد (عالض الباع ) اانا ز عا ا ة
اله ام ةس ـاخ ذلا ايلض .عل هذا هقاي اله اام يظتال عا ا السياسايمل عوحلعاا ثناتاض الزسا اإلياديحللحلكي مديادا عقارناة
هامل عطااة العسااس ية الا عانا تا نه اايس عاالذ مل يتا ةس اله ااام السا ي الااذي نتاال عطااى تزااا النيااار القااحلعي هبااقيهن التع ااي
الهان ي قت ث يهخ ثزط قياـا الهان يمل اله ام ي تحلا الساعة ملحلاك اة التع يامل عال الساطظة الا نعوقال اهنادايف عا
 7421عهدعا عا م التع يحل نه يس انق ض عسس ي عطى ال ئيحم ععا ية لد سيد ثمحد جلد الظايل ـعاحلا الساب تط اس عاى
 7424عمل ندخ ندام عسمل إلنقاذ عحلرينانيا ع عؤاع ز ف نسا هعاض الاد م اإلقطيوياة هاالحلقحلة عال الساهغام ضادها فساا رـ
ععا ية ث ثف ع رفا نداعحلعل هداية  7447مسح ن ام ععا ية هنبسي ااعلاض ةعظايف نستة ع اي ية لطنعتري.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
7

ةمساعي لد اود خريا  :النيارا :السياسية الموريتانية أدوار لم تكتمل املظتعة العمل ية عحلرينانيا  9111ص21

9

نزحم امل كل ص.14

الجدول ( :)3قائمة التجظيمات السياسية في مرحلة ما قبل الديمقراطية1:
اسم التشكيلة

التوجه

أبرك قادت ا

علض البع

علض عاتس ي دة ةىل اعنسار املوارسة السياسية مل يافظنهن

املخنار لد ـاـا رئيحم الد لة

ايتة اللنحلكية

نه يس قحلعي ائتي عقحلقي ي دة ةىل متسمل اللنحل ع امل نتة ال انية

ثي ههية ةـارية

هانتحليل
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الني ا ا ا ااار الق ا ا ا ااحلعي العا ا ا ا ا ذ نيار قحلعي زري عؤـجل ي دة ةىل ث ننتحلث الطغة الع هية عسانن ا ال ئقة
املحلعد

النيار اليساري

اوااد اململااظزي لااد هاادر الاادي ا ثمحااد لااد عتااد
القاـر ا اود ا اود م يهن لد اه يد الطي

نه يس قحلعي بحلري نقدعي ي دة ةىل مقي العدالاة اسكنواعياة نظحلي املاحلر  ،اوااد م يااهن لااد اه يااد الي ا عا اجلي ا اا م اوااد
السحلري لد الع ذ ع اجلي ال اا
الع ذ اإلس عي.

نه يس الظطيعة ال حلرية التع ي
نه يس الحلعد ي الهان ي

د .أحمد ولد محمد
الحاج

نه يس قحلعي ع ذ ي دة ةىل سياـز اإلنسا الع ذ عطى ثرضهن.

اود فام لد ثههن او اجلي اا لا مححلـ لد عتدي ع اجلي ال اا
اود اململظزى احللد هدر الدي اود لد عحللحلـ ا

نيار نقدعي يعو ع ثك ضوا ايقحل الحل هية س يتل عطى الع قا النارخيية

 3د التشكل الحزبي في ظل الديمقراطية:
ع ا ق ا ار الد لااة ال اعااي ةىل السااوا هإنبااايف ااع الاض هدايااة اسنز ا ا ع ا النيااارا اإليديحللحلكيااة ال ا تاناال اان ا ز ع ا علا لااة
وحلع ا السياسي لسا هاذا اسنزا ا عاا فنان انقطا عطياهن اله اام هطاي ع ااعمل الهملاحلص اناالق ار
ل

اانا لايحم ةـراتاا اطياا

رنهن ةمنا كايف نطتية لظط ال ئيحم الز نساي(ف انساحلا عيا ا ه هاحلم  )7441الاذي الا فياهن عسحلعاا ةف يقياا الز نسحلفحلنياة

هاسنتدا ،ةن عا سياسية انزنا عطى املعارضة عمل نة عؤسسا " تا ال ئيحم لد الظائل ع همل ال سايف اافارقة الذي
لتحلا الهدايف فقد ثعط عظطل سهة  7447م ع نينهن

ـعق ة ايياز السياسية كسد ذلا عطى الملعيد العوطي ع خ م اسنزنايف

اع عطاى ـسانحلر يقا النعدـياة ايلهياة مياهح العديااد عا ايقاحل اي يااا العاعاة ينايح ف ناا اسااعة ثعاام املاحلا همل لطوبااارتة
ندهري البؤ العاعة ينعط ااع هدسنحلر  91متحلم /يحلليحل 7447م الذي تا ت اهة ةع

عي ـ اجلو حلرية املحلرينانية ال ال ة7".

قااد نملاال املاااـز  71ع ا هااذا الدساانحلر عطااى ث " ن ااو الد لااة لسافااة امل احلا همل اي يااا العوحلعي اة الز ـيااة " ثعااا املاااـز 77
فن وهل ااـ ار املهحل ة هااعلاض النبوعاا ةذ "مادـ القاانحل

ةنباايف ساري عا ااعالاض السياساية" .9خا م الزا ز

ا

املوندز ع  7441ةىل  9112عارسل السطظة املقظل ااخري ع القانحل املهملحلص

الدسنحلر( ع ااعلاض السياساية) ههاايف

عطيهن سطل هذ امل عطاة ةك اضاا مل اوحل الدميق ا ياة عيا هادث ن ااي تا عا ا سياساي كااـ عا ثهاس النه يواا الا
همل 9112 7447

نع

هع ا لطت عقاه هقايف اآلخ .

االحزب الجم ور الديمقراطي االجتماعي :هحل عتارز ع عاضهة لطقحلك النقطيدية ثنتاض اململاط الذي دنوعحل مل
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
7

اوملدر :اجلد م ر ()9ةمساعي لد اود خريا ع كل ست ذت هنمل ة.

9

ا اود ااعمل لد سيد هاض :ع كل ست ذت ص991

2

اجلو حلرياة اإلسا عية املحلرينانيااة :الدسدتور الموريتداني ،المادتددار 13 :و 11اجل يادز ال مسيااة العادـ  112هنااريخ  21يحللااحل  7447ص  291ص  .221ي اكال لاهن تااذلا اواد لااد
اخلتام آخ  :املؤسسا

اي يا العوحلعية

عحلرينانيا جموحلا ثهس الهملحلص النب يعية النه يوية ـار ر ائل جم ي  9112ص72

ةع ا ز ال ا ئيحم ععا يااة لااد ساايد ثمحااد لااد الظااائل ثي هااحل قظ ا املب ا د السياسااي ال مسااي الااذي ننتااد ق احلا عااحلم عهان ا ز ال ا ئيحم
ننبس هياتطهن ع نطا القحلك  .حبسس ةرزام امل عطة عطى اعنواـ ق ار اسننخاها

تزيمل لنتسيس رثي البع

فقاد اضاظ

الا ئيحم ععا يااة ث يهبااي هياتا علهااهن املع فااة ض " الحلعاادا " تنعااحليض عا ااعانااا اجل حليااة الااذي اساانو ةىل اإل اعااة هحللااد
الظااائل  .9112توااا ثرزااس نزااحم اماااكحم ال ا ئيحم عطااى اسرمتااايف

ثع ااا القتيطااة ال ا تااا قااد ثعط ا ع ا اارهااة ن و ااا ث اخ ا
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ال وانيهيااا " ي عااا ث السااطظة السياسااية هاادث
القتيطة ف

د .أحمد ولد محمد
الحاج

النسااعيهيا ننعاعا عاال ال اااه ز القتطيااة هبااس عتا ا هعااد ث اساانظاعل

نزس ا ت اقل س ميس جتا م "7

حددزب اتحدداد القددوم الديمقراطيددة ع ددد جديددد (  :)UFD/ENنيسااحم عطااى خطزيااة املميااة الا عهياال هبااا اجلت ااة الدميق ا يااة
علي ا ا  /يحلنيااحل7447

املحلعاادز لقااحلك النغيااري (  ) F.D.U.Cاملعارض اة ال ا تاناال قااد نيسساال

اسننخاهااا امله وااة

"7449مم اااـفل هع ااض ثكهتن ااا ةىل اسلنت ااا همل ااح اله ااام اي اااتس .هق ااي ال ااتعض اآلخ ا ان ااارا قتي ا ث يس اانزي ع ا المل اادعة
ة ار ثعلاض سياسية نزنق ةىل السهد اجلواهريي.9"...

اسننخاهية يب ا هنه يس نزحلفهن

د حزب الممل من أجل التغير ( :)ACهحل ع نزحم القاعدز ال تانل عه حلية مل اجلت ة الدميق ا ية املحلعدز لقحلك النغياري
قاد اناظدم هااهزحم جت هاة ساااهقهن "عهادعا ا
ايلض رفض عهح ثنتاههن رخ
العتيد املظالتة هنتسمل

كاهن اله اام ايااتس هن وااة النسا عطااى ااه ز العتحلـيااة عاا ـفاال الساطظة ةىل عا

كديدز لنيسيحم علض" 2قد ضس هذا ايالض ث ا ايتاة اسنعناقياة الا تانال نساعى لنت يا

ف س.

د التحددالا الشددمبي التقدددمي(  :)APPهااحل اإل ااار اياالذ الهانا ي الااذي نيسااحم ضااو ـفعااة ااعالاض املطتيااة لقا ار اي يااا
العاعااة قااد متحلقاال ثناااعتهن ث س
الديمقراطيددة

اماااـ القااحلك الدميق ا يااة ع ااد كديااد قت ا ث ينزسااا ذلااا اياالض يهبااظ ةىل  :تكتددل قددوم

التحددالا الشددمبي التقدددمي.انقسااس الهانا يحل

ااسااناذ ال اايد لااد ناااط الااذي اساانع

هااذ امل عطااة هاامل عاحلايل لطه ااام ععااار لااهن قاااـ قظا املااحلسز

ثعااام الملااتافة الحل هيااة يااحلم  72ثيااار  /عااايحل سااهة " 9117ننااائل ميااارز مي ا اخلاركيااة

املحلريناا السيد الدا لد عتدي ةىل ن ثهي ليسحل ذلا الهان ي الحلعيد
حزب الطليمة :تا قاـزهاذا اياحلض عاضا

العامل الع ذ الذي يلهحل هالنظتيل عل ةس ائي "9

املبا د اله اايل مال اساس" الطليمدة المربيدة الثوريدة" عال النحلكاهن الادميق ا ي

سطل عهان هع ية علض الظطيعة الذي نايب هناداعيا عا ض اخلطايل ال انياة" عامالال ناداعياهتا الساطتية نناحلاىل تواا هاحل ععطاحلم.ا
ع علض الظطيعة سهة 7444فتا م ال حلر مل اسس كديد هحل علض اله حل

لس مارز الداخطية رف ل ال خي ".2

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ص924

7

اود ااعمل لد سيد هاض :امل كعالساه

9

نزحم امل كل

ص.247

2

نزحم امل كل :ص249

9

نزحم امل كل :ص47

2

ةمساعي لد احلـ خريا ع كل ست ذت 91

حددزب اتحدداد قددوم التقددد ( :) UFPهااحل الظااة ااخااريز عا اظااا النبااس اليساااري نيسساال تحلكا ةقا ار نا

ـساانحلر

 7447عاامام هاذا اياالض موا نزااحم اسساس ي اس ثها م القيااـا النارخييااة لطسااـعمل.يباار ةىل ث جت هااة اإلسا م السياسااي
هذ الز ز هقيال خافناة ننيباة اسنقساام هامل عا ياؤع هالدميق ا ياة ععنااا ث اا هاي نزسا ا الباحلرك عا يسزا هباا ا اا نقا ع ياة
اسعنقاـ عقط ع ثمهية الدسنحلر " هغض اله

عوا رـ

الديتاكة ع ذت ( الدسنحلر) ثناإلس م هاحل عملادر النبا يل "7ليساحل
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علض النبول الحل ين لإلن

النهوية (نحلان )  9112ث م علض لهن ةيديحللحلكيا ةس عية

د .أحمد ولد محمد
الحاج
عحلرينانيا .اعنتارا لظتيعة امل عطة ال

متهاال امله حلعااة الد ليااة في ااا اسنق هااا العسااس ية فقااد ثكااا ذلااا جموحلعااة العسااس يمل الااذي ث اااعحلا هه ااام لااد الظااائل
ثزسظحم  9112عطى النع د لطعامل هقياـز الت ـ ع عطيا نه يس ايياز السياسية ع خ م ةناعة الز نة ثعام ال ازتمل
ااعلاض نسطيس السطظة لطودنيمل

2

نبسي

ث م اننخاها رئاسية سطيا عل هقايف العسس اقعياا .ننيباة ماذا النتاحلم ع فال السااعة

املحلرينانية عي ـ ةعيايف ثعلاض فنبس املب د الذي من

اليحلم .فع ة نح القحلك النقطيدية جت هنمل اا ىل حزب عادل الذي

انسات عهااهن ثزطا نطاا القااحلك هعااد اسنقا ض عطااى ساايد لاد الباايخ عتااد ا ساهة  9112هقياال فيااهن جموحلعاة عا نطااا القااحلك
ثه مها مي سيد لد البيخ عتد ا اا م م

لد ثمحد الحلقح .لنطنئس ثزطتية نطا القحلك

علض االتحاد من أجل الجم ورية

الذي ثسسهن ال ئيحم ايايل اود لد عتد العليل ع فل قحلك اله ام النه يوا النالية:
الجدول رقم( )2قائمة األحزاب التي تأسست بمد ظ ور الديمقراطية3
اسم الحزب

وضميته

نسن القحلك الدميق ا ية

علض ععار يهن ل اس اتية الز نسية تا ثقحلك علض يهافحم السطظة عطى ال ئاسيا قت ث ن عزهن عقا عة اسننخاها

النتالح البع النقدعي

رئيس

علض ي س جموحلعة ع الهان يمل جموحلعة اي ال يقحلـها الالعيس عساعحلـ لاد هطخاري قاد ا عع ضاا نا تاا ةىل عاحلار عسعحلـ لد هطخري
 9177فنتحلم ةىل ععاهدز اله ام

اماـ قحلك النقدم

علض نقدعي يه ل اله ل اليساري املارتسي تا ع ثقحلك ثعلاض املعارضة قت ث ينيب تقا عة اننخاها .9172

علض الملحلاض

علض قحلعي ع ذ ثسسهن التع يحل قت ث نهست عه س جموحلعن س اله الية عطى ةب خا ة عال جموحلعاة عا
القياـز ي ثس ا ال ئيحم عتد الس م لد ع عة مالح اننخاها  9172عل ايقحلقي املنظ ة ه ام لد

النبول الحل ين لإلن

ثمحد لد ـاـا

النهوية(نحلان )

علض اسماـ النغيري (عامت)

علض ةس عي ةن عي يهنوي ةىل نه يس اإلخحلا املسطوحل

اود لد عحللحلـ
عتد الس م لد ع عة

اود مجي عهملحلر اود اوحلـ لد سيدي

علض ععار ثعاـي النزسري يقحلـ العسس ي املعل م ثعد ثه م قاـز الا لة اسنق هية عطى ععا ية سهة 9112

النتالح ع ثك العدالة الدميق ا ية عتة النبديد

علض قحلعي نهزهن اله ام هالنظ ة

ـعاينهن ضد الع ض لهي (عقحل اللنحل )

ناط لد عهها
ةه اهيس نار نار

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 7ةمساعي لد اود خريا  :ع كل ست ذت ص ع  799ا 799ا.
9

مصدر الجدول رقم( )3مقابالت مع قادة األحزاب التي يضمها الجدول في أوقات مختلفة من سنة .8102

قد عانل هذ ااعلاض ع عبسطة ال عام السياسي ال عول هطحلا الساعة الحل هية ا الهاخ ةىل عد اليحلم عاامام عقيادا
اخنيار هنحلكيهن سطظة قظ العسس معوايف القتائ  .عهدعا ق ر السطظة عهل ال ح
خار ااعلاض كد ااعلاض

ذلا الق ار ف نة ل سانزاـز عا معواايف القتائا الاذي مل يساع س ايالض ايااتس

لس هذ اسسنزاـز ثك ال ه ااه ز ال عاام هسات ضاعح عسانحلك ااخا
عى يتاـر هاسرمتايف

ع

اسنتقاقا التطدية النب يعية ع

السطظة راعيا هق ارا

ال اتا

السياساية فالعيس القتيطاة عاا ة ياهبح عا عالض

نحلكهن ايلض الذي جنح عههن ع

ايائط سحلايف تا هاذا الالعيس نائتاا ه ملانياا

ث رئيسة هطدية(عودز).
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لطنغطا عطااى هااذ املع ااطة ضااغظل قااحلك اله ااام

د .أحمد ولد محمد
الحاج

عاحلار سياسااي ن ااس سااهة  9177لحلضاال قااانحل ميهاال ال عااام السياسااي ع ا

خا م ن تياال املهملا اسننخاااذ لطتاالض اساانزاـز املهنخا عهااهن نتقااى ع هحلنااة هانسااباعهن عاال خااط اياالض .مت اسنزااا عطااى هااذا
املق

لس القحلك النقطيدية السطظة مل نقاهطهن هاسسنس م فقاعل الساطظة تاا يطالم تاي متهال ةناعاة الز ناة لألعالاض املعارضاة ث

ال ما عباريل فس ية عسنقطة ع نحلكي اهتا زري قاهطة لطنيبري عطي ا ع
مت ا هااذ ا اإلكا ايف

ة اللعاعا النقطيدية.

نزبااري هتااا عاالذ حبيا متسا تا معاايس قتيطااة ث معيواامل عا ساايطة ن ااح عااى ااار

اسساانتقاقا

النالياة  9172ضاو الطاحلائح النبا يعية ثت ا عا  41عاالض عا ثنا  711ثعالاض ننهاافحم عطاى قاعاادز اعتية مل نملا هعااد 9
عطيااحل نسااوة هااي عوااحلم سااسا التطااد! .ع ا هاامل هااذ ام 711ثع الاض س ينبااا م عاادـ ااع الاض اجلديااة ( اإليديحللحلكيااة زااري
اإليديحللحلكيااة) عبا ز ثعالاض .ا عاحلار  9177ن ااو نملااا قانحلنيااا يق ااي حبا تا عاالض ااار

اننخاااهمل هطااديمل مل مملا

عطاى نساتة  %7عا ااناحلا الملااافية ا قاا ل اننخاااهمل عنناالمل فقااد ثـك ذلاا ةىل عا 11

اياة ا فاايا  9174عا

هيه ا علها فقط تانا خار ـائ ز عحلسز اله ام
عطى انساا فحلضحلية ال خي
النيارا الت حلهة

عيعحلري ال ئيحم الذي سنهن ي سينهن يحلنيحل  : 9174اود لد عتد العليل.

نطا فإ ا مل نبو املطزا ال يعطس ث ثناعت ا موطحل عب عا فس يا خيبى ع نهاعياهن خاناة

اا سا البعتية ع هذ املطزا املوهحلعة ع عطح علض الحل

ف ـ ثزطت ا ع قياـا

الذي سطونهن جموحلعاة نقاارض ام 911

عهاضطي نه يس التع الع ذ اس اتي تانل عه حلية مل علض الملحلاض انستتل عههن اعنباكا عطى

عا رثنهن خ كا عطى نملحلص ايلض ع

ة ال ئيحم ثقطية ع ثع اايف القيااـز السياساية .7يطالم هاذا الحلضال ا جموحلعاة عا

ااسئطة لع ثي ا  :عا هحل الحلضل امل نق يالة ااعلاض

عحلرينانيا؟ ه سيعنلم اهنول ااعلاض ننيبة عا ع فنهن هذ ااعلاض

ع ا تساااـ ايتيااة؟ ثم ث الاات ـ ساانعيي ف ا ز ع ا ساايظ ز ثع الاض سااطظحلية مت ا عطااى ك اااعمل ثع الاض اله ااام الااذي ثنااتتحلا
ـيارهس كامثمل؟.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 7املهستتحل ع علض الملحلاض :بي د د د دار ناـر هناريخ الستل  4آض ثزسظحم  9179تالة نتزي لألنتايف ناريخ امل اكعة  71آذار عار .9174

ثالثا :السجاريو المتوقع في أفق الدراسة:
س ا ث ااعدا ،التب ية هالغة ع النعقيد عقدار عا ميهل ايسس لنملحلر املسنقت في ا عطى ضحليف النبارض لس هقدر عاهي
ععقدز ف ي قاهطة تذلا إلعاـز جتارض عنظاهقة

املوارسة املساا عنتاعادز

اللعاا ثعواار املوارسامل لاهزحم النب هاة .س يقال

هذا ةس عهدعا نسحل هها عه حلعة باهنة س نل م هل ام ااف اـ هي املسؤ لة ع ةعااـز النباارض هباس عنظااه ا الزسا ز هاقياة.
الحلقل الذي مود هذا النحلار ،الزس ي ـاخ نازحلة النقادعيمل ف احل لايحم اواحلـا ةذا تاا عا عه حلعاة عنخطزاة ماافا عطاى
نقطيد يها النظحلر الزس ي املنبدـ توا هحل ايام هالهستة لعائ النظحلر السياسي

عحلرينانيا.
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لقاد ثبتنال النب هاة املحلرينانياة ث ههاا عه حلعاة نقطيدياة عنتسواة عهاذ
ع عااة ع ا را تتظ اا  :عاالض النبواال املحلريناااا عاالض البااع

د .أحمد ولد محمد
الحاج

احلر ايالض النقادعي املحلرينااا

اياالض اجلو ااحلري

عحلاك اة نياار ثمحاد لاد

عحلاك ااة ت ا النيااارا النقدعيااة ااع الاض

املعارضة جبدية ع عالض نسنا القاحلك الدميق ا ياة هلعاعاة ثمحاد لاد ـاـا انن اايف حبالض اسمااـ عا ثكا اجلو حلرياة الاذي ثسساهن
خظاهاهتا اا ىل ةها نيسيحم هذا ايلض همل ااعحلام 9172 9114

ال ئيحم ايايل اود لد عتد العليل الذي رتل

عتارز

(جتديد الظتقة السياسية) هحل ي عي ع رايف ذلا ةىل ةماعة القياـا السياسية النارخيية ال هانل ععطحلعة املسانة اله الية.
لتطحلغ نطا الغاية قسول امل ه حلعة الاف ة رئيسا ا اجلدياد اواد لاد عتاد العليال ثساالي ةقملاايف القيااـا اله االية عا املوارساة
يا نق يتااهن تتااام الالعيس عسااعحلـ لااد هطخااري عا ععااهن ع ا القياااـا الااذي هااانحلا

السياسااية ةىل قسااومل قسااس ثراـ ا ةضااعافهن عا

يطقتحل تعارضة املعارضاة ث املعارضاة املحلالياة ة ناح النعتاري هسات زيااض خظاهااهتس املهنقادز اخظاايف اله اام ااا لن س املنسا رز
لنسزيهن متا املعارضة .هيهوا نحلك ل القساس ال ااا الاذي يقاحلـ الالعيس ثمحاد لاد ـاـا
ههينهن مماا ثـك ةىل نسا ض الس اري عا عهانا ثعالاض هاذا القساس ان اواع ا ةىل املاحلسز

عا خا م عحلاك ناهن لقنطاهن عا ـاخا
ثعالاض كديادز ث عتااـرا مجاعياة ا

الع قة ـاخ هعض ثعلاض هذا القسس ليسل ةيديحللحلكية ةمناا هاي عملاطتية .مل نساطس ثعالاض اإلياديحللحلكيا عا فطسازة اململاطتية
فقد

علض النبول الحل ين لإلن

املعارضااة هداعيعاادم الباازافية

النهوية (نحلان ) اإلخاحلاا ناح املعارضاة تباارتنهن

اعنااا قاااـز نحلان ا ث عملااطتن س تتاالض ليساال

املعارضااة لسسا بقااة عا س يقنهاال خبيااارا اله ااام تا

اننخاهاا  9172الا قا عن اا

املقا عااة ةمنااا

ذلااا هعااض اللعاعااا القتطيااة.

اساانغ م فا اغ الساااعة ع ا

ة ااار النت ااري ل ننخاهااا التطديااة

النب يعية ااخريز  9172رند ال ثي العام متا مل الظا لة مجعل ابهامل عا ثعالاض اإلياديحللحلكيا مهاا عالض امااـي قاحلك
النقدم هلعاعة الدتنحلر اود لد عحللحلـ 7عالض النبوال الاحل ين لإلنا

النهوياة هلعاعاة اواد اواحلـ لاد سايدي 9عال ايالض

اياااتس ل نزااا عطااى عسحلـزن ااو موااا نملاايتا عا تعسااة اسننخاهااا عطااى عاامل ززطااة اتائ س
النتا كاادس اساال الهظااا ت حلكتااهن مظواال بقااة عا تااانحلا يبااا

املعارضااة  .فيبااار رنااد هااذا

نيااارا اله ااام ر ياان س تااا عا ننائبااهن اسننخاهيااة ساايظ ز

عظطقة اعلاض اله ام عطى اجلوعية الحل هية نار ايلض اله ايل س يز هيههن همل ايلض النقطيدي ا اململطتة اخلانة
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
عحلرينانيا

7

اود لد عحللحلـ ثعد ثه م قاـز النيار اليساري املارتسي

9

اود اوحلـ لد سيدي ثعد عهاضطي نيار اإلخحلا املسطوحل

عحلرينانيا مل يس ع ثه م قاـهتس البائعمل قت نحلليهن رئاسة ايلض سهة .9172

ثنااتتل ساايطة ت مهااا إلبتااا الحلكااحلـ هاادس عا اعنواااـ قااحلز السزااا تحلساايطة ن ااالية لهيا عقااحل البااع

ععيااار عيااد إلبتااا

كحلـ ايلض اله ايل.
فإذا نيعطها عا ك ك ع

ام  79عاعا اا ىل ع ع د الدميق ا ية املوندز ع  7447ةىل  9112ساهبد ثناهن خا م هاذ الزا ز

كد ااعلاض ف نة لقط اله ام ع خ م اسننخاها لس زياض فطسزة النهامم ع اململطتة اخلانة لزائدز اململطتة العاعة
عااام ـ مقي ا ذلااا اماادة الااذي مطااس هااهن ت ا عاالض عطااى عز ا ـ  .مل نساانغ قااحلك اله ااام ف نااة انق ا ض  2آض ثزسااظحم
 9112لننحلعاد عاحلم امل اح ال ئاساي هاا ةا نعايي اا ا ااخاريز عا ام 79ساهة ال انياة ( 9112ا ا  )9174ثساحلث عا جت هاة
امل عطة الساهقةانظزاة القحلك النقطيدية نب ذم قحلك اله ام! (نحلان ) يتاـرهدعس الحلمي اا م يسحلعا

النظتيل عل ةس ائي :
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ساايدي اوااد لااد هااحلهس 7الااذي انز اال قااحلك اله ااام يحلعااا ضااد ها ـ ث مالزااا ي ااس قظا ركا ااعوااام املحلريناااا اوااد لااد
هحلعوانحليقح رايف ! اماـ قحلك النقدم الذي يعاند لري ح رئيسهن هدي ثي عقحلم ل وا
ا عااا نحلنا ةليااهن العوا اله ااايل ع ن اكاال اجلديااة

هسااذا

ة املبارتة.

ناازحلة املهاضااطمل زياااض املهااا الاادميق ا ي املساااعد عطااى

ممارسااة السياسااة اجلديااة عااحلـز السااهاريحل املاايلحلة ه ا ثت ا ( ةماعااة القااحلك النقطيديااة رث اله ااام سسااندرا ععارضاانهن البخملااية
اسلنزاة عحلم رث ن ام كديد) سحلايف جنح لد هحلهس ث جنح لد الغل اا ا س ميس النهتؤ لطوسنقت

ااف الدـ ()9122

اية ام  79عاعا القاـعة ةس تا هحل ثسحلث خانة ث ع يسوحل هامل قزمل ا عسحم عا تا ا زد ا جم ـ كياـ قتطية ننساه إلع ام
رع النوط !

املقاعد ااعاعية

ثعس ااعاحلام سنبا د السااعة نباس كديادا ننتا ااعالاض فياهن تا

عقا عطيزااهن امل ااح عا عساسا اننخاهيااة عبااس قظتااا ععارضااا ث عحلاليااا ين ياار خلااحل
 9192ال ئاسية ال سنب ك

سنب ك

املعارضااة ةىل ثك ا نطااا اسساانتقاقا

اسساانتقاقا النبا يعية التطديااة الا

 9199ل يتقى ثي عطح عطى متاسسهن همل امل ح ال ئاسي ـاعويهن ع ثعالاض

ه ا ة امل ااح الااذي مل مااا هيزطتيااة الهاااختمل ساايتت ع ا عهمل ا

ايسحلعااة هقاادر عااا عق ا ع ا ننااائل اننخاهيااة ضااارها ت ا ساااند ع ا
ساينخط

ا ة عسا عاا

امل اح الهاااكح عا تا القاحلك الا مااا ثنا

ماري نقدعااهن لااهن

ايااائط ة هااس ثراـ ا بهيااهن ع ا ذلااا الق ا ار

اله ااام مما سااند

املقاه ا

يعااحلـ النتاالح النقطياادي ةىل جما ا اا م  .نعااحلـ

قحلك اله ام ةىل النبامت هع ا التعض ع ك ايف عا خيتل ههن ثعط ا الداخطي ا ماا م النهساي عا كدياد لسا نا اتس ااخظاايف
سيوهل ةعسانية النهسي  .ل يمل ثف الدراسة الذي سيسحل اية الز ز ( ع  9174ةىل  )9122ثي علض ن ايل لهن عسانة
اهنوعأل اهنول قن ا ا هحل عاا هادث ي ا ا مل يعاد ي ا هايي عالض سان

السااعة لطوتااـرا

نباسي امياتا الحلعادا عا

كديد ـاخ ايلض الحلاعد عهدها سينذت املهاضطحل ث س ضيعحلا ف نا ل نعحلـ ةس هعد عحلـز اله ام ةىل جم ا الظتيعي هعيدا ع
النساه ع ثك ةع ام اململطتة ال يقة.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
7

سيد اود لد هتس هحل الحلمي اا م

ع د ععا ياة لاد سايد ثمحاد لاد الظاائل هامل ااعاحلام  7449ا  7441هقاي مي ا ن اعاهن ـهطحلعاسايا ا عااـ ةىل عهملا رئايحم الاحلمرايف

امل عطاة اسننقالياة

ع ا  9112ةىل  9111خ ا م هناامل الز ناامل تاناال عسحلعااة عحلرينانيااا نتاااـم النو ي ا الدهطحلعاسااي عاال ةس ا ائي الااذي هاادث هبااس س ا ي عهااذ  7442لاايعط عهااهن هإع ااار ساازارز ةس ا ائيطية ةىل
انحلاتبحل سهة  7444رزس ال فض البع العارم لذلا النو ي

يطة ذلا الع د  .انن ى .9114

الخاتمة
لقد نظ قل الدراسةةىل ثهس الظا ال ع هبا عسار ايياز ايلهية
املب د السياسي تيح سيظ

عحلرينانيا ع ضال عاا طال القاحلك النقطيدياة نانتسس هاهن

اا واا الذانية عطى اله ام ايلذ عا علم ههن ذلا ك حلـ قحلك النتسس ع ف

ن كاال ذلااا ةىل عحلاع ا خاركيااة ننو ا

ساايظ ز املساانعو الز نسااي عطااى معااام ااعااحلر السياسااة

سيظ هتا.

ف ا ز اسساانعوار عااى هعااد

اسساانق م عيا س نالام اإلراـز السياسااية لسا قاااـز التطااد (ال سااايف) عطنلعااة لااإلراـز الز نسااية تا قائااد ثراـ النتا ر عه ااا يحلاكااهن
هقحلك ةقطيوية

البوام اجلهحلض .ثخ ك ـاخطية ما ع قة يدز هاخلاركياة هاي اي احلر القاحلي للعواايف القتائا الاذي عهتان س

ف نسا اعنياما

حبسس رعلين س

اسعة كعطل عه س رقوا قياسيا س ميس مل ثراـ التقايف

اهنواال القتطااي از الا اننخاهيااا لط سااايف خانااة هعااد

السطظة جتا م هس

ااحلر ااس الدميق ا يااة الااذي ف ا

املقاه يبسطحل

عطااى اياااتس النعاع ا عع ااس فملااار ا
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ميارسحل ثسطحلهبس عطى ايسام ههزحم النيبري الذي تانحلا ميارسحل عطى املسنعو

د .أحمد ولد محمد
الحاج

هحلثسطحلض يقحلم عطى النق ض لهي اسعنيام الن ديد

هاملحلاك ة ةذا هس عهعحلا ع اعنياماهتس .لس سطظة العسس اسنخدعل هي ثي ا لعتن ا خبط النهافحم همل اللعوايف هتدياد تا عا
لحل تعارضن ا ث ندعس عطيهن عهافسهن النقطيدي ع خار القتيطة ـاخط ا نقاسس الظ فا الهدية ملحلاك ة قحلك النت ر.
الحلقل الذي نحلاك ل قحلك النتسس ههدياة عنساعطاة اعا ة تا
انغوسال قااحلك اله ااام

ا ة عه اا هقاحلز اآلخا نعااع تاا ي او التقاايف مواا ععاا

انس هع ا ا السيااد لطاتعض تا يسااعى لطانخط

عا اآلخا زاري عتااام هااالقحلز ااخظا الا هااي عااائ

النقاادم الزعطااي تاناال الهنااائل عسسااية لطسا ةذا اساان هيها املسنسااتا اسننخاهيااة التساايظة الا ينااحلف عطي ااا عاالض النبواال الااحل ين
لإلنا

النهويااة (نحلان ا ) الا ل ا ناادم هااهزحم ايبااس

اافا الاادـ  9122ا عيالا قحلهتااا ساايتقى ع هحلنااا ههبااا ع ااح

اله ام املعط الذي يعارضهن ايلض ( لد الغل اا) ث جنا ع تهن اخلزي الذي يدعوهن ايلض( لد هحلهس ).
نسنهنل ع هذا ث عبس

كحله ية عامالل نعي العو ايلذ تيهس سيطة سياسية لنهحلي ال ثي العام لع ثه مها:

ا نق املوارسة السياسية ع عسنحلاها النحلعحلي ةىل ثـاز اننخاهية لسس عهافل عاـية مما ثـك ةىل اسنتاعة الحلسيطة ثي تانل.
ا ناايبري القااحلك اخلاركيااة خانااة الناايبري الز نسااي (القااحلك النقطيديااة النيااار اليساااري) اخلطيبااي ( السااعحلـية اإلعااارا عطااى ضاازة
السطظة عقاه قظ عطى ضزة مجاعة اإلخحلا املسطوحل ) انقسام النيار القحلعي ةىل ر ينمل ةعدامها ن ك
ثساسااا ال نيااار الهان ا ي

ةي ا قظتا لطوانعة مي ط ا

عحلرينانيااا عقاه ا ر يااة التع ياامل ال ا نعنااا ةي ا ا س نق ا خظ ا ا عطااى ض احليف السااعي اسعاان يل ع ا ثع يسااا

ةس ائي  .هذا الحلضل دا ت ع نس هايياز ايلهية ث يقدم النحلنينمل النالمل عسامها جتدا ع يملغي ةلي وا:
ا عطى البتاض ث ينت ر ع قيحلـ النتعية العو يايف ث يهلا ع املهافسة الب يزة لتحل المل اا العقيس املدعحلم هالنيبريا املذتحلرز.
ا عطى السطظة اياتوة ث نهلا ع اإلـارز العوحلعية ةللاعية النتعية لطه ام اياتس
ااف الدـ س

عالة عدم اعن ام النحلنينمل ف ي كى نغيري س

اافا الق يتة هعد له ك عا سيتدبهن اعن ام النها ض عطى عهمل ال ئاسة هبي النحلنية ااخريز؟.

قائمة المراجع
أوال :الكتب.:


لد اخلتاام اواد آخا  :المؤسسدات والحريدات المموميدة فدي موريتانيدا جمواحلا ثهاس الهملاحلص النبا يعية النه يوياة
ـار ر ائل جم ي .9112



لد سيد هاض اود ااعمل :مظاهر المشاركة السياسية في موريتانيا عتل ـراسا الحلعدز الع هية هري



لد يخها سيد ثعو :موريتانيا المماصرة ش ادات ووثائق( 1591د  )1591ـ .م.



لد اود خريا ةمساعي  :النيارا  :السياسية الموريتانية أدوار لم تكتمل املظتعة العمل ية عحلرينانيا .9111

. 9112

ـ . . .م

ثانيا :الرسائل واألطروحات الجاممية
أ د األطروحات:
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د .أحمد ولد محمد
الحاج

لااد كقاادا اع اااـي :التطددورات السياسددية واالقتصددادية فددي موريتانيددا( 1523د  )1593ث عااة ـتنااحلرا امل عطااة
ال انية كاععة البوام نحلنحم  7441ا .7447
ب د الرسائل ا



لد هاض ثمحد اود م  :تطور األنظمة الحزبية في موريتانيا ،عذت ز خت لهيا

ا اـز الدراساا املعوقاة

القاانحل

العام كاعل نحلنحم 2تطية ايقحل العطحلم السياسية السهة اجلاععية  7449ا . 7442


لد سيد اود اود املخنار :الجضال الدوطجي فدي موريتانيدا  1532د  ،1593رساالة املاكسانري

النااريخ ايادي

كاععة هغداـ .7441


لد اود ثمحد سيد ةه اهيس :الحزب الواحد وتطور الحياة السياسدة فدي موريتانيدا حبا لهيا ـهطاحلم الدراساا العطياا
العطحلم السياسية تطية العطحلم القانحلنية اسقنملاـية كاععة اود اخلاعحم ال ها



السهة اجلاععية 7424ا ا 7441

لد ع ض يحلساح :الجضدال السياسدي فدي موريتانيدا مدن  1519د  1593حبا لهيا ـركاة امل يال

النااريخ كاععاة

انحلاتبحل ا تطية اآلـاض العطحلم اسنسانية السهة اجلاععية .9111
ثالثا :الجصوص والبيانات .
A.N.M: SERIE: Q, N°: 394, ROSS,1950,P1 
Statuts du parti du peuple Mauritanien, Adoptés en 1975 Préambule 
 اجلو حلرية اإلس عية املحلرينانية :الدستور الموريتاني المادتار 77 71 :اجل يدز ال مسية العدـ  112هناريخ  21يحلليحل
7447
 ا املهستتحل ع علض الملحلاض :بيد د د ددار ناـر هناريخ الستل  4آض ثزسظحم  9179تالة نتزي لألنتايف نااريخ
امل اكعة  71آذار عار .9174
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ط.د .أسماء حماني
ط.د .زينب مسدور

تكييف محكمة التنازع الجزائرية للوقائع ما بين حالتي التنازع االيجابي وتناقض األحكام
The qualification of the Algerien court of conflict to facts between the
positive conflict and contradiction of decision
أسماء حماني  /باحثة في القانون القضائي -سنة ثالثة دكتوراه ل.م.د /كلية الحقوق  ،جامعة الجزائر 1
زينب مسدور /باحثة في القانون القضائي -سنة ثالثة دكتوراه ل.م.د /كلية الحقوق  ،جامعة الجزائر 1

الملخص:
تعترب حمكمة التنازع يف اجلزائرأعلى جهة قضائية حبيث تتوسط النظامني القضائيني العادي واإلداري واليت هتتمبالنظر يف
مسائل تنازع االختصاص اليت تنشأ فيما بني جهات القضاء العادي واإلداري إال استثناء وباعتبار أن قراراهتا غري قابلة ألي طعن
وملزمة جلهات القضائيني يفرتض فيها تطبيق صحيح القانون،
غري أنه وبالعودة إىل تطبيقات حمكمة التنازع اجلزائرية يالحظ أنه غالبا ما تعرض عليها قضايا تكيف بأنها تناقض

لألحكامو هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية مناملادة 71من القانون العضوي  30-89املؤرخ يف  30جوان  7889املتعلق
باختصاصات حمكمة التنازع وتنظيمها وعملها ،يف حني قد أثبت اجتاه القضاةإىل تكييف بعضها على أهنا تنازع ايجابي وهذا

وفقاملا نصت عليهالفقرة األوىل من املادة  71من القانون العضوي السالف الذكر خالفا للواقع مما أدى إىل الفصل بأال حمل
للتنازع رغم حتقق حالة التنازع ،مما أثر سلبا على حقوق األشخاص ،حىت أن تطبيق حالة التنازع االجيايب يف حد ذاته يعترب إخالال
باملبادئ العامة لالختصاص النوعي.
وبالنتيجة فان إعادة حتقيق التطابق فيما بني قرارات حمكمة التنازع واملراكز القانونية الواقعية يقتضي إعادة الفصل فيها من
جديدمع تعويض املتضررين والسيما إلغاء حالة التنازع االجيايب لتفادي اإلخالل بالنظام العام اإلجرائي.
الكلمات المفتاحية  :حمكمة التنازع اجلزائرية  ،تنازع االختصاص ،تناقض األحكام ،تنازع اجيايب ،جهات القضاء العادي
واإلداري... ،اخل

Abstract:

The Court of Conflict in Algeria is considered as the highest jurisdiction that
intermediate between the ordinary and the administrative judicial system.
The court of conflict can be seized only for matters relating to conflicts of competence
except any exception, what can be noticed is that the judges making up this court often do not
give to the facts their exact legal qualification in accordance with in Article 17 paragraph 2
and in its place they apply Article 16 paragraph 1 which refer to positive conflicts, resulting
negative decisions contrary to the truth of the facts which affect people's right.
Even the application of positive conflict is a breach of the general principles of
competence.
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As a result, the re-achievement of congruence between the decisions of the Court's
decision and the real legal status requires another intervene with the compensation of the
affected, and the abrogation of the case of positive conflict to avoid any disruption of
procedural public order.
Key words :Algerian court of conflict, conflict of competence, contradiction of decision,
… , positive conflict, jurisdictions of the ordinary and administrative system

المقدمة :

إن اهلدف من إجياد حمكمة التنازع يف النظام القضائي املزدوج يتمثل يف ضمان عدم جتاوز أي جهاز قضائي لآلخر حبيث
ال تعمل فقط حمكمة التنازع على إزالة األسباب املؤدية إىل تعكري السلم االجتماعي طبقا للنصوص القانونية املوجودة وإمنا من
واجبها أن جتد حال عادال لفض املنازعة بني األفراد حىت ولو مل تسعفها نصوص التشريع.7
لقد اتبعت اجلزائر بدورها النظام القضائي املزدوج منهجا مبوجب دستور (7881املادة  750و)751وبالتايل أنشأت
حمكمة التنازع مبوجب القانون العضوي  30-89للفصل يف مسائل تنازع االختصاص اليت تتمثل يف :التنازع االجيايب -السليب-
تناقض األحكام والسيما اإلحالة .
غري أنه بعد استقراء أحكام هذه احلاالت وكيفية تطبيقها واقعا من طرف حمكمة التنازع ،لوحظ مايلي :
أوال :إن حالة تناقض األحكام ال جتد أحيانا كثرية طريقها إىل الواقع بسبب سوء تكييف قضاة حمكمة التنازع للوقائع

القانونية،مما أدى إىل االستغناء عن تطبيق هذه احلالة لصالح حالة التنازع االيجابي ،مما أدى إىل تكريس فكرة إنكار العدالة
خاصة وأن قرارات حمكمة التنازع غري قابلة ألي طعن،وهو الذيأثر سلبا على حقوق األفراد.

ثانيا :إن حالة التنازع االيجابيبالذاتتثري إشكالية أخرى ترتبط مبنطقية إبقاء املشرع عليها وبالتايل :هل جيب االجتاه إىل

فكرة إلغائها ؟
وتبعا لذلك،فإننا نرتجم هذه املالحظات من خالل اإلشكالية اآلتية :

عندما تكيف الوقائع تنازع ايجابيا بدل التنازع من حيث الموضوع ،كيف يمكن تحقيق فكرة إعادة التطابق الفعلي

ما بين قرارات محكمة التنازع والواقع ؟ وبالمقابل هل مازال يمكن تكييف التنازع االيجابي على أنه حالة تختص محكمة

التنازع بنظرها؟

ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة ،فإننا نعرض التحليل اآليت :

 -أمال عباس ،حمكمة التنازع وعملها القضائي ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف فرع الدولة واملؤسسات عمومية ،جامعة اجلزائر  ،7كلية احلقوق ،السنة اجلامعية  ، 373- 338 :ص .53

 إن اعتبار اإلحالة كحالة رابعة من حاالت التنازع فكرة جيب التخلي عنها ألهنا مجرد إجراء احتياطييهدف به توقي حالة التنازع السليب  ،دون أن أذكر حالة التنازع االجيايب  ...تطبيقا للمادة 79من ق.ع  30-89املتعلق باختصاصات حمكمة التنازع وتنظيمها وعملها،وبالتايل  :فال يرتقي إىل اعتباره حالة مستقلة.
ويف ذلك يذكر الدكتور عبد القادر عدو أن  '' :التنازع عن طريق اإلحالة ليس تنازعا باملعىن الدقيق ،وإمنا هو إجراء يستهدف احليلولة دون حدوث تنازع حمتمل يف االختصاص سواء كان تنازعا اجيابيا أو
سلبيا ،وهو مقرر ملصلحة العدالة ،حبيث يسمح بالفصل يف مشكلة االختصاص على وجه سريع '' ،يف كتابه املنازعات اإلدارية ،بدون طبعة ،اجلزائر ،دار هومة ،ص .91-91

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد15أيار /مايو - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

302

تكييف محكمة التنازع الجزائرية للوقائع ما بين حالتي التنازع
االيجابي وتناقض األحكام

ط.د .أسماء حماني
ط.د .زينب مسدور

المبحث األول  :واجب تكييف التنازع على أنه تناقض لألحكام

تثار مثل هذه املسألة العتبار تطبيقات حمكمة التنازع اليت يالحظ فيها أهنا غالبا ما تعطي تكييفا قانونيا خمالفا حلقيقة الوقائع

املعروضة عليها (المطلب األول) انطالقا من فكرة عدم حتقق وحدة النزاع اليت يصب تفسريها يف صميم تناقض األحكام
(المطلب الثاني ).

المطلب األول  :ضرورة وجود تكييف حقيقي للوقائع طبقا للفقرة  2من المادة 11من القانون العضوي 30-89

مبجرد توفر شرط تناقض أحكام قضائية صادرة عن نظامني قضائيني خمتلفني تكتفي حمكمة التنازع بتطبيق حكم الفقرة 7
من املادة  71بشكل حريف (الفرع األول) يف حني أن األمر يقتضي تطبيق نص الفقرة من املادة  71من القانون العضوي
 30-89اخلاص باختصاصات تنظيم وعمل حمكمة التنازع(الفرع الثاين).
الفرع األول  :وجود تناقض بين أحكام قضائية ال يعني وجود تنازع ايجابي في االختصاص

إذا ما استطلعنا بعض التطبيقات القضائية حملكمة التنازع املنشورة مبجلة احملكمة العليا يف أعداد عادية أو خاصة أو مبجلة
جملس الدولة ما بني  335إىل  37يالحظ أن :
الوقائع حمل النزاع ال تشكل حالة تنازع اجيايب أي وجود قرارين غري قابلني ألي طعن تتمسك فيهما اجلهتني القضائيتني
التابعتني لنظامني قضائيني خمتلفني باختصاصها بنظر نفس النزاع وذلك يعود  :إىل اعتبار أن اإلشكال في قضايا تناقض

األحكام ليس مرتبط مطلقا بمسألة االختصاص ،بحيث ال داعي للتساؤل  :أي الجهتين القضائيتين هي المختصةفعال
بالفصل في نفس النزاع ؟ بل يتجاوزه إلى سؤال آخر يرتبط بموضوع القرار نفسه أي  :من القرار يطبق صحيح القانون

وبالتالي األحق بالتنفيذ ؟
إن التطبيق قد أظهر عن ظهور صورة جديدة من تناقض األحكام مل ينتبه قضاة حمكمة التنازع عليها رفع كثرة القضايا من
هذا الصنف اليت قوبلت مجيعا ب :أال حمل للتنازع.
وفي ذلك ،نضرب مثاال توضيحيا كاآلتي :

ما يعترب من صميم تناقض األحكام ومت الفصل فيه بأال حمل للتنازع على أساس تكييف الوقائع على أهنا تنازع اجيايب :

ملف رقم  8بني
(فريق ز) و
7
(د.ب)

القضية ترتبط ب  :ملكية بناية قدمية بربج الكيفان
(د.ب) كان يستغل بناء على ترخيص من املالكني حمل من البناية من أجل إيداع صناديق التعبئة يف انتظار حصول
املالكني (فريق ز)على الرتاخيص اإلدارية هلدمها وإعادة بناءها.
ملا حتصل املالكني عليها ،طلبوا من (د.ب) اخلروج إال أنه رفض ،وهو الذي دفع ب(فريق ز) إىل رفع دعوى أمام القضاء
املدين وحتصلوا على حكم خبروج (د.ب)من احملل على أساس صحة سند امللكية = القاضي املدين خمتص نوعيا.
(د.ب)باملقابل ،طلب أمام القضاء اإلداري إبطال عقد البيع احملرر يف  7811/30/38وهو سند ملكية (فريق ز)
وحتصل على قرار بإبطال إجراء الشهر العقاري هلذا العقد وكذا إجراءات تسجيله = القاضي اإلداري خمتص نوعيا.
= القضائني كالمها خمتص مبا مت عرضه عليه.
= فاإلشكال ال يرتبط بتمسك كال نظامني قضائيني باختصاصهما.

 -7قرار مؤرخ يف  ، 331/77/70جملة احملكمة العليا،عدد خاص باالجتهاد القضائية حملكمة التنازع ،سنة  ، 338ص .17-15
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الفرع الثاني  :وجود تناقض بين أحكام قضائية يعني وجود تنازع من حيث الموضوع
يف حني أن التكييف احلقيقي للوقائع حمل النزاع كانت تشكل حالة تناقض األحكام أو تنازعها من حيث املوضوع تطبيقا
للفقرة من املادة  71من ق.ع  30-89ولتحققها فانه البد من توفر الشروط التالية :

 -/1وجود قرارين هنائيني  /ألن العربة بالتنفيذ /صادرين عن جهتني قضائيتني تابعتني لنظامني قضائيني خمتلفني عادي وإداري.

-/2أن يكون القرارين فاصلني فينفس املوضوع دون أن يكون على وجه اإللزام متحدا األطراف والسبب / 7يف مفهوم وحدة
النزاع./

في نفس المثال المذكور بالجدول أعاله أي ملف رقم  28لدينا :

الموضوع واحد يتمثل يف  :ملكية البناية

األطراف أمام القضاء املدين هم ( :فريق ز) ضد (د.ب)يف حني أمام القضاء اإلداري هم ( :د.ب)( +والية اجلزائر)ضد (فريق
ز).

سبب الدعوى أمام القضاء املدين هو  :رفض خروج (د.ب) من ملكية (فريق ز) يف حني أمام القضاء اإلداري هو  :طعن
(د.ب)( +والية اجلزائر)يف صحة سند ملكية (فريق ز).
إن تطبيق حالة تناقض األحكام يف فرنسا أخد عدة أبعاد  :حيث أن قانون  3أفريل  780نص على أنه '' :حىت
تكون حمكمة التنازع خمتصة فانه جيب أن تكون النزاعات املعروضة على النظامني تقوم على نفس املوضوع من دون حتديد ما إذا
كان جيب أن تكون القرارات فاصلة يف املوضوع من عدمه.
غري أن تطبيقات حمكمة التنازع كانت تشرتط قرارات فاصلة يف املوضوع ،حىت أن قضاة حمكمة التنازع بعد ذلك أصبحوا
يتمتعون حبق إعادة تكييف القرارات القضائية إىل قرارات فاصلة يف املوضوع إىل أن مت التخلي عن فكرة إلزامية وجود قرارين
فاصلني يف املوضوع ،0حبيث مت توسيع نطاق تطبيق قانون  3أفريل  780ليشمل تنازع األحكام بني قرارين أحدمها فاصل يف
املوضوع والثاين بعدم االختصاص النوعي ،إال أنه بعد إلغاء هذا القانون مبوجب مرسوم ،1 00- 375فاملالحظ أن املشرع نص
صراحة على أن تنازع األحكام يرتبط حبالة تناقض قرارات فاصلة يف املوضوع وبالتايل فال اجتهاد مع وجود النص من تاريخ دخوله
حيز التنفيذ ''.
يف حني أن تطبيق حالة تناقض األحكام يف اجلزائر  :اشرتط القانون فيها مباشرة وجود قرارات فاصلة يف املوضوع دون
قرارات عدم القبول أو قرارات عدم االختصاص النوعي.

 -7رشيد خلويف ،قانون املنازعات اإلدارية  :تنظيم واختصاص ،الطبعة الثانية ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،سنة  ، 335ص . 95

- la loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par des

tribunaux judiciaires et administratives lorsqu’elles présentent une contrariété aboutissant un déni de justice.
- Pouyaud Dominique, tribunal des conflits, juge du fond,des conditions moins stricte, Dalloz, paris, 2009, n06, p 1230- 1232
- décret n =2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
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-/0أن يرتبط التناقض يف القرارين باملوضوع ال باالختصاص أي أن يفصل كال القضائني يف أساس النزاع ذاته ،ويظهر التناقض
سواء على مستوى الوقائع أو على مستوى التكييف القانوين للوقائع.

في نفس المثال المذكور بالجدول أعاله أي ملف رقم 28لدينا :
قرار احملكمة العليا قضي بإلزام احملكوم ضده وكل شاغل بإذنه بإخالء احملل املتنازع عليه ،يف مواجهة قرار جملس الدولة قضى
بأحقية املدعي  -أي احملكوم ضده يف قرار احملكمة العليا – يف احملل املتنازع عليه.
= تناقض بني القرارين فيما تعلق مبلكية احملل املتنازع حوله ،مما اقتضى تدخل حمكمة التنازع ،حبيث يستحيل التوفيق بينهما ،مما
يرتب حالة صارخة إلنكار للعدالة أي  :أن جيد املدعي نفسه يف وضعية حترمه من احلصول على حقوقه املعرتف هبا قانونا
[الستحالة تنفيذ القرارين معا ]7أو [ما يرتتب يف حالة تنفيذ أحد القرارينوكان خمالفا للقانون ،ألنه يفرتض وجود حلني :
الحل  : 1احلكم املنفذ هو األحق بالتنفيذ فال ضرر على صاحب احلق ما دام أن تنفيذ احلكم

سيصطدم مع احلكم 7

املناقض له.

الحل  : 2احلكم املنفذ هو ليس باألحق بالتنفيذ فالضرر يبقى قائم بالنسبة لصاحب احلق ما دام أن تنفيذ احلكم

األحق

سيصطدم مع احلكم  7املناقض له] .
بالنتيجة = من املعلوم أن رفع التنازع أمام حمكمة التنازع ليس من شأنه وقف تنفيذ القرار رقم  ،3ومبا أن احلكم رقم 3
سيتصادم تنفيذه مع سند املنفذ عليه أي احلكم رقم  ،37فان ذلك يعرب بلغة قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عن  :وجود
إشكال يف التنفيذ احملكم باملواد من  105-107منه.
حيرر احملضر القضائي حمضرا عن هذا اإلشكال ويدعو اخلصوم لعرض اإلشكال على رئيس احملكمة اليت بوشر يف دائرة اختصاصها
التنفيذ ،عن طريق االستعجال( الفقرة  7من املادة  )107من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية.
إن املنفذ عليه خيوله القانون تقدمي طلب بوقف تنفيذ احلكم  3وطالب التنفيذ خيوله القانون تقدمي طلب بوجود إشكال يف تنفيذ
احلكم  3ويكون لتسجيل الطلب أثر موقف إلجراءات التنفيذ إىل غاية فصل حمكمة التنازع يف دعوى التنازع ( الفقرة  7من
املادة  )107و( الفقرة  0من املادة  )10من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية.
يكون رئيس احملكمة ملزما بالفصل يف الطلب يف أجل أقصاه  75يوما بأمر مسبب غري قابل ألي طعن( الفقرة  7من املادة
 )100من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية و هنا منيز بني حلين تطبيقا للفقرتني  7و من املادة  101من قانون اإلجراءات
املدنية و اإلدارية.
حل  : 1قبول طلب وقف التنفيذ واألمر بوقف تنفيذ الحكم  2لمدة محددة ال تتجاوز  6أشهر تحسب من تاريخ رفع
دعوى وقف التنفيذأو قبول طلب اإلشكال واألمر باستمرارية التنفيذ.

حل  : 2رفض طلب وقف التنفيذ واألمر بمواصلة تنفيذ حكم رقم  32أو رفض طلب اإلشكال واألمر بوقف التنفيذ
لمدة ال تتجاوز  6أشهر.

المطلب الثاني  :ضرورة التعرف على فلسفة تناقض األحكام

 -7مسعود شيهوب ،املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ،اجلزء األول ،الطبعة الثالثة ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية،سنة  ، 335ص .711
 -عبد القادر عدو ،املنازعات اإلدارية ،بدون طبعة ،اجلزائر ،دار هومة ،سنة  ، 37ص .91
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إن صميم تناقض األحكام يتضح يف تفسري شرط وحدة النزاع (فرع  )7الذي يرتتب عليها تغيري يف سلطات قضاة حمكمة
التنازع خالفا ملا هلم عندما يرتبط التنازع مبسألة االختصاص (فرع ).

الفرعاألول  :شرط وحدة النزاع يختلف مفهوما عن المادة  2/16من القانون العضوي 30-89

تنص الفقرة من المادة  16من القانون العضوي  30-89على أنه '' :حىت تكون حمكمة التنازع خمتصة فانه البد من

حتقق شرطني :

الشرط األول :يتمثل يف توفر حالة من حاالت التنازع.

الشرط الثاني :يتمثل يف توفر وحدة النزاع.

و يقصد بنفس النزاع :أن يتقاضى األطراف بنفس الصفة أمام جهة قضائية إدارية وأخرى عادية ويكون الطلب مبنيا
على نفس السبب ونفس املوضوع املطروح أمام القاضي''.

غري أنه عندما يرتبط األمر بحالة تناقض األحكام :فإنه ال تطبق هذه املادة بصفة اعتباطية وإمنا تفرض خصوصية هذه

احلالة أن يكون االحتاد يف املوضوع دون أن جيتمع معهبالضرورة وحدة األطراف والسبب ،7ورغم خصوصية هذا الشرطلقيام
التنازع ،إال أن املشرع اجلزائري سكت عنه ومل يقم بإدراجهكاستثناءعلى شرط وحدة النزاع فيقانون حمكمة التنازع،مما تسبب قضاء

يف وجود تناقض واضطراب يف قرارات حمكمة التنازع ويف ذلك نعرض مثالني :

مثال  : 1إثارة مسألة حجية احلكم احلائز لقوة الشيء املقضي فيه وهو الذي يتبني من خالل القرار رقم  17يف قضية

(أرملة م) ضد (أ.ح ومن معه) ،يف حني أن تناقض األحكام ال ميكن أن يدفع فيه باحلجية.
حيث كيفت هذه احلالة على أهنا تناقض بني أحكام هنائية ،ولكنها يف النتيجة لكي حتدد احلكم الواجب التنفيذأثارت
مسألة حجية احلكم األول احلائز لقوة الشيء املقضي فيه فيما فصل فيه من حقوقعلى احلكم الثاين،0يف حني أن ذلك يعد تفسريا
خاطئا لنص املادة  009من القانون املدين اجلزائري،ألن احلكمني ال يرتبطان بنفس النزاعبمفهوم المادة 009من القانون

المدني ،إذال تثار حجية األحكام النهائية إال إذا ارتبط األمر بنزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق
بحقوق لها نفس المحل والسبب.1

وبالعودة إىل تناقض األحكام يالحظ أن الدعويني املدنية واإلدارية تكون مستقلتني عن بعضهما من حيث األطراف
وسبب الدعوى ويتحدان يف موضوع الدعوى.5

 خليل حمسن ،القضاء اإلداري  :تنظيم القضاء اإلداري يف لبنان ،دعوى القضاء الشامل ،بدون طبعة ،مصر ،الدار اجلامعية ،7889 ،ص . 1 عادل بوعمران ،دروس يف املنازعات اإلدارية ،بدون طبعة ،اجلزائر ،دار اهلدى ،سنة  ، 371ص . 31- 31 مبقارنة الفقرتني  7و من املادة  71من القانون العضوي  30-89فانه يالحظ أن املشرع استعمل مصطلحني  :غري قابل ألي طعن مبعىن استنفد مجيع طرق الطعن وهنائي مبعىن أنه استنفد طرقالطعن العادية دون غري العادية فيما يقابلهما بالنص األصلي  n'est susceptible d'aucun voie de recours :و  définitiveوالسؤال الذي يتبادر لألذهان هو هل استعملهما املشرع
خالفا هلذه الفلسفة أي للداللة على نفس املعىن من غري قصد التفرقة بني تنازع االختصاص واملوضوع ؟ أم أنه أراد التفرقة بينهما انطال قا من خصوصية كل تنازع ؟ ويرجح أن املشرع ميز بني صوريت
التنازع فالعربة يف التنازع االجيايب يكمن باستنفاذ كل طرق الطعن ،يف حني أن تناقض األحكام يكفي أن يكونا القرارين قابلني للتنفيذ.
 -تنص املادة  009ق.م.ج على أنه  '' :األحكام اليت حازت قوة الشيء املقضي فيه تكون حجة مبا فصلت فيه من احلقوق وال جيوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة ولكن ال تكون لتلك األحكام

هذه احلجية إال في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب''الصادر مبوجب األمر  59-15املؤرخ يف  1سبتمرب  7815املعدل واملتمم
مبوجب قانون  73-35املؤرخ يف  3جويلية . 335

 -5فهد عبد الكرمي أبو العثم ،القضاء اإلداري بني النظرية والتطبيق ،بدون طبعة ،األردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،سنة  ، 330ص .71
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ويف ذلك يذكر الدكتور بوعمران عادل أنه '' :تناقض مرده استحالة حتقق حالة التناقض يف األحكام النهائية بالصيغة
القانونية املعتمدة حول حالة التعارض فلو كان هنالك اشرتاط صحيح لوحدة املوضوع فقط كما هو احلال يف النظام القضائي

الفرنسي الختلف الوضع على أساس أن كال الدعويين ستكونان مستقلتين عن بعضهما البعض مما يستبعد معه مشكل حجية
قرار على اآلخر.''7
مثال  : 2مت اخللط ما بني حالة التنازع االجيايب وحالة تناقض األحكام إىل حد عدم إسقاط حكم تناقض األحكام على

وقائع جتسد روح إنكار العدالة ،كما يف القضايا  ... 01،13،17،58 :اخل .

الفرع الثاني :تفسير فصل قضاة محكمة التنازع بعديا في االختصاص

األصل ال يتطرق قضاة حمكمة التنازع إىل موضوع القضية إال يف حالة الضرورة أي عندما ال ميكن حتديد اجلهة القضائية
املختصة إال بعد حبث املوضوع ،غري أنه يف حالة تناقض األحكام أي التنازع من حيث املوضوع فانه  :البد من حبث املوضوع
ملعرفة احلكم املراد إلغاءه واحلكم املراد تثبيته.
وخالفا حملكمة التنازع اجلزائرية فإن الفرنسية عندما يصل إىل علمها وجود هذه احلالة فإهنا تعمل على إلغاء مجيع األحكام
املتضاربة فيما بينها وتفصل بنفسها يف املوضوع ،األمر الذي ال ميكن أن تفعله حمكمة التنازع اجلزائرية حسب قول رئيس حمكمة
التنازع السابق كروغلي مقداد،وذلك العتبار أن حمكمة التنازع ال تتمتع هبذه السلطة طبقا للفقرة من املادة  71من ق.ع -89
.030
ويف ذلك يذكر الدكتور بوعمران عادل أنه  '' :فبغض النظر عن املكانة اهلامة اليت تشغلها حمكمة التنازع يف النظام
القضائي اجلزائري ،إال أن دورها يبقى حمصورا يف وضع قواعد االختصاص وال متلك أن تفرض وجهة نظرها يف التفسري املوضوعي
للقوانني اليت تطبقها كل من جهيت القضاء،1فهي تكتفي بالتصريح مباهية القرار القضائي الواجب التنفيذ وتستبعد القرار القضائي
اآلخر.
وبالتايل بالنتيجة :فهي تصرح بعديا فياالختصاص'' وهو ما صرحت به حمكمة التنازع يف قرارها الصادر بتاريخ
 333/73/38حتت رقم  77يف قضية (أرملة م) ضد (أ.ج ومن معه).5
و يراد بالتصريح بعديا يف االختصاص  :أن مسألة االختصاص مل تطرح أثناء قيام النزاع أمام حمكمة التنازع ،غري أنه بعد
فصلها يف التنازع ،1وما دام أهنا حتافظ على قرار وتستغين عن آخر،فإهنا بذلك حتافظ على اختصاص قضائي معني وتكرس احلل
القانوين الذي توصل إليه ،وتستغين عناالختصاص القضائي اآلخر،فتلغي كل ما ترتب عن النظام القضائي املستبعدليس ألنه غير

مختص نوعيا بالمفهوم اإلجرائيبنظر النزاعوإنما بالفصل فيه ،فهو مل يطبق صحيح القانون وكان عليه عدم قبول الدعوى أو
رفضها لعدم التأسيس.
مثال :

 -7عادل بوعمران ،مرجع سابق ،ص . 31- 31
 جملة احملكمة العليا ،حمكمة التنازع ،عدد خاص ،قسم الوثائق ،سنة . 338-MokdedKouroghli, le tribunal des conflits, revue de la cour suprême, numéro spécial,2009, p24.
 عمر زودة ،التعليق على قرار رقم  37الصادر بتاريخ  339/35/39عن حمكمة التنازع ،جملة جملس الدولة ،العدد  ،3سنة  ، 33ص .777 جملة جملس الدولة  ،العدد  ،37سنة  ، 333ص .71 -مسعود شيهوب ،املرجع السابق ،ص  147و.753
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حكم حمكمة العلمة الصادر يف  333/39/ 0الذي حكم على السيد (ض.ر)وكل شاغل بإذنه مبغادرة احملل املتنازع
حوله وتسليم املفاتيح للسيد (ش.م) املؤيد من طرف جملس قضاء سطيف ،يف مواجهة قرار جملس الدولة الذي صرح بتوفر السيد
(ض.ر) على صفة التقاضي وألغي جزئيا عقد التنازل املربم للسيد خبصوص احملل املتنازع عليه.
= حكمت حمكمة التنازع بأال حمل للتنازع يف االختصاص عمال بالفقرتني  7و من املادة  71من القانون العضوي
 730-89يف حني تتوفر شروط تطبيق الفقرة من املادة  71من القانون العضوي  30-89أي تتوفر حالة تناقض األحكام فلو
كيفت حمكمة التنازع النزاع أحسن تكييف ،لعمدت إىل معرفة أي النظامني كان خمطأ يف تطبيقه للقانون ،وحلافظت على قرار
واستبعدت آخر.
المبحث الثاني  :التنازع االيجابي كأثر لسوء تكييف الوقائع
بعد تبيان أن الوقائع كان البد من تكييفها تناقضا لألحكام بدل التنازع االجيايب فإننا ننوه يف مبحث ثان إىل حتليل فكرة
التنازع االجيايب انطالقا من التساؤل اآليت  :هل وفق املشرع اجلزائري ملا اتبع فلسفة مغايرة ملا هو عليه التنازع االجيايب ؟ هل العربة
بتطبيق الفلسفة احلقيقية أم بالغاها كحالة من حاالت التنازع ؟
يشرتط لتكييف حمكمة التنازع للوقائع على أهنا تنازع اجيايب حتقق شرطني تطبيقا للفقرتني  7و من املادة  71من القانون
العضوي  30-89حمل النقد احلايل ومها  :تصريح مزدوج باالختصاص (املطلب األول) يف نفس النزاع(املطلب الثاين).
المطلب األول  :تصريح مزدوج باالختصاصالنوعي
إن مصدر التنازع االجيايب يوجد بالنموذج الفرنسي والذي يتحقق عندما تعرتض اإلدارة على اختصاص جهة قضائية عادية
ألهنا ترى أن النزاع من اختصاص القاضي اإلداري ،حبيث يتم حتريك إجراءات التنازع من طرف اإلدارة منخالل  :توجيه طلب
حملافظ الدولة حىت يباشر إجراءات االعرتاض على اختصاص احملكمة العادية،يبني فيها أسباب وأسانيد عدم اختصاصها نوعيا
وعلى احملكمة الفصل يف الطلب خالل أجل  75يوما ،وبعد النظر يصدر القاضي العادي حكما :بقبول الطلب
وبالتايل الفصل بعدم اختصاصها وصرف األطراف إىل ما يرونه مناسباوإما :برفض الطلب.

مثتبلغه للمحافظ يف أجل  5أيام ،وهذا األخري،إما أن يستجيب ملوقفها وإما أن تبقى اإلدارة متمسكة مبوقفهافتصدر
احملكمة قرارا بالتنازع الذي من شأنه وقف السري يف القضية املرفوعة أمامها إىل حني الفصل يف مسألة التنازع املعروضة على حمكمة
التنازع .
وتكون حمكمة التنازع ملزمة بالفصل يف الطلب خالل أجل  0أشهر إما ب :تأكيد اختصاص اجلهة القضائية العادية أو
بتأكيد اختصاص اجلهة القضائية اإلدارية.
من حيث المبدأ :يكون التنازع االجيايب مقررا حلماية اختصاص القاضي اإلداري تكريسا وتقديسا للتفسري الثوري ملبدأ

الفصل بني السلطات واملتمثلة يف محاية اإلدارة من تدخل القاضي العادي يف اختصاصها وبالتايل:

-/1قرر ملصلحة اإلدارة بدليل أنه يقوم بني سلطة إدارية وسلطة قضائية ،فال يكون جائزا إثارته من املتقاضي اخلاص.

 ملف رقم  ،01قرار بتاريخ  339/31/70بني (ش.م) و(ض.ر) ،جملة احملكمة العليا ،عدد خاص ،سنة  ، 338ص .99-90 -مسعود شيهوب ،مرجع سابق ،ص . 80
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 -/2يثاريف شكل دفع موضوعي أمام القضاء العادي فقط أثناء سري اخلصومة القضائية وقبل صدور حكم قضائي فاصل
يف املوضوع.

وبالعودة إىل اإلجراءات املتبعة يف التنازع االجيايب طبقا للمادة  16ق.م.ت.ج يالحظ أهنا تبتعد عن نظريهتا يف النموذج

الفرنسي ،ذلك ألن :

-/1عدم االختصاص النوعي من النظام العام وبالتايل صالحية إثارته ال تقتصر على اإلدارة فقط ،فيجوز ذلك من

املتقاضي اخلاص هذا من جهة ومن جهة أخرى ،على القاضي املعروض عليه النزاع إثارته من تلقاء نفسهتطبيقا للمادة  931من
قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.
-/2يتحقق التنازع مىت وجد حكمني غري قابلني ألي طعن وصادرين عن نظامني قضائيني خمتلفني يعين أن التنازع يقوم

بني جهازين تابعني للسلطة القضائية وليس بني السلطة اإلدارية والقضائية أثناء سري اخلصومة القضائية وقبل صدور حكم قضائي
فاصل يف املوضوع عن اجلهة القضائية العادية اليت تنظر النزاع.
 -/0كال احلكمني يقضيان باختصاص القاضي الذي عرض عليه النزاع نوعيا ،على خالف النموذج الفرنسي الذي

يتمسك فيه القاضي العادي باختصاصه أثناء سري اخلصومة القضائية على إثر فصله يف طلب االعرتاض على اختصاصه يف
مواجهة اإلدارة.
غري أنه حاليا ،بدأ التخفيف من حدة التنازع االيجابييف النظام القضائي الفرنسي ،حبيث أنه :

-/1من أجل حتقيق التوازن ما بني املصلحة العامة واملصلحة الفردية ،مت وضع عدة قيود على اإلدارة من أجل استعمال
هذا اإلجراء.

-/2أصبحت حمل انتقاد،فمن جهة تثري اإلدارة هذه املسألة دون أن يتجاوزه ذلك إىل إمكانية متسك املتقاضي اخلاص

بعدم االختصاص النوعي أمام القضاء اإلداري.
وبالتايل  :فيجوزجلهة القضاء اإلداري النظر يف نزاعات هي من اختصاص القاضي العادي بصفة عادية ،و من جهة أخرى
فإ ن فلسفة هذه احلالة تعود إىل األسباب التارخيية السابقة على الثورة الفرنسية غري أهنا انتهت ومل تعد موجودة ،حىت املفاهيم
تطورت وحتينت ،ومن مثة فانه من غري املربر اإلبقاء على املفهوم اخلاطئ للتنازع االجيايب.7
المطلب الثاني  :نفس النزاع

يراد بنفس النزاع :عندما يتقاضى األطراف بنفس الصفة أمام جهة قضائية إدارية وأخرى عادية ويكون الطلب مبنيا على

نفس السبب واملوضوع.0
غريأن تنصيص املشرع على حالة التنازع االجيايب هبذا الشكل أدى إىل وجود تطبيقات غري منطقية اليت تتناقض واملبادئ
اآلتية:

 عمار عوابدي ،النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري ،اجلزء األول ،بدون طبعة ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،سنة  ،7889ص .711 عبد الوهاب حممد رفعت ،القضاء اإلداري ،الكتاب األول ،الطبعة األوىل ،بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية ،سنة  ، 335ص .1 5 -حلسني بن الشيخ اث ملويا ،املنتقى يف قضاء جملس الدولة ،اجلزء الثالث ،بدون طبعة ،اجلزائر ،دار هومة ،سنة  ، 338ص .783
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 -/1ملا يرتبط األمر بنفس النزاعيطرح على جهتني قضائيتني تابعتني لنظامني قضائيني خمتلفنيفإنه :ال جيوز ألحد
اخلصوم إثارة دفعبعدم قبول الدعوى حلجية الشيء املقضي فيه ،ألهنا تثار فقط ملا تكون اجلهتان القضائيتني /يف أول درجة /
تابعتني لنفس النظام القضائي العادي أو اإلداري.

*األصح هو  :إثارةدفع بعدم االختصاص النوعي ،فال ميكنلكال اجلهتني القضائيتني أن تكونا خمتصة بنظر نفس النزاع

وبالتايل فاألكيد أن إحدامها غري خمتصة نوعيا.

وبالنتيجة تطبق األحكام العامة لالختصاص النوعي كاآلتي :

 عدم االختصاص النوعي من النظام العام طبقا للمادة  931من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  ،حبيث جيب أنيثريه القاضي من تلقاء نفسه يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
وهنا يفرتض حتقق مسألتني :

أ-إما أن تكون اجلهة القضائية  7خمتصة وبالتايل يثار أمام اجلهة القضائية اليت تتبع نظام قضائي مغاير دفع بعدم االختصاص
النوعي.

ب-وإما أن تكون اجلهة القضائية  7غري خمتصة واجلهة القضائية األخرى خمتصة.

-/2كيف ميكن أن نسمح لكل من حكم ضده بعدم قبول الدعوى النعدام الصفة أو  ،...أن يتجه إىل جهة قضائية

أخرى من نفس الدرجة وتتبع نظام قضائي خمتلف تتوىل احلكم له مبا يطلب ،يعين  :أي وضع ينشئه هذا ؟؟؟ ما تأثري ذلك على
املراكز القانونية لألفراد ؟؟؟ هل هكذا يستخدم احلق يف الدعوى ؟
تطبيقات التنازع االجيايب حملكمة التنازع :
امللف رقم  : 711قرار احملكمة العليا بانعدام الصفة يف التقاضي لوزارة الفالحة لطلب إخراج (ش.ر) من املسكن حمل النزاع يعين أهنا ليست
مالكة حملل النزاع،مما يعرب عن أهنا خمتصة نوعيا،يف مواجهة حكم الغرفة اإلدارية املؤيد بقرار جملس الدولة الذي اعتربها مالكةواستجاب لطلب
وزارة الفالحة وقضى خبروج (ش.ر) من املسكن ومادام فصلت يف أساس النزاع فهي خمتصة أيضا.
السؤال :هل كل من ال تقبل دعواه أمام القضاء املدين يتجه إىل القضاء اإلداري ؟ هل هذه هيفلسفة احلق فيالتداعي ؟؟؟
نفس الفكرة حتققت يف امللف رقم  ... 5اخل

-/0تطبيق حرفية نص املادة  71من ق.م.ت.ج ولدتالتعسف يف استعمال احلق يف الدعوى ،فكيف ميكن ملن مت
االستجابة لطلبه أن يقوم برفع دعوى أمام جهة قضائية تنتمي لنظام قضائي مغاير ،ويف ذلك نطرح املثال اآليت :

 -7قرار بتاريخ  ، 339/37/31جملة احملكمة العليا ،مرجع سابق ،ص .7 1-7 7
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تكييف محكمة التنازع الجزائرية للوقائع ما بين حالتي التنازع
االيجابي وتناقض األحكام

ط.د .أسماء حماني
ط.د .زينب مسدور

يف امللف رقم  : 7713يوجد حكمني  :حكم حمكمة احلجوط املؤيد بقرار احملكمة العليا قضى بإلزام قضى بإلزام (ع.ق) بإخالء األمكنة
املتنازع عليها مع دفع مبلغ  4118490 4 8كإمجايل بدل إجيار غري مدفوع ومبلغ  8334333تعويض للبلدية ،يف مواجهة قرار جملس
الدولة الذي قضى بإلزام (ع.ق) بإخالء األمكنة املتنازع عليها مع دفع مبلغ  4118490 4 8كإمجايل بدل إجيار غري مدفوع ومبلغ
 534333تعويض للبلدية.
السؤال  :هل خنول املتقاضي أن يسرتد حقه مرتني ؟؟؟

= يرتتب على تطبيق أحكام التنازع االجيايب بفلسفته احلالية خلق أزمة يف التنفيذ لوجود حكمني متناقضني موضوعا علما
أنه ال ميكن التنفيذ بأكثر من حكم؟؟؟ مما ادعى تدخل حمكمة التنازع وبالتايل البد من تدخل املشرع لتعديل قانون حمكمة التنازع
فيما يتعلق بالتنازع االجيايب ،ألناستمرار الوضع هكذا ،خيلقأوضاعا غري مستقرة تأيت خمالفة للنظام العام يف مسألة االختصاص.
ويف ذلك يذكر الدكتور حممد فؤاد عبد الباسط أنه  ... '' :مرده إىل أن التناقض يف تنفيذ األحكام ما هو إال نتيجة تبعية
ملخالفة قواعد االختصاص الوالئي ''.

الخاتمة :

إن الغاية اليت يهدف إىل حتقيقها نظام التنازع اإلجرائي هو إجياد حل ملن استعصي حله من طرف اجلهات القضائية
التابعة لنظامني قضائيني خمتلفني ،حبيث تأيت حمكمة التنازع لتقرر آخرا احلكم الواجب التطبيق وبالتايل ،فهي تتحول إىل سالح ذو
حدين طبقا للنتائج واالقرتاحات اآليت بياهنا :

أ -/مجموعة النتائج :

 -/1تطبيق حالة تناقض األحكام يف اجلزائر عرف تطورا ،إذ تتخذ حالة تناقض األحكام صورتني :بدء بالحالة المعروفة في
النموذج الفرنسي أي :أن يرفض احلكمني معا الدعوى يف األساس كما هو عليه احلال يف قضية  Rosayاليت أدت إىل صدور

قانون  3أفريل 780واليت حتققت يف امللف  735من ق.م.ت.ج ،مما يرتب إنكار العدالة بسبب عدم وجود أي حكم
يقضي للمتقاضي حبقه،وصوال إلى حالة جديدة:هي حالة الفصل يف نفس موضوع الدعويني ولكن بشكل متناقض مما يرتب
عرقلة تنفيذ أحد احلكمني.

-/2مل تتعرف حمكمة التنازع على الصورة اجلديدةللتنازع بالرغم من كثرهتا والفصل فيها يف كل مرة بأال حمل للتنازععلى أساس
عدم حتقق شرطي التنازع االجيايب الواردة يف املادة  71ق.م.ت.ج،وهو الذي نستشفه انطالقا من عرض بعض قرارات حمكمة
التنازع اليت مت نشرها بواسطة جملة احملكمة العليا يف عدد خاص لسنة  338أو يف أعداد عاديةأو مبوجب أعداد جملس الدولة وفقا
للجدول اآليت :

 -7قرار بتاريخ  ، 37 /7 / 1جملة احملكمة العليا ،العدد الثاين  ،سنة  ، 370ص .191-118
 -حممد فؤاد عبد الباسط ،احملكمة الدستورية العليا ،بدون طبعة ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة ،سنة  ، 335ص.751-750
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ما يعترب من صميم تناقض األحكام ومت الفصل فيه بأال حمل للتنازع :

ملف رقم
13

وجود قرارين قضائيني  :أحدمها عادي يقضي بأحقية (فريق ب.م)يف  49هكتار من القطعة رقم  08مع حفظ حقوق (فريق
ب) خبصوص املطعم من نوع  31فصول املشيد فوقها والثاين إداريني وزارة املالية و(فريق ب) يأمر (فريق ب) بالتخلي عن القطعة
 ، 08فالقضائني كالمها خمتص نوعيا ،الفرق يف تعارض فصلهما يف نفس موضوع النزاع أي ملكية العقار حمل النزاع ،غري أن
حمكمة التنازع فصلت بأال حمل للتنازع.
نفس الفكرة تتحقق يف العديد من امللفات األخرى ...731،778،76،01،13،17،11،58،17،11،19 :اخل

ملف رقم 735

يتشابه هذا امللف مع قضية  Rosayمن حيث وجود قرارين صادرين عن جهتني قضائيتني خمتصتني وكالمها رفضتا دعوى املدعي
لعدم التأسيس ،مما يعرب عن وجود تناقض يف األحكام وليس تنازع اجيايب ،غري أن حمكمة التنازع فصلت بأال حمل للتنازع.

-/0ال يشرتط لتحقق حالة تناقض األحكام وحدة النزاع مبفهوم الفقرة الثانية من املادة  71من ق.م.ت حبيث ال يشرتط وحدة
اخلصوم وال األسباب يف الدعوى ولكن يشرتط وحدة موضوع النزاع وهي الفلسفة اليت جيب على قضاة حمكمة التنازع اجلزائرية
إتباعها لتفادي الفصل بأال حمل للتنازع.

 -/4تظهر سلطة قضاة حمكمة التنازع يف حالة تناقض األحكام يف  :حتديد اجلهة القضائية اليت جيب أن تفصل يف املوضوع/

احلالة الكالسيكية  /أو اليت جيب أن ينفذ حكمها  /احلالة اجلديدة/وبالتايل  :فهي تفصل بعديا يف االختصاص أي :أهنا ال

تتطرق يف حتييثها للمنطوق إىل موضوع االختصاص ولكنها يف منطوق حكمها تستبعد اختصاص أحد النظامني القضائيينوحتافظ
على اختصاص النظام اآلخر.
 -/5حالة التنازع االجيايب طبقا للفقه اجلزائري واملصري تتجسد مىت رفعت الدعوى عن نزاع واحد أمام جهتني قضائيتني تابعتني
لنظامني قضائيني خمتلفني ومل تتخل أحدمها عن االختصاص [مع بعض االختالفات] وقد عرب الفقيه حممد رفعت عبد الوهاب عن
ذلك بأنه  '' :هو املفهوم املنطقي السليم للتنازع االجيايب الذي يتفق مع طبيعته األصلية حبيث يدعو األمر لاللتجاء إىل احملكمة
الدستورية العليا لفض هذا التنازع االجيايب وتعيني اجلهة القضائية املختصة بالدعوى من بني اجلهتني القضائيتني املتنازعتني''.
خالفا هلذا املفهوم قد اتبع املشرع الفرنسي فلسفة مغايرة واليت تتمثل يف محاية جهة اإلدارة من خضوع املنازعات اليت
تكون اإلدارة طرفا فيها إىل جهة القضاء العادي وهي فكرة منتقدة.

ب -/مجموعة االقتراحات:

-/1فيما يتعلق حبقوق األفراد اليت مت املساس هبا عندما مت الفصل بأال حمل للتنازع يف قضايا تناقض األحكام ،فإنه  :إذا افرتضنا
أن املنفذ عليه عندما طلب وقف تنفيذ احلكم رقم  3أمام رئيس احملكمة الذي وقع التنفيذ يف دائرة اختصاصها يكون أمام فرضني
:

أ-/مت إفادة املنفذ عليه بوقف التنفيذ ،فانه  :مبجرد صدور قرار حمكمة التنازع بأال حمل للتنازع ،فانه احلكم
خرقا للواقع والقانون مبا يشكل ضررا ال ميكن تداركه بالنسبة للمنفذ عليه.

هو الذي سيطبق

ب-/يف حالة األمر مبواصلة تنفيذ حكم  ،3فان الضرر قائم منذ ذلك التاريخ.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد15أيار /مايو - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

312

تكييف محكمة التنازع الجزائرية للوقائع ما بين حالتي التنازع
االيجابي وتناقض األحكام

ط.د .أسماء حماني
ط.د .زينب مسدور

**وما دام أن قرارات حمكمة التنازع غري قابلة ألي طعن ومبا أن الرجوع عن اخلطأ أحسن من االستمرار فيه ألمهية املراكز القانونية
يف دولة القانون،فانه  :البد من تعديل قانون حمكمة التنازع  30-89بإضافة عبارة إلىالمادة 02كاآليت  '' :قرارات حمكمة

التنازع غري قابلة ألي طعن ماعدا من طرف وزير العدل''... ،ومادة جديدة هي المادة  02مكررتنظم أحكام هذا االستثناء.

حيث أن اهلدف من الطعن هو :دفع حمكمة التنازع إىل إعادة النظر والفصل من جديد يف الدعاوى اليت يرى وزير العدل أن
حمكمة التنازع كيفت فيها الوقائع خطأ وخالفت إعمال صحيح القانون ،وبالتايل  :هو ليس لصاحل القانون وإمنا لفائدة املتقاضني
لتكريس العدل القضائي.
حترر املادة  02مكرركاآليت '' :تبلغ قرارات حمكمة التنازع إىل وزير العدل حافظ األختام خالل  75يوما من تاريخ صدورهاالذي
ميكنه الطعن فيها أمام نفس اجلهة يف أجل شهر ،كلما رأى ضرورة لذلك.
تكون حمكمة التنازع ملزمة باالستجابة لطعون وزير العدل ،على أن تفصل فيها يف أجل أقصاه شهر من تاريخ تسجيل الطعن''.

 +إضافة مادة جديدة في األحكام االنتقالية والختامية تنص على أن  :تطبيق املادة  02مكرر يكون بأثر رجعي ،حبيث يعاد
الفصل من جديد بوجود حمل للتنازع يف كل القضايا اليت فصلت فيها بأال حمل للتنازعوالواردالبعض منها يف اجلدول املنوه عنه
أعاله.
** ختويل املتضرر تعويضا عن اخلطأ القضائي بإتباع أحكام املسؤولية اإلدارية تطبيقا ألحكام املادة  17من الدستور اجلزائري '' :
يرتتب عن اخلطأ القضائي تعويض من الدولة ،حتدد شروط وكيفيات ذلك عن طريق قانون '' .
حيث أن اخلطأ القضائي قانونا يتخذ مفهوما ضيقا فهو يشمل اجلزائي فقط وبالتايل بالرغم من أن حمكمة التنازع أخطأت ،إال أن
القانون لن خيول املتقاضي االستفادة من التعويض ،لذلك البد من :
ختصيص قانون مستقل ينظم جلنة التعويضات باحملكمة العليا ،فال تقتصر التعويضات على اخلطأ القضائي يف الشق اجلزائي فقط
وإمنا حىت املدين واإلداري ،ألن مفهوم اخلطأ القضائي الواردة يف املادة  17أعاله واسع وال جيوز تقييده.
 -/2على قضاة حمكمة التنازع مسايرةتطور صور تناقض األحكام وليس جمرد االكتفاء بتطبيق حالة تناقض األحكام يف صورهتا
الكالسيكية وفقط طبقا للنموذج األم  -الفرنسي -أو االكتفاء بتطبيق أحكام التنازع االجيايب والفصل بأال حمل للتنازع خالفا
للواقع والقانون.

-/0ضرورة إلغاء فكرة التنازع االجيايب لعدم منطقيتها ،حبيث ال يسمح للمتقاضي أن يستخدم حقه يف التقاضي أمام جهتني
قضائيتني تابعتني لنظامني قضائيني خمتلفينللفصل يف نفس النزاع احرتاماللنظام اإلجرائي العام.
وهو السبيل الذي انتهجه املشرع اللبناين من خالل حمكمة حل اخلالفات ،الذي مل يأخذ حبالة التنازع االجيايب وإمنا اكتفى
بالتنازع السليب(املادة )701وبتناقض األحكام طبقا للمادة  708من نظام جملس شورى الدولة الصادر بتاريخ 7815/31/71
مبوجب مرسوم رقم 7815-73101 :مع استحداث حالة جديدة غري معروفة يف التشريع الفرنسي وهي  :حالة التناقض الناتج
عن تباين االجتهاد بني احملاكم اإلدارية واحملاكم العدلية.

-/4ضرورة حتيني قانون حمكمة التنازع يف املادة 71منه ليتماشى و الفقرة  1من املادة  717بعد التعديل الدستوري لسنة
 371واليت مبوجبه تغريت فلسفة التنازعبحيث ال يشرتط لرفع التنازع مستقبال وجود أحكام هنائية أو غري قابلة ألي طعن وإمنا
يكفي أن تكون صادرة من كلتا النظامني يف أول درجة للتقاضي.
كأن تصاغ بالشكل اآليت  '':ميكن لألطراف املعنية رفع دعواهم أمام حمكمة التنازع يف أجل شهرين حيسب من تاريخ
صدور آخر حكم من احملاكم اخلاضعة للنظام القضائي اإلداري أوالعادي''.
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 -/5وبالتالي  :فبعدما كان السبب وراء اللجوء إىل حمكمة التنازع  /فيما يتعلق باحلالتني حمل الدراسة/هو :توجيه األطراف إىل
اجلهة القضائية الواجب أن تفصل يف النزاع أو اليت جيب تكريس احلاللقانوين اليت توصلت إليه،لتتغري الفلسفةاآلن وترتبط بالسرعة
يف تدخل حمكمة التنازع ختفيفا على املتقاضي :من حيث االقتصاد يف الوقت واإلجراءات واملصاريف وتسهيال للعمل القضائي
على حمكمة التنازع من خالل تفادي تعقد النزاع.

 -/6دراستنا احلالية اعرتضتها عدة صعوبات مادية من أجل حتصيل املادة العلمية ،بسبب عدم وجود جملة قضائية متخصصة تعىن

بنشر قرارات حمكمة التنازع بصفة مستقلة ،والسيما صعوبة االطالععلى أرشيف حمكمة التنازع والسيما تصفح أعداد جملة جملس
الدولة ملا بعد . 371
لذلك  /البد من ختصيص جملة قضائية مستقلة لنشر قرارات حمكمة التنازع والبحوث والدراسات ذات الصلة ،مع جعلها يف
متناول الباحثني األكادمييني.

قائمة المراجع باللغة العربية :

فهرس المراجع :

القوانين والمراسيم:

 -1دستور  7881املؤرخ يف  39ديسمرب  7881املعدل واملتمم مبوجب القانون  37-71املؤرخ يف  31مارس . 371
-2قانون عضوي  30-89مؤرخ يف  30جوان  7889يتعلق باختصاصات حمكمة التنازع وتنظيمها وعملها.

 -0األمر  59-15املؤرخ يف  1سبتمرب  7815يتضمن القانون املدين املعدل واملتمم مبوجب قانون  73-35املؤرخ يف 3
جويلية . 335

 -4قانون عادي  38-39مؤرخ يف  5فيفري  339يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.

-5مرسوم رئاسي  109-81مؤرخ يف  31ديسمرب  7881يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور املصادق عليه يف استفتاء 9
نوفمرب  7881املعدل واملتمم مبوجب القانون  37-71مؤرخ يف  31مارس . 371

 -6نظام رقم  73101مؤرخ يف  7815/31/71يتعلق مبجلس الشورى اللبناين.

الكتب:

 -1أبو العثم فهد عبد الكرمي ،القضاء اإلداري بني النظرية والتطبيق ،بدون طبعة ،األردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،سنة
. 330

-2بن الشيخ اث ملويا حلسني ،املنتقى يف قضاء حملس الدولة ،اجلزء الثالث ،بدون طبعة ،اجلزائر ،دار هومة ،اجلزائر ،سنة
. 338
-0بوعمران عادل ،دروس يف املنازعات اإلدارية ،بدون طبعة،اجلزائر ،دار اهلدى ،سنة . 371
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Obstacles to judicial Security-Alegria Is a modelجامعة تلمسان الجزائر- كلية الحقوق. أستاذ محاضر أ/ غالي محمد
:الملخص
ال إن األمن القضائي يعكس الثقة يف السلطة القضائية و يضمن استقرار االجتهاد القضائي و االطمئنان إىل أحكام القضاء و
 و، و استقرار معامالت األفراد، و يعترب من املبادئ اليت تساهم يف حتقيق مبدأ سيادة القانون و احرتام حقوق اإلنسان،قراراته
 إال أنه يف الواقع العملي يالحظ أن النصوص القانونية ذات الصلة مببدأ استقالل القضاء و توحيد االجتهاد،حتقيق التنمية
معوقات
ّ  يضاف إىل ذلك وجود عدة،  مل يتم تفعيلها و تكريسها بالفعل- و اليت تساهم يف حتقيق األمن القضائي-القضائي
 فعلى سبيل املثال ال احلصر قصور نظام اإلعالم القضائي يف جمال تكريس احلق يف املعلومة، حتول دون حتقيق األمن القضائي
 و آفة الفساد اليت، و خماطر االجتهاد القضائي على املراكز القانونية و استقرار املعامالت،للمواطنني و املتعلقة بالشأن القضائي
 هلذا جاءت هذه الورقة البحثية من، أصبحت ظاهرة أو معضلة هلا خماطر كبرية على أداء العمل القضائي و مسعة السلطة القضائية
أجل دراسة وحتليل هذه املعوقات؟
. فساد، استقرار،خماطر، ثقة، القضاء:الكلمات المفتاحية
Abstract :
The Judicial security reflects the confidence into the judicial authority and ensures the
stability of the jurisprudence, and reassurance to the judgments and decisions of the judiciary.
It is considered as one of the principles that contribute to the realization of the principle of the
sovereignty of laws,and the respect of human rights and the stability of transactions of
individuals, But in practice it is noted that the relted legal texts with the principle of judicial
independence and the unification of jurisprudence that contributes to the achievement of
judicial security has not been effectively activated, and there are several obstacles to
achieving judicial security. For example, the shortcomings of the judicial information system,
the danger of the jurisprudence and the scourge of corruption, which have become a
phenomenon or a dilemma that have a significant risk to the performance of judicial work and
the reputation of the judiciary. This Research paper is intended to study and analyze these
obstacles.
Keywords: justice, trust, risk,stability, corruption .
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مقدمة:
ال شك أن للقضاء أمهية أو مكانة جوهرية يف ترسيخ قوة الدولة و احلفاظ على مقوماهتا  ،و ذلك من خالل وجود سلطة
قضائية مستقلة و حيادية بكل ما حتمله هذه املصطلحات من معاين و دالالت يكون هدفها خدمة املواطن و حتقيق العدالة
لألفراد و استقرار املعامالت.
فالتجربة أوضحت بأن استقرار عالقات األفراد و حتقيق مصاحلهم و محاية مراكزهم  ،ال يتحقق مبجرد سن القواعد القانونية
و النصوص التنظيمية  ،بل األمر يتعدى ذلك إىل ضرورة وجود قضاء قوي و مستقل هبياكله و أفراده مكلّف بتطبيق القانون على
الكافة حاكم أو حمكوم حتت شعار مبدأ سيادة القانون  ،و ذلك يؤدي إىل حتقيق مبدأ األمن القضائي الذي يرتكز على عدة
مبادئ أو مفاهيم جتعل من الصعب حتديد مفهومه  ،و على العموم أهم هذه املبادئ  ،الثقة يف أحكام القضاء و االطمئنان
للقضاء من طرف املواطنني  ،و مبدأ التوقع و الثقة يف القضاء  ،و تكريس مبدأ توحيد االجتهاد القضائي واستقراره.
و من ناحية أخرى فإن ملبدأ األمن القضائي عالقة وطيدة مببدأ األمن القانوين  ،حيث يعين هذا األخري وجود نوع من
الثبات النسيب للعالقات القانونية و استقرار املراكز القانونية بغرض إشاعة األمن و الطمأنينة بني أطراف العالقات القانونية سواء
كانت أشخاص قانونية خاصة أو عامة  ،حيث تستطيع هذه األطراف ترتيب أوضاعها وفقا للقواعد القانونية القائمة وقت
مباشرهتا ألعماهلا  ،دون أن تتعرض ملفاجآت أو أعمال مل تكن يف احلسبان صادرة عن إحدى سلطات الدولة الثالث  ،و يكون
من شأهنا زعزعة االستقرار و الثقة و االطمئنان بالدولة و قوانينها  ،و بالتايل فإن حتقيق و ضمان األمن القانوين يعترب املدخل
األساسي و املركزي لتأمني مظاهر األمن القضائي فالعالقة بني املبدأين هي عالقة تكامل ،فعند احلديث عن عالقة األمن القانوين
مببدأ استقالل القضاء كمظهر من مظاهر األمن القضائي فإنه ال ميكن للقاضي أن حيكم كيف ما يشاء و إال سيتم املساس مببدأ
األمن القانوين.
ومن هنا تبدو أمهية موضوع األمن القضائي الذي إذا ما توافرت ضماناته الفعلية على أرض الواقع -و ليس جمرد النص عليه
أو على مظاهره فقط ، -فإن من شأن ذلك أن يشكل أحد العناصر أو املقومات األساسية اليت تساهم يف توفري املناخ املالئم
لتحقيق التنمية االجتماعية و االقتصادية ،و جلب االستثمار.
هلذا جاءت هذه الورقة البحثية لتحليل بعض املظاهر اليت تشكل معوقات لتحقيق األمن القضائي و بالتايل تعكس تلك
الصورة السلبية اليت قد متس حبقوق اإلنسان و مسألة الثقة يف أعمال القضاء و أحكامه كما قد تؤثر على استقرار املعامالت و

د .عبد الحق لخداري  ،مبدأ األمن القانوني و دوره في حماية حقوق اإلنسان  ،مقال منشور بمجلة الحقيقة  ،جامعة أدرار  ،الجزائر  ،العدد  ، 61 2 ، 73ص 69و ما بعدها .
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املراكز القانونية  ،و هذا اعتمادا على املنهج التحليلي و الوصفي و من خالل طرح اإلشكالية التالية :إىل أي مدى ميكن أن
يشكل عدم احرتام بعض القواعد أو املبادئ القانونية  ،و عدم التصدي لبعض اآلفات االجتماعية معوقات حتول دون حتقيق
األمن القضائي؟ .
هذا ما سيتم دراسته و حتليله من خالل التطرق إىل بعض املبادئ أو القواعد اإلجرائية اليت يعتمد عليها النظام اإلجرائي
اجلزائي اجلزائري ،كنظام اإلعالم القضائي و االجتهاد القضائي الذي قد يشكل عدم احرتام آليات إعماهلا معوقا من معوقات
حتقيق األمن القضائي  ،إضافة إىل آثار آفة الفساد على األمن القضائي؟.
وهذا وفقا للخطة التالية :

أوال  :مفهوم األمن القضائي
ثانيا :قصور نظام اإلعالم القضائي
ثالثا  :مخاطر االجتهاد القضائي على األمن القضائي
رابعا :مخاطر آفة الفساد على األمن القضائي
أوال  :مفهوم األمن القضائي:
إن مصطلح األمن القضائي مصطلح واسع و فضفاض  ،حيمل عدة أوجه و ذي أبعاد نفسية و اجتماعية و اقتصادية،
وخيتلط مع جمموعة من املفاهيم و املصطلحات األخرى املماثلة  ،و يثري الكثري من اللبس و عالمات االستفهام  ،كما خيتلف
معناه من شخص ألخر حبسب موقعه و صفته و مصلحته ،و هو من املفاهيم القانونية احلديثة ينطوي على غايات و مقاصد
عديدة ميكن تناوهلا حسب الفقه من خالل زاويتني األوىل تنطوي على مفهوم موسع :فهو فرع من فروع األمن جيد مصدره يف
القانون الطبيعي و خيتلط مبفهوم أوسع و هو األمن القانوين مع وجود فارق يف ارتباط األمن القضائي بالنشاط القضائي حصرا  ،و
هو هبذا املعىن يعكس الثقة يف السلطة القضائية اليت تتوالها احملاكم مبختلف أنواعها و درجاهتا كوهنا املصدر األساسي لألمن
القضائي  ،و االطمئنان إىل ما ينتج عنها من أحكام و أعمال و هي تقوم بتطبيق القانون على ما يعرض عليها من قضايا أو ما
جتتهد بشأنه من نوازل  ،هذا مع حتقيق ضمانات جودة أداءها و تسهيل الولوج إليها و إىل أحكامها و قراراهتا ،و اجتهاداهتا ،و
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األمن القضائي هبذا املعىن ال ختتص به جهة قضائية معينة فقط و إمنا يتكفل به القضاء مبختلف فروعه ،سواء كان قضاء عاديا أو
متخصصا ،بل ويتجاوز حىت حدود القاضي الوطين يف بعض احلاالت كما هو الشأن بالنسبة لقضاة احملاكم األوروبية

.

املوسع من وجهتني اثنني  :و مها أنه يعترب حاجزا وقائيا لفائدة األشخاص ض ّد
و جيب فهم األمن القضائي على املستوى ّ
جتاوز بعضهم البعض من جهة ،و حائال دون جتاوز اإلدارة ض ّد هؤالء من جهة ثانية .
كما أنه يشكل محاية للسلطات العمومية ضد ال ّدعاوى الكيدية و التعسفية للمتقاضني فيكونوا من املستفيدين من هذا
الدور القضائي بصفة خاصة ،والناظم القانوين بصفة عامة ،و هو ما سينعكس إجيابا على حجم الثقة و استقرار املعامالت و
االطمئنان إىل فعالية النصوص القانونية و الوثوق بالقانون والقضاء يف هناية املطاف .
أما المفهوم الضيق فإنه يرتبط مضمونه بوظيفة احملاكم العليا يف البالد املتمثلة أساسا يف توحيد االجتهاد القضائي و خلق
وحدة قضاء و بصفة أخرى العمل غلى تأمني :االنسجام القانوين و القضائي ،و تأمني اجلودة من خالل واجب القاضي يف البت
طبقا للقوانني املطبقة يوم تقدمي الطلب ،وعدم رجعية القوانني ،التأويل يف أضيق نطاق للنصوص اجلزائية ،و احرتام مواعيد الطعون،
و احرتام حجية الشيء املقضي فيه ،وهو هبذا املعىن  :يتمثل يف استقرار و توحيد االجتهاد القضائي الذي تتواله احملاكم العليا و
هناك من يضيف زاوية ثالثة تتمثل يف توفري شروط األمن القضائي للقضاة و من أمهها حيد القاضي واستقاللية السلطة القضائية
عن السلطتني التشريعية و التنفيذية.
و بالرجوع إىل املؤسس الدستوري اجلزائري فإنه مل ينص صراحة على األمن القضائي أو على مفهومه و إمنا نص على
جمموعة من الضمانات و الشروط ذات الصلة باألمن القضائي :من أبرزها ما ورد يف املواد  11 ، 51، 51 ، 51اليت نصت
على أن السلطة القضائية مستقلة ومتارس يف إطار القانون ،و حتمي اجملتمع و احلريات و احلقوق ،و أن أساس القضاء مبادئ
الشرعية و املساواة ،و أن العقوبات اجلزائية ختضع ملبادئ الشرعية و الشخصية.

ثانيا :قصور نظام اإلعالم القضائي
نظام اإلعالم القضائي هو ذلك البيان أو اإلجراء الذي يقوم به ممثل النيابة العامة أو ضابط الشرطة القضائية بعد حصوله
على إذن مكتوب من وكيل اجلمهورية تفاديا النتشار معلومات غري كاملة أو غري صحيحة  ،أو لوضع حد لإلخالل بالنظام العام

 د .عبد المجيد لخداري  ،د فاطمة بن جدو ،األمن القضائي و األمن القانوني عالقة تكامل،مجلة الشهاب،جامعة الوادي ،المجلد ،10عدد،6جوان61 2ص ،.797جمعية عدالة األمن القضائي و جودة األحكام ،نوبر ،مؤسسة دار القلم ،الرباط 61 6،ص. 71،
6
المرجع السابق نفس اإلشارة ،د محمد المجدوبي اإلدريسي ،تحوالت االجتهاد و متطلبات األمن القضائي ،المؤتمر السادس لرؤساء المحاكم العليا في الدول
العربية بالمغرب ،دفاتر محكمة النقض،العدد ، 9يوم  2/ 3سبتمبر 61ص.82
حميد شرغو ،رشيد الشافعي ،تحت إشراف د .عبد الحميد أخريف مكانة األمن القضائي من خالل ميثاق إصالح منظومة العدالة،مقال موجود عبر الموقع /ww.marocdroit.comتاريخ الزيارة يوم  61 2/17/10على الساعة 13h.
محمد الخضراوي األمن القضائي في التجربة المغربية مقال منشور  ،عبر الرابط  ، www.press,maتاريخ الزيارة  61 2/18/18على الساعة .14h
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 ،حيث يقوم باطالع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من اإلجراءات على أن ال تتضمن أي تقييم لألعباء املتمسك هبا
ضد األشخاص املتورطني ،و هذا طبقا للمادة

من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري .

يف احلقيقة هذه املادة جاءت من أجل التوفيق بني مقتضيات قرينة الرباءة و احلق يف اخلصوصية من جهة و حق اجلمهور يف
اإلعالم خاصة ملا يتم تكريس هذا احلق من خالل وسائل اإلعالم يف ممارستها حلرية التعبري .
ألن ما يزيد األمر تعقيدا هو أنه من بني أهم خصائص إجراءات التحقيق و التحري و هو مبدأ السرية  ،و من جهة
أخرى ينادي الفريق الذي يعارض سرية التحقيق و التحري حبرية التعبري و ضمان احلق يف اإلعالم و الوصول إىل املعلومة.
و قد نادى االحتاد النقايب للقضاة يف فرنسا مبناسبة املناقشات بشأن العدالة اجلنائية قبل صدور قانون  5يونيو 111
بضرورة وضع نظام حقيقي لإلعالم القضائي يستهدف احللول حمل البيانات شبه الرمسية غري املنظمة و اليت تعد يف دهاليز قصر
العدالة ،و ذلك بتعديل املادة

من قانون االجراءات اجلنائية الفرنسي بغرض أن يقوم رئيس احملكمة أو النيابة العامة و الدفاع

بذات الشروط باإلفصاح عن عناصر ملف القضية  ،و قد أخذ قانون  5يونيو  111هبذا املقرتح و نصت على ذلك املادة
 3/من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي على سلطة النائب العام يف إصدار بيانات إعالمية لتجنيب إشاعة معلومات غري
دقيقة  ،و ذلك من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب قاضي التحقيق أو األطراف .3 "...
و نظرا لكون السرية وسيلة إجرائية يف مواجهة املتهم أثناء التحقيق و وسيلة كذلك حلماية أطراف اخلصومة و احلفاظ على
قرينة الرباءة و مواجهة التأثري السليب لإلعالم ،ظهرت احلاجة لإلعالم القضائي احلقيقي و املوضوعي .و هذا طبقا للمادة

من

قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري .
و قد أدخل املشرع اجلزائري هذا اإلجراء مبوجب تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية سنة 111
اجلزائري قد أخذ بنفس احلل الذي أخذ به املشرع الفرنسي .

 ،و هبذا النص يكون املشرع

5

للتوسع أكثر يُنظر .د .أسامة أبو الحسن مجاهد  ،الحماية المدنية للحق في قرينة البراءة  ،دار النهضة العربية القاهرة  ، 6116 ،ص  17و ما بعدها .6
للتفصيل أكثر أنظر Hélène BUREAU : la présomptions d’innocence devant le juge civil, JCP éd. G. N° 40-30 Septembre 1998 :P 1693
7
يراجع تقرير االتحاد النقابي لقضاة فرنسا و المنشور على الموقع القانوني لجامعة Nancyhttp://juripole.u-nancy.fr/USM/mp.html
تاريخ الزيارة يوم  61 8/ / 1و راجع أيضا
Jaques DELGA, l’atteinte à la présomption d’innocence .éd ESKA, Paris. 2008 P 21 et S
0
األمر المؤرخ في  61ديسمبر  . 6112املعدل و املتمم باألمر رقم  1/15املؤرخ يف  1أوت  ، 1 1و املعدل و املتمم باألمر رقم  / 5املؤرخ يف 1أوت . 18

 من المفيد االشارة إلى أن التفكير في إدخال هذا النص سبقه نقاشات ترجع إلى عدة سنوات في الجزائر خاصة بعد المصادقة على دستور  929و ظهورالتعددية االعالمية  ،و في هذا السياق صدر منشور من وزارة العدل في يناير  991حثت فيه النواب العامون و رؤساء المحاكم على تنظيم ندوات اعالمية و
نشر بيانات صحفية كلما كان ذلك الزما إلنارة الرأي العام و تفادي ذيوع و انتشار األخبار الناقصة أو المشوهة عن القضايا الجاري التحقيق فيها  ،و كان نفس
الموضوع محور مناقشات أشغال الندوة الوطنية للقضاة في فبراير  ، 99أنظر د-مختار األخضري السائحي  ،الصحافة و القضاء  ،دار هومة  ،الجزائر ،
 ، 61ص .00
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إن أمهية هذا التعديل اخلاص بنظام اإلعالم القضائي يتطلب ضرورة توفري الشروط اليت تضمن حسن تطبيقه خاصة فيما
يتعلق بتكوين ممثلي النيابة العامة و الصحافيني الذين ينقلون عنهم األخبار حىت ال يؤدي هذا االنفتاح إىل املساس حبقوق األفراد
و حبسن سري القضاء  ،و بالتايل عدم السماح بنشر أخبار ضد املتهم أو خصوصية أطراف الدعوى مبا يسيء إىل مركزهم  ،و
ينتهك احلق يف قرينة الرباءة .
و يف هذا الصدد ذهبت حمكمة النقض الفرنسية يف حكم صادر يف  5أكتوبر  115إىل أن حرية التعبري املنصوص عليها
يف املادة  1من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان و حرياته األساسية تلقى على عاتق ممارسيها واجبات منصوص عليها يف
القانون  ،و وفقا للمعايري الضرورية يف جمتمع دميقراطي  ،و بشكل خاص حلماية حقوق اآلخرين و يف مقدمتها احلق يف قرينة
الرباءة.
و قد أشار مؤمتر مدريد الذي انعقد يف اسبانيا عام  99يف شهر يناير مبشاركة االسبانية إىل  :أن وظيفة الصحافة يف
احلصول على املعلومة و نقلها إىل العامة تدخل يف إطار التعليق على إدارة العدالة و القضايا املنظورة أمام القضاء قبل و بعد
احملاكمة و تكريس حق املواطن يف اإلعالم يف جمتمع دميقراطي .

3

غري أنه يف الواقع العملي فإن النيابة العامة قليال ما تلجأ و تبادر إىل إطالع الرأي العام  ،إن مل نقل أن ذلك غري موجود
أصال .و إن حدث فتكتفي بإصدار بيانات صحفية فقط.
و من املهم اإلشارة إىل أن وزير العدل احلايل السي ّد طيب لوح  ،كثريا ما أكد على ضرورة إعالم الرأي العام سواء أمام
وسائل اإلعالم أو يف قبة الربملان .
و ال شك أن إعالم اجلمهور يؤدي إىل فائدة عملية كبرية و يساهم يف بناء الثقة يف جهاز القضاء و مراقبة املسؤولني و هذا
ما يساهم يف بناء جمتمع حر و واعي و قوي  ،و على حد تعبري احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان عام  " 915اجملتمع الذي
ليس له قدر من حيث إطالع الرأي العام ال يعترب جمتمعا حرا بالفعل " كما يؤدي نظام اإلعالم القضائي إىل قدر كبري من
الشفافية و كشف احلقائق.
و عن دواعي إطالع الرأي العام  ،و على اعتبار أن السرية تبقى هي األصل فيما خيص إجراءات التحري و التحقيق طبقا
للمادة

من قانون اإلجراءات اجلزائية جعلت مسألة إطالع الرأي العام أمرا جوازيا تربره حالتان مها :

-Catherine SAMET : la présomptions d’innocence R.P.D.P N° 01 avril 2001. P15
Jaques DELGA , op. cite , p1407
عبد المنعم سالم شرف الشيباني  ،الحماية الجنائية للحق في أصل البراءة  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة عين شمس مصر  6112ص .8 00
-د .رحيم حسن العكيلي  ،حق االطالع على المعلومات متوفر على الرابط التالي  .www.iraqja.ig/view :على الساعة 17h
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الحالة األولى  :هي تفادي انتشار المعلومات غير الكاملة أو غير الصحيحة:
إن انتشار املعلومات غري الكاملة و غري الصحيحة أمر وارد طاملا أن اجلهة املؤهلة إلعطاء املعلومات ذات املصداقية تلتزم
يسربون أخبارا ناقصة أو خاطئة لغرض ما أو دومنا
الصمت  ،و هو ما جيعل أطرافا آخرين على علم بالقضية أو ببعض تفاصيلها ّ
غرض .
و قد حدث هذا بالفعل يف عدة قضايا خاصة كقضايا الفساد ،و قضية الكوكايني املعروفة إعالميا –بقضية البوشي -و اليت
مت على إثرها إقالة املدير العام لألمن الوطين -السيد عبد الغاين هامل -و اليت هزت الرأي العام اجلزائري يف بداية صيف 1 1
و مل نرى أي إجراء إلطالع الرأي العام على جمريات التحقيق و املتابعة  ،و طبعا دون املساس مببدأ السرية ،ال من طرف النيابة
العامة وال من ط رف الضبطية القضائية  ،و التحقيقات املتعلقة باغتيال الرعايا اجلزائريني يف اخلارج(فرنسا) خاصة يف هناية عام
( ، ) 1 1أين مت تداول عدة أخبار متضاربة عرب وسائل اإلعالم  ،فمثال يف قضية االغتياالت هناك من ّروج لفكرة تصفية
احلسابات و هناك من حتدث عن أفعال منعزلة أو ذات عالقة جبماعات إرهابية  ،...و لنا أن نتصور مدى تأثري ذلك على نفوس
اجلالية اجلزائرية و خوفهم على أرواحهم يف ظل صمت السلطة املختصة بإعالم الرأي العام وعد إخباره بأهنا تتابع هذه القضايا
باهتمام .
الحالة الثانية  :تتعلق بوضع حد لإلخالل بالنظام العام :
فهي يف الواقع من املساعي اليت تتخذها السلطات العمومية باملوازاة مع التدابري األمنية البحتة املتخذة حلفظ األمن و فرض
النظام و غالبا ما تصدر النيابة العامة بيانا صحفيا للتأكيد مثال على إيقاف املشتبه فيه و على اإلجراءات اليت اختذت إلظهار
احلقيقة و ذلك تفادي ا لالحتجاجات اليت قد تنجم عن شعور املواطنني باحتمال إفالت اجلاين من العقاب أو بتغاضي السلطات
عن اجلرمية رغم خطورهتا.
فعلى سبيل املثال يف السنوات األخرية عادة ظاهرة اختطاف األطفال إىل الواجهة يف اجلزائر لتأخذ أبعادا خطرية أربكت
األسر اجلزائرية و ذكرتنا بأف الم الرعب  ،و كأننا ال نعيش يف جمتمع آمن  ،و لألسف يشاع أنه إذا تعلق األمر باختطاف طفل
ينتمي إىل أسرة ذات مكانة يف اجملتمع أو تتمتع بنفوذ و سلطة  ،جتد اجلهات املختصة بالتحري و املتابعة تكثف من عمليات
البحث و التقصي مع تعزيز اإلجراءات و تفعيلها و تأيت مثارها بسرعة  ،أما إذا تعلق األمر بطفل ينتمي إىل أسرة ال حول و ال
قوة هلا  ،رمبا تتقاعس السلطات املختصة يف اختاذ اإلجراءات الالزمة.

د .مختار األخضري السائحي  ،المرجع السابق ص .086
-المرجع السابق ص .02
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و بني هذا و ذاك فإن صمت اجلهة املختصة باطالع الرأي العام إذا فضلت الصمت قد يدفع بأهايل الضحايا إىل
االحتجاج و التخريب و هذا قد يؤدي إىل اإلخالل بالنظام العام ،و من هنا نلمس مدى أمهية اإلعالم القضائي يف هذا اجملال .
و قد عربت املادة

عن املعلومات املوضوعية املستخلصة من اإلجراءات  ،و اليت ميكن اإلفصاح عنها و ذلك يعين

االكتفاء مبعلومات وصفية و يقينية  ،و تفادي االستنتاجات و املعلومات االفرتاضية اليت تفتح جماال للتأويالت و تكون لدى
الرأي العام قناعات مسبقة  ،فإذا تعلق األمر مثال جبرمية قتل  ،ميكن إطالع اجلمهور على سن الضحية و جنسها و مكان و
وقت العثور على اجلثة و احلالة اليت كانت عليها  ،و املعلومات اليت جتيب عن تساؤالت الرأي العام دون املساس باملصاحل اليت
حتميها السرية كقرينة الرباءة  ،و احلق يف الصورة  ،و احلق يف اخلصوصية و هذا حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف قانون
العقوبات اجلزائري .

ثالثا  :مخاطر االجتهاد القضائي على األمن القضائي
يقصد باالجتهاد القضائي جمموعة احللول اليت تتخذها جهة قضائية يف قضية مطروحة عند عدم وجود نص قانوين حيكمها
أو عند وجود غموض يكتنفها.
و هناك من يرى أن لالجتهاد القضائي معنيني مها :
موسع :
.معنى ّ
هو جمموعة احللول اليت تستنبطها احملاكم مبناسبة فصلها يف املنازعات املعروضة عليها وفق اجراءات متبقية على وجه اإللزام
سواء يف مادة أو فرع من فروع القانون  ،فيقال مثال االجتهاد القضائي العقاري أو يف القانون عموما فيقال االجتهاد القضائي
دون ختصيص .
.معنى ضيق  :و هو احلل الذي تتخذه جهة قضائية يف قضية معروضة أمامها يف حال عدم وجود النص القانوين الواجب
التطبيق أو غموضه أو عدم كفايته  ،و هذا هو املعىن الدقيق الذي مييل إليه غالبية الفقه  ،على اعتبارأن املعىن املوسع
قد أخلط بني االجتهاد القضائي و العمل القضائي .3

د.بو بشير محمد أمقران  ،تغيير االجتهاد القضائي بين النص و التطبيق  ،بحث مقدم لملتقى األمن القانوني  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة ورقلة 61 6موجود على الرابط  manifest.univ.ouargla.dz/تاريخ الزيارة  61 0/16/16على الساعة .9h
6
د .عبد الرحمان اللمتوني  ،االجتهاد القضائي و األمن القانوني  ،مجلة الملحق القضائي عدد  02مايو  61 0ص . 177
-د .عبد المنعم البدراوي  ،مبادئ القانون دون دار نشر أو سنة  ،القاهرة ص .600د .لخداري عبد المجيد ،د .فاطمة بن جدو المرجع السابق ،ص.797
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و يتميز االجتهاد القضائي بكونه يضمن استمرارية القواعد التشريعية  ،من خالل مالءمتها مع الوقائع و النوازل ،فالتشريع
مبا يتميز به من عمومية و جتريد ال خيصص حلوال فردية لكل النزاعات  ،و هذا ما جيعل من االجتهاد القضائي مصدرا مستقال و
مساويا لباقي مصادر القانون  ،فهو خيصص القاعدة القانونية  ،و يقوم بتحيينها  ،إذ بدونه ال يتمكن التشريع من التوفيق بني
خاصييت االستقرار و االستمرارية .
و بالتايل ميكن القول أن القاعدة القانونية تكون يف حالة سكون فيأيت القاضي و من خالل اجتهاده ليجعلها يف حالة حركة
 ،و هلذه العملية يؤمن للتشريع مواكبته مع تطورات اجملتمع من خالل تفسري النصوص الغامضة و تكملة النقص أو العيب املوجود
يف القاعدة القانونية  ،و هذا ما عرب عنه الفقه األملاين باالجتهاد القضائي التطوري .
ألن التجربة أوضحت أن مصلحة األفراد و اجلماعات ال تكمن فقط يف سن القوانني أو النصوص التنظيمية للقول بوجوب
االنصياع هلا و فرض تطبيقها بتربير وجود دولة احلق و القانون  ،بل األمر يتعدى ذلك و يتطلب باإلضافة إىل النصوص التشريعية
و التنظيمية و املستجيبة للمصاحل االجتماعية و االقتصادية حتقيق ما يسمى باألمن القضائي  ،و هذا األخري يتجلى يف توفري
االطمئنان للمتقاضني لدى املؤسسة القضائية  ،و هذا ال يتأتى إال بالرقي مبستوى اخلدمات اليت يراد هبا من خالل جودة اإلدالء
و استقرار االجتهاد القضائي ،و سهولة الولوج إىل هذا االجتهاد القضائي و وضوحه لدى اجلميع سواء كانوا من القضاة أو
احملامني أو األساتذة الباحثني و الطلبة و املتخاصمني.
و ما يالحظ هو أن االجتهاد القضائي و رغم أمهيته باعتباره يسد النقص و يصحح الغموض الذي يكتنف التشريع
أو القاعدة القانونية  ،إال أنه قد يشكل خطرا على األمن القضائي مما يؤدي إىل املساس باستقرار املعامالت و املراكز القانونية
املكتسبة ،لذا تسعى معظم تشريعات الدول على اعتماد آليات أساسية ميكن من خالهلا تكريس األمن القضائي بشكل فعلي .
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فمن املؤكد أن حتوالت االجتهاد القضائي بصرف النظر عن مسبباهتا و شرعيتها من شأهنا أن ختلق جوا من االضطراب و
عدم االستقرار  ،و عدم الشفافية يف تطبيق القاعدة القانونية  ،كما أهنا جتهز عدم الثقة املشروعة للمواطن ،و اليت تولدت لديه يف
سياق استتباب األوضاع القانونية اليت أجرى تصرفاته يف ظلها ،و األخطر من ذلك قد تسطو يف غفلة منه و دون توقعه على
حقوقه املكتسبة يف ظل االجتهاد السابق  ،ألن االجتهاد اجلديد يطبق بقوة القانون و بأثر رجعي على مجيع ما كان بإمكان
األشخاص القيام به أو االمتناع عنه استنادا لنص و روح االجتهاد القضائي القدمي.

د .محمد عبد النباوي  ،تعميم االجت هاد القضائي  ،مساهمة في خدمة العدالة مجلة سلسلة االجتهاد القضائي العدد األول  ،المغرب  ،ص .076
د .محمد الهيتي  ،أثر االجتهاد القضائي على مسودة القانون الجنائي  ،مقال موجود على الرابط اآلتي  www.hespress.com/writers/html:تاريخالزيارة يوم  8ماي  61 2على الساعة .14h
7
د .دالل لوشن.د .فتيحة بوغقال  ،األمن القضائي بين ضمانات التشريع و مخاطر االجتهاد  ،مجلة الباحث للدراسات االكاديمية  ،العدد ، 6يناير ، 61 2جامعةباتنة  ،الجزائر  ،ص  682و ما بعدها
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و يف هذا اجملال ذهبت حمكمة النقض الفرنسية إىل القول بأن " األمن القانوين ميكن من االعتداد حبق مكتسب بواسطة
اجتهاد ثابت  ،ألن تطور االجتهاد مرتوك للقاضي يف تطبيقه للقانون " ،و رأت العديد من احملاكم الفرنسية بأن االجتهاد ليس
مضرا بالص احل العام و ال يشكل عدم أمن قضائي ألن ذلك حيرم القاضي من إعمال العقل و مالئمة القواعد القانونية مع
متطلبات العصر ،و بناء عليه ميكن القول بأن القانون احلي هو الذي تصنعه احملاكم و بالتايل فإن قابلية التوقع يف احلكم القضائي
ليست بالسهولة املطلوبة" .
لكن احملك مة األوروبية حلقوق اإلنسان أكدت بأن السلطة التقديرية للقضاة جيب أن تكون حمصورة يف مداها و كيفياهتا و
بالتايل ليست مطلقة .
صور ملخاطر االجتهاد القضائي على األمن القضائي أمهها :
و قد حتدث الفقه عن عدة أشكال أو ّ
أ :/عدم استقرار االجتهاد القضائي:
إن دور القضاء مل يعد ينحصر يف البث يف النزاعات بني األطراف فقط  ،بل أصبح يلعب دورا مهما على مستوى حتقيق
التنمية الشاملة و حتقيق دولة القانون .3
و حيتل االجتهاد القضائي أمهية بالغة يف إعطاء صورة واضحة عن النظام القانوين للدولة  ،فهو ليس جمرد أحكام تصدر عن
ا حملاكم  ،و إمنا يشكل أيضا جماال إلبراز خصائص النظام القانوين  ،فالقضاء ميكن باجتهاداته أن يساهم يف خلق القاعدة القانونية
و املسامهة يف حتقيق استقرار املعامالت و حتقيق األمن القانوين.
و بالتايل يأيت دور االجتهاد القضائي لسد الفراغ الذي يشوب القاعدة القانونية من خالل خلق احللول القضائية اليت تكون
مبثابة نصوص قانونية جيب العلم هبا من أجل القيام بأعمال و تصرفات متطابقة و مع روح هذا االجتهاد القضائي  ،فمن هنا
يصبح االجتهاد القضائي يلعب دور يف خدمة العدالة و املصلحة العامة.
و حىت ال يعذر أحد جبهله للقانون  ،ال بد من تقريب العامة إىل العلم باالجتهاد القضائي و ليس فقط العاملني يف احلقل
القضائي من يقتصر عليهم هذا العلم ،ألن العامة هم من تتأثر معامالهتم و عالقاهتم بظاهرة االجتهاد القضائي و حتوالته.

مقال بعنوان "األمن القانوني و األمن القضائي منشور على الرابط :www.turess.com/alcliourouk/
تاريخ الزيارة  8ماي  61 2على الساعة 14.15h
6
 المرجع السابق نفس اإلشارة  ،و انظر كذلك ،محمد بديع  ،و العربي لطفي  ،و أحمد فروق  ،األمن القضائي و دوره في تحقيق التنمية مقال موجود على الرابطwww.zidmiailama.arabepro.com/t382-Topic
تاريخ الزيارة يوم  8ماي  61 2على الساعة 15h
7
تروي بعض كتب التاريخ أن رئيس الوزراء البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية " تشرشل" سأل مستشاريه عن حال القضاء في بالده بعد أن دمرت البنىالتحتية و وصل االقتصاد إلى الحضيض نتيجة الحرب ،فأجابوه  ،أنه بخير فقال مقولته الشهيرة " طالما أن القضاء و العدالة في البالد بخير فكلب البالد بخير "،
مقال بعنوان  :تأثير المنظومة القضائية على الشأن االقتصادي .
 www.l’expertjournal.net/blocتاريخ الزيارة  61 2/13/1على الساعة .14h
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من هنا تظهر أمهية توحيد االجتهاد القضائي فهو مبثابة قانون صادر عن السلطة التشريعية  ،يتعني نشره للجميع حىت يكون
لديهم علم به ألن التحوالت الطارئة تؤثر على استقرار املراكز القانونية و احلقوق املكتسبة مما يضعف استقرار األمن القضائي.
و يرى الفقه أن استقرار االجتهاد القضائي هو حتقيق لألمن القضائي  ،هذا األخري الذي يؤدي إىل استقرار األمن القانوين
ككل  ،و هو أحد املبادئ األساسية الذي أصبح على عاتق املؤسسة التشريعية مراعاته عند سنها للقوانني .
تؤمنه نيابة عن املؤسسة
و عندما يتعلق األمر باجتهاد قضائي  ،مبعىن أمن قضائي  ،فإنه ينبغي للمؤسسة القضائية أن ّ
التشريعية حىت يستقر األمن الق انوين ككل  ،و ذلك بسبب حلوهلا حملها يف مسألة التشريع ،و من هنا يصبح نشر و تعميم
االجتهاد القضائي خري وسيلة يف يد رجل القانون لتنمية الثقافة القانونية و تعميم التوعية هبا  ،كما يعترب خري سالح يف يد
ويوحد هبا الرؤيا القضائية اليت تعترب أساسا خللق الثقة و االطمئنان
القاضي يواجه به ما استعصى عليه من تطبيقات النصوص ّ ،
اللذين ال تتحقق بدوهنما كل تنمية اقتصادية و اجتماعية كما يساهم يف حتقيق األمن القضائي من خالل حتقيق االستقرار يف
املعامالت .
فتوحيد االجتهاد القضائي و استقراره وسيلة فعالة لتوحيد احللول القضائية للمشاكل العالقة على مستوى احملاكم و اجملالس
القضائية  ،كما يؤدي ذلك إىل ضمان محاية حقوق األفراد و حرياهتم حبجة الفراغ القانوين و غياب احللول القانونية .
ب : /خطر رجعية االجتهاد القضائي على األمن القضائي:
تعد قاعدة عدم رجعية القوانني من أهم القواعد أو املبادئ القانونية يف دولة القانون  ،و من أهم نتائج مبدأ الشرعية اليت
تؤدي يف هناية املطاف إىل ضمان محاية حقوق األفراد و حرياهتم و مراكزهم القانونية .
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و على العكس فإن االجتهاد القضائي هو رجعي بطبيعته  ،ألن تفسري القانون هو وظيفة القضاء األساسية  ،و أن تغيري
االجتهاد القضائي هو مبثابة تغيري للقانون و جيري تطبيقه على كل النزاعات القائمة  ،إال أن ذلك قد يشكل هتديدا أو خطرا على
األمن القضائي.
ألن االجتهاد القضائي سيطبق على كل اخلصومات و النزاعات دون مراعاة لتاريخ الوقائع و هذا يؤثر على مبدأ الثقة
املشروعة و االطمئنان إىل أحكام القضاء و حىت على توقعات القاضي نفسه.

د .فوزية أحصار  :موقع االجتهاد القضائي من منظومة إصالح العدالة بالمغرب  ،مجلة الفقه و القانون  ،عدد  69مارس  61 8ص 266
د .محمد عبد النبوي  ،المرجع السابق نفس اإلشارة ،.و انظر كذلك د.دالل لوشن و فتيحة بوعقال  ،المرجع السابق ص .627
-راجع المواد  82من الدستور الجزائري و المادة  6من قانون العقوبات الجزائري و المادة  6من القانون المدني الجزائري.
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ج : /خطر عدم نشر االجتهاد القضائي على األمن القضائي:
مسألة نشر االجتهاد القضائي مسألة جد مهمة تؤدي إىل تكريس احلق يف اإلعالم  ،حبيث يستفيد من مسألة العلم
باالجتهاد القضائي العاملني يف احلقل القضائي و احملامني و األساتذة و الباحثني و الطلبة و العامة كافة.
و ميكن للسلطات املختصة أن تلجأ إىل خلق بنك معلومات حىت يتسىن للجميع االطالع على مجيع االجتهادات القضائية
يف مجيع فروع القانون  ،و هذا حيقق ضمانة مهمة و هي سهولة الولوج إىل االجتهاد القضائي.
أما إذا بقي االجتهاد القضائي يف أروقة احملاكم أو القضاء بصفة عامة فهذا يتناقض و توقعات املتقاضني بل يف بعض
األحيان حىت العاملني يف احلقل القضائي و احملامني جيهلون الكثري من االجتهادات القضائية و يؤدي ذلك إىل اختالف تفسري
القانون من طرف القضاة.
لذلك مسألة نشر االجتهاد القضائي يرتبط بتعزيز الثقة بالنظام القضائي  ،و ضمان الشفافية  ،فقد أصبح هذا املوضوع
يندرج ضمن معايري فعالية األنظمة القانونية و القضائية املعاصرة.
د:/أثر اختالف تفسير القضاة للقانون:
إن اختالف تفسري القضاة يؤدي إىل تعارض االحكام الفاصلة يف حالة متشاهبة  ،و هذا يؤدي إىل وجود اضطراب يف
النظام القانوين بأكمله و عدم فعاليته  ،فاستقرار احلقوق و املراكز القانونية هدف القانون و غايته  ،و ال ميكن أن يتحقق يف ظل
اختالف احملاكم و تضارهبا حول تطبيق القاعدة القانونية و تفسريها.
فعلى سبيل املثال لوحظ عمليا على أنه على مستوى احملاكم يف جرمية إصدار شيك بدون رصيد كثريا ما متت متابعة املتهم
هبذه اجلرمية دون مراعاة قواعد القانون التجاري اليت تنص على ضرورة تقدمي الشيك للوفاء طبقا للمادة  51من القانون التجاري
مع احرتام اإلجراءات املنصوص عليها يف املواد  5 1مكرر و ما بعدها مث تتم املتابعة.
فاستقراراالجتهاد القضائي يف موضوع معني و ثابت على هنج موحد و معروف إىل أن يطرأ طارئ أو حادث مل يكن
معروف فتغريه وفقا ملا نص عليه القانون من إجراءات ضمانة حلقوق اإلنسان .

رابعا :مخاطر آفة الفساد على األمن القضائي:
إن ظاهرة الفساد منتشرة يف خمتلف بالد العامل بغض النظر عن أنظمتها السياسية دميقراطية أو غري دميقراطية  ،و هي تزداد
بشكل خاص يف البلدان النامية أو السائرة يف طريق النمو بسبب التحوالت االقتصادية و االجتماعية اليت متر هبا .

-د.دالل لوشن ،د .فتيحة بوغقال المرجع السابق ص . 626
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و ال يوجد تعريفا موحدا للفساد  ،و ذلك يعود إما لعدم وجود منهج موحد لدراسة هذه الظاهرة أو لتعدد جماالت النشاط
اإلنساين اليت ميكن للفساد أن يشرتي فيها  ،فيوجد الفساد املايل  ،و الفساد االقتصادي  ،و الفساد القضائي . ...
و قد مت تعريف الفساد على أنه " أحد األعراض الدالة على وقوع خطأ يف إدارة الدولة " .
كما عرفه األستاذ علي الشتا بأنه " استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو ربح شخصي من أجل حتقيق هبة أو مكانة
اجتماعية أو من أجل حتقيق منفعة جلماعة أو طبقة ما بالطريقة اليت يرتتب عليها خرق القانون أو خمالفة التشريع و معايري السلوك
األخالقي ".3
و قد مت االهتمام بالظاهرة على املستوى الدويل  ،و مت تعريفها من عدة مؤسسات ذات الصلة كالبنك الدويل  ،و منظمة
الشفافية الدولية  ،حيث عرفته هذه األخرية بأن الفساد هو " سوء استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية .
و بالرجوع إىل القانون اجلزائري  ،فقد قام بتبيان صور الفساد من خالل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته  ، 5و هذا يف
املادة الثانية منه اليت أحالتنا إىل أن الفساد هو كل اجلرائم املنصوص عليها يف الباب الرابع من هذا القانون  ،كالرشوة  ،و احملاباة ،
و اختالس األموال العمومية . ...
إن املشكلة املتعلقة بالفساد يف اجلزائر ال يراد هلا أن تشخص إال وفقا ألدوات القراءة و التفكيك الرمسيني  ،و ليس اعتمادا
على آراء احملللني و املختصني الفاعلني يف امليدان أو على املستوى األكادميي كما هو معموال به يف الدول الغربية.
و يف سياق احلديث عن مدى استقالل السلطة القضائية و حيادها  ،انتقد العديد من املختصني تبعية السلطة القضائية
للسلطة التنفيذية غري املربرة لعدم حتركها لبسط سيادة العدالة مبا ميليها عليها ثقلها السياسي بوصفها أحد أعمدة السلطة الثالث
بسبب تفجر عدة أزمات يف اجلزائر سواء تعلق األمر مبشكلة األطباء املقيمني  ،أو أساتذة الرتبية و التعليم  ،و قطاع اجلامعة ...
 ،هذا من جهة.
مث حالة العقم النقدي ألداء العمل القضائي يف اجلزائر  ،فإذا كنا نالحظ ونسمع ألصوات نقدية يف السياسة و االقتصاد و
بكل ما يتصل بنواحي احلياة  ،إال أننا ال نلمس ذلك يف جمال العمل القضائي و القانوين لسلطة القضاء ،خاصة فيما يتعلق
د.وليد ابراهيم الدسوقي  ،مكافحة الفساد في ضوء القانون و االتفاقيات الدولية ،ط  ،الشركة العربية للتسويق و التوريدات  ،القاهرة  61 6ص ،13د .الحاجعلي بدر الدين جرائم الفساد و آليات مكافحتها في التشريع الجزائر ،دار األيام  ،األردن  61 3ص . 13
6
د.سوزان روز أكرمان  :الفساد و الحكم  ،ترجمة فؤاد سروجي  ،دار األهلية للنشر و التوزيع  ،األردن  6117ص .697
د.علي الشتا الفساد اإلداري و مجتمع المستقبل  ،المكتبة المصرية  ،االسكندرية  999 ،ص 070
د .فائ زة ميموني و مراد خليفة  ،السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد  ،مجلة االجتهاد القضائي  ،جامعة محمد خيضر  ،بسكرة ، ، 6119العدد  8ص . 662
األمر رقم  1 /12المؤرخ في  61فبراير  ، 6112يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته  ،الجريدة الرسمية رقم 0 1/15املؤرخ يف  1أوت  ، 1 1و املعدل و املتمم باألمر رقم / 5

املؤرخ يف 1أوت

 1اجلريدة الرمسية رقم

/

 ، 6112 ،ص  .10املعدل و

املتمم باألمر رقم

. 1
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بقضايا حيوية و كربى مثل عجز العدالة أمام غول الفساد الذي أركس اجلزائر يف محأة التخلف  ،و عدم ارتداع املسؤولني
الفاسدين .
و قد صرح رئيس اجلمهورية يف خطابه املطول يوم  1أبريل  999على أن اجلزائر مريضة بالفساد و مريضة يف إدارهتا
باحملاباة و احملسوبية  ،و تبذير املوارد العامة ينهبها بال ناه و ال داع "  .و لألسف و بعد مرور  9سنة ال زالت مشكلة الفساد
متجذرة يف الدولة اجلزائرية.
و رغم النصوص القانونية اليت أوجدها املشرع متاشيا مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد و املعتمدة من قبل اجلمعية
العامة لألمم املتحدة لسنة 113

 ،إال أن تطبيق هذه ا لنصوص القانونية على أرض الواقع يبقى بعيد املنال  ،حيث بقيت

كحرب على ورق ،أو نصوص قانونية بال روح و بال إرادة سياسية حقيقية للتطبيق .
و قد أشارت بعض التقارير إىل أن فضائح شركة وناطراك و الطريق السيار شرق غرب  ،و قضايا أخرى عجز فيها القضاء
عن حتقيق أي نتائج  ،و احملاكمات اليت متت بشأهنا كانت من أجل تفادي انتقاد اجملتمع الدويل ال أكثر  ، 3وليس حتقيق ثقة
املواطن اجلزائري يف القضاء و تطبيق القانون و حتقيق الردع.
إن مثل هذا الوضع يؤدي إىل فقدان ثقة املواطن اجلزائري يف أداء السلطة القضائية و يف استقالهلا و حيادها ،و إذا تعلق
األمر بشخص أجنيب مثال و بالذات يف جمال االستثمار و ابرام الصفقات العمومية  ،جتد هذا األخري يعزف عن االستثمار سبب
عدم ثقته يف القضاء و هذا بسبب غياب املؤهلني للفصل يف هكذا نزاعات  ،و هذه العوامل بدون شك تشكل تصدعا لظاهرة
األمن القضائي كحق من حقوق اإلنسان.
لقد أشار علماء اإلجرام إىل أن أكثر مظاهر الفساد خطورة فساد جهاز الشرطة  ،و جهاز القضاء ،و فساد هذا اجلهاز
األخري يؤثر بطريقة سلبية على أهم احلقوق ذات الصلةباألمنالقضائي خاصة احلق يف احملاكمة العادلة  ،و احملاكمة من قبل حمكمة
خمتصة و مستقلة و حيادية  ،تكريس مبدأ املساواة  ،و بالتايل فإن سيادة القانون لن تكون هي العنصر السائد .
فعلى سبيل املثال إذا جلأت إحدى األطراف إىل دفع الرشوة إىل القاضي  ،أو إىل مسؤول آخر يف احملكمة و بناءا على ذلك
أتيحت هلا فرصة الوصول إىل وثائق ال ميتلك الطرف اآلخر سبل الوصول إليها  ،أو تسببت يف اختفاءالوثائق  ،فلن تكون هناك

د .بشير عمري  ،حين يصمت الرئيس القضاء  ،مقالة منشور على الرابط االلكتروني  www.alquids.co.ube/arabirتاريخ الزيارة  1فبراير  61 2علىالساعة العاشرة صباحا.
6
صادقت عليها الجزائر بتاريخ  9أفريل  ، 6110الجريدة الرسمية  6110 ،العدد . 627
ينظر المواقع االلكترونية التالية حول الفساد في الجزائر  www.alhayet.com/ www.alaraby.co.uk/.تاريخ الزيارة يوم  61فبراير  61 2على الساعةالخامسة مساءا .
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مساواة بني أطراف الدعوى  ،و أن القاضي الذي يقبل الرشوة أكيد أنه لن يكون قاضيا مستقال و حياديا أو عادال  ،و مع
ضمان وجود املعاملة التفضيلية و ما ينتج عنها من ممارسة للتمييز  ،فإنه سيتم طمس املوضوعية و احليادية من العملية القضائية.
على هذا األساس فإن احلاجة ملحة لوجود قضاء يتسم بالعدل و الكفاءة هو املفتاح ملبادرات مكافحة الفساد ألن املؤسسة
القضائية هي املؤسسة العامة املخولة بالعمل على توفري الضوابط األساسية على املؤسسات العامة األخرى.
أما مؤشرات الفساد لدى القضاء كما جرى تصورها من قبل اجلمهور و اليت من شأهنا أن هتدد مسألة األمن القضائي هي :
التأخري يف تنفيذ أوامر احملكمة  ،و اإلصدار غري املربر لالستدعاءات و تقدمي الكفاالت  ،و عدم تقدمي السجناء للمحاكمة  ،و
عدم وصول اجلمهور إىل سجالت وقائع جلسات احملكمة  ،و التأخري يف إصدار األحكام  ،و ارتفاع معدالت التربئة  ،و تضارب
املصاحل  ،و التحيز مع أو ضد أحد األطراف أو الشهود  ،و اخلدمة لفرتات طويلة يف مركز قضائي معني  ،و ارتفاع معدالت
القرارات اليت تكون يف صاحل السلطة التنفيذية . ...

الخاتمة:
مما سبق يتبني أن األمن القضائي يع ّد من أهم املبادئ اليت تقوم عليها دولة القانون و احلق ،وله أمهية كبرية يف حتقيق
العدالة و استقالل السلطة القضائية و حتقيق العدالة و فرض سيادة القانون ،و محاية حقوق األفراد و حرياهتم ،وحتقيق التنمية
مبفهومها الواسع ،و لكن ال ميكن احلديث عن وجود أو تكريس األمن القضائي فعليا دون احرتام مبادئ األمن القانوين و يف
مقدمتها وضوح القاعدة القانونية و مبدأ عدم رجعية القوانني و سهولة فهم واستيعاب القواعد القانونية و مبدأ املساواة  ،...ألن
األمن القانوين مبدأ شامل ينطوي حتت غطاءه مبادئ أخرى منها األمن القضائي حيث يعترب هذا األخري كآلية حلماية مبادئ و
املعوقات اليت حتول دون حتقيقه بصفة كاملة من الناحية العملية  ،واليت حاولت
قواعد األمن القانوين ،إال أن هناك الكثري من ّ
هذه الدراسة تبيان بعض مظاهرها اليت نتمىن من السلطات املختصة يف اجلزائر أن تبادر بإعمال و إنفاذ النصوص القانونية ذات
الصلة ،لكي ال تبقى جمرد حرب على ورق ،كتكريس نظام اإلعالم القضائي خاصة يف القضايا اجلزائية اليت تثري الرأي العام من أجل
خلق الثقة لدى املوطنني يف عمل السلطة القضائية ،و كذا احرتام و شروط إعمال قواعد و إجراءات االجتهاد القضائي و توحيد
تطبيق أحكامه على خمتلف اجلهات القضائية لضمان استقرار تطبيق ما استقرت عليه اجتهادات احملكمة العليا ،إضافة إىل تفعيل

* مركز منع الجريمة  ،تعزيز نزاهة القضاء ضد الفساد  ،موجود على الرابط التالي  :تاريخ الزيارة يوم  61 2/17/61على الساعة
.14hwww.int.search.tb.asle.com
6
-نفس اإلشارة السابقة .
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تطبيق النصوص القانونية املتعلقة بالوقاية و مكافحة الفساد و تدعيم استقاللية السلطة القضائية حملاكمة الفاسدين مهما كانت
سلطاهتم و مسؤولياهتم و بغض النظر عن صفاهتم ألن الواقع أثبت أنه كثريا ما يتم التضحية باحليتان الصغرية و ترك احليتان الكبري
ة الضالعة يف الفساد.

قائمة المراجع:
أوال:باللغة العربية:
:1الكتب
ا .-د .أسامة أبو احلسن جماهد  ،احلماية املدنية للحق يف قرينة الرباءة  ،دار النهضة العربية القاهرة . 11 ،
د .احلاج علي بدر الدين جرائم الفساد و آليات مكافحتها يف التشريع اجلزائر ،دار األيام  ،األردن . 1 1  ،.مجعية عدالة األمن القضائي و جودة األحكام ،نوبر ،مؤسسة دار القلم ،الرباط. 1 ، د.وليد إبراهيم الدسوقي  ،مكافحة الفساد يف ضوء القانون و االتفاقيات الدولية ،ط  ،الشركة العربية للتسويق والتوريدات  ،القاهرة . 111
د.سوزان روز أكرمان  :الفساد و احلكم  ،ترمجة فؤاد سروجي  ،دار األهلية للنشر و التوزيع  ،األردن . 113.عبد اجمليد خلداري  ،د .فاطمة بن جدو ،األمن القضائي و األمن القانوين عالقة تكامل،جملة الشهاب،جامعة الوادي،اجمللد ،1عدد ،جوان . 1 1
د .عبد املنعم البد راوي  ،مبادئ القانون دون دار نشر أو سنة  ،القاهرة.د.علي الشتا الفساد اإلداري و جمتمع املستقبل  ،املكتبة املصرية  ،اإلسكندرية . 999 ، :2الرسائل الجامعية:
د.عبد املنعم سامل شرف الشيباين  ،احلماية اجلنائية للحق يف أصل الرباءة  ،دكتوراه يف القانون جامعة عني مشس ،مصر،
. 111
 3المقاالت :

د .دالل لوشن.د.فتيحة بوغقال  ،األمن القضائي بني ضمانات التشريع و خماطر االجتهاد  ،جملة الباحث للدراساتاألكادميية  ،العدد  ،يناير  ، 1 1جامعة باتنة  ،اجلزائر .
د .حممد عبد النبوي  ،تعميم االجتهاد القضائي  ،مسامهة يف خدمة العدالة جملة سلسلة االجتهاد القضائي العدد األول ،املغرب.
د .عبد احلق خلداري  ،مبدأ األمن القانوين و دوره يف محاية حقوق اإلنسان  ،مقال منشور مبجلة احلقيقة  ،جامعة أدرار ،اجلزائر  ،العدد . . 1 1 ، 31
-د .عبد الرمحان اللمتوين  ،االجتهاد القضائي و األمن القانوين  ،جملة امللحق القضائي عدد  1مايو . 1
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د .فايزة ميموين و مراد خليفة  ،السياسة اجلنائية للمشرع اجلزائري يف مواجهة ظاهرة الفساد  ،جملة االجتهاد القضائي  ،جامعةحممد خيضر  ،بسكرة  ، 119 ،العدد . 5
د .فوزية أحصار  :موقع االجتهاد القضائي من منظومة إصالح العدالة باملغرب  ،جملة الفقه و القانون  ،عدد  9مارس1 5
 4القوانين:
الدستور اجلزائري ،القانون رقم  1 - 1املؤرخ يف  1مارس . 1 1
قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري األمر رقم  55-11املؤرخ يف  1صفر عام  311املوافق لـ  1 :يونيو سنة . 911
قانون الوقاية من الفساد و مكافحته :.األمر رقم  1 /11املؤرخ يف  1فرباير  ، 111يتعلق بالوقاية من الفساد و
مكافحته املعدل و املتمم باألمر رقم  1/15املؤرخ يف  1أوت  ، 1 1و املعدل و املتمم باألمر رقم / 5
1أوت

املؤرخ يف

. 1

 -5المواقع االلكترونية:
د.بوبشري حممد أمقران  ،تغيري االجتهاد القضائي بني النص و التطبيق  ،حبث مقدم مللتقى األمن القانوين  ،كلية احلقوق و العلوم
السياسية جامعة ورقلة  1موجود على الرابط manifest.univ.ouargla.dz/
د.بشري عمري  ،حني يصمت الرئيس القضاء  ،مقالة منشور على الرابط االلكرتوين www.alquids.co.ube/arabir
د .حممد بديع  ،و العريب لطفي  ،و أمحد فروق  ،األمن القضائي و دوره يف حتقيق التنمية مقال موجود على الرابط
www.zidmiailama.arabepro.com/t382-Topic
د .حممد اخلضراوي األمن القضائي يف التجربة املغربية مقال منشور  ،عرب الرابط ، www.press,ma
د .حممد اهلييت  ،أثر االجتهاد القضائي على مسودة القانون اجلنائي  ،مقال موجود على الرابط اآليتwww.hespress.com/writers/html:
د .حممد عبد النبوي  ،تعميم االجتهاد القضائي مسامهة يف خدمة العدالة .مقال منشور عربموقع www.marocdroit.comlocتاريخ الزيارة 1 1/11/1
د .رحيم حسن العكيلي  ،حق االطالع على املعلومات متوفر على الرابط التايل www.iraqja.ig/view.1304 :
مقال بعنوان "األمن القانوين و األمن القضائي منشور على الرابط :
www.turess.com/alcliourouk/
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املواقع االلكرتونية التالية حول الفساد يف اجلزائر .www.alhayet.com/ www.alaraby.co.uk/.
مركز منع اجلرمية  ،تعزيز نزاهة القضاء ضد الفساد  ،موجود على الرابط التايل :
.14hwww.int.search.tb.asle.com
 -6التقارير:
تقرير االحتاد النقايب لقضاة فرنسا و املنشور على املوقع القانوين جلامعة Nancy
http://juripole.u-nancy.fr/USM/mp.html
ثانيا :المراجع باللغة األجنبية:

1- Ouvrages
Jaques DELGA, l’atteinte à la présomption d’innocence .éd ESKA, Paris. 2008 .
; 2- Articles
Hélène BUREAU : la présomptions d’innocence devant le juge civil, JCP éd. G.
N° 40-30 Septembre 1998 P 1693.
.
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تكريس مبدأ المساواة في شركات التوصية البسيطة وف ًقا ألحكام
القانون التجاري الجزائري

ط.د .دربال سهام

تكريس مبدأ المساواة في شركات التوصية البسيطة وفقا ألحكام القانون التجاري الجزائري
Enshrine the principle of corporate equality of simple recommendation in
accordance with the provisions of Algerian commercial law
دربال سهام/باحثة دكتوراه تخصص قانون االعمال -كلية الحقوق  ،جامعة أبوبكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر

الملخص:
تعترب شركات التوصية البسيطة من الشركات التجارية اليت اهتم املشرع اجلزائري بتنظيم احكامها من التأسيس ايل االنقضاء  ،فهي
تتشابه مع شركات التضامن يف العديد من االحكام .
إال ان ما مييزها عن غريها احتوائها علي نوعني من الشركاء شركاء متضامنني مسؤوليتهم مطلقة  -أي شخصية و تضامنية  -مع
هذه الشركة  ،و خيضعون لنفس النظام القانوين الذي خيضع له الشركاء املتضامنون يف شركات التضامن ؛ و شركاء موصني
مسؤوليتهم حمدودة حبدود احلصص اليت يقدموهنا  .هذا االختالف يف املراكز القانونية هو ما يطرح إشكالية املساواة بينهم يف فرتة
التأسيس و من حيث حق اإلدارة و خمتلف احلقوق املمنوحة هلم.
الكلمات المفتاحية  :شركة التوصية البسيطة  ،الشريك املتضامن  ،الشريك املوصي  ،املساواة يف احلقوق .
Abstract :
The simple recommendation companies are the commercial enterprises that the Algerian
legislator was interested in organizing from creation to disappearance, they are similar to
solidarity enterprises in many provisions, but what sets them apart from others is the
confinement of two types of partners: solidarity partners and their absolute responsibility any
personality and solidarity with this company is subject to the same legal system as the
partners of the partnership and limited liability limited partners within the limits they provide.
This difference in legal centers is what raises the problem of equality between them in the
period of incorporation and in terms of the right of management and the various rights granted
to them .

key words: The simple recommendation companies, Solidarity partners, Limited partners,
Equal rights .

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد15أيار /مايو - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

263
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القانون التجاري الجزائري

ط.د .دربال سهام

مقدمة
حتظي الشركات التجاريةة بأييةة كبةرية ملةا تقدمةه مةن خةدمات باعتبارهةا أداة مللةي للنهةوا باالاتصةاد الةو

فهةي ترتكةز علةي

االشةرتا بةني شخصةةني فةأكلر بغةةرا تأسةيس كيةةان ااتصةادي مةةع بةني اجلهةود الفرديةةة و املاليةة  ،و اةةد اهةتم املشةةرع اجلزائةري بتنظةةيم
احكةةام هةةذه الشةةركات بةةاختالف أنواعهةةا كشةةركة التوصةةية البسةةيطة الةةيت تضةةرو طةةذورها يف القةةرون الوسةةطي  .حيةةث كةةان القةةانون
الكنسي السائد آنذا حيرم القرا بالفائدة  ،كما كةان مينةع علةي النةبالء و االشةراف و ةباش اجلةيغ االشةتغاا بالتجةارة فلجةأ هةؤالء
ايل توظيةف أمةواهلم عةن ريةق اسةةتعماا عقةد التوصةية »  « contrat de commandو اةد سةةري هةذا العقةد بةاد االمةةر يف
املةةدن اإليطاليةةة و يف نطةةاق التجةةارة البصريةةة و مصةةدر كلمةةة »  « commandهةةو كلمةةة

»  « commandareالالتينيةةة

األصل اليت شاعت يف اللغة الفرنسية فيما بعد بلفظة » . « commandite
و انتشر هذا العقد أيضا يف التجارة الربية غري انه كان يتم يف شكل مسترت كوسيلة للتصايل علي حترمي الربا مةن ةرف الكنيسةة يف
القرون الوسطي فكانت بقة االشراف و رجاا الدين يقدمون رؤوس األمةواا ققتضةي هةذا العقةد بتقةدمي األمةواا ايل احةد التجةار
لكي ميارس التجارة مث يقتسم الطرفان األربةاح و اسسةائر بنسةت يتفقةون عليهةا يف العقةد شةريطة إال تتجةاوص خسةارة صةاحت املةاا
مقدار ما ادمه من أمواا اما التاجر فيساا عن اسسائر بأمجلها و بدون حتديد.
توسع نطاق عقد "الكومند " يف مرحلة تالية و أنشئت يف ظله شركات حقيقة استطاع بواسطتها النبالء و االشراف و العسكريون
و رجاا الدين ممارسة التجارة بواسطة غريهم عن ريق تقدمي املاا او البضائع أي االشرتا يف راس مةاا الشةركة بةدون أن يشةرتكوا
عمليا يف ادارهتا و بدون أن يتعر وا ايل املسؤولية الشخصية .
و اد نظمت اجملموعة التجارية الصادرة سنة  76هذا النوع من الشركات  ،و مت تقنني احكامهةا يف القةانون الفرنسةي الصةادر
س ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةنة . 086
اما املشرع اجلزائري فعرف هذا النوع من الشركات سنة  99إثر تعديل القانون التجةاري  7الصةادر سةنة .6 96و لكةن
يقم بتعريفها علي خالف بعض التشةريعات العربيةة كالتشةريع األردين و التشةريع االمةارامل و املصةري الةذي عرفهةا يف املةادة

مةن

 الياس ناصيف  ،موسوعة الشركات التجارية شركة التوصية البسيطة و شركة احملاصة  ،اجلزء الرابع  ، 997 ،ص. . نادية فضيل  ،احكام الشركة بقا للقانون التجاري اجلزائري "شركات األشخاص "  ،اجلزائر  ،دار هومة  ، 88 ،ص 6 . الياس ناصيف  ،املرجع السابق  ،ص .و ما يليها. يرجع الفضل يف تقنني العادات التجارية ايل فرنسا حيث محل الوصير الفرنسي "كولبري لويس الرابع عشر" علي إصدار أمرين ملكيني متعلقني بالتجارة األوا االمر امللكي الصادر يف شهر اذار 76املتعلق بالتجارة الربية و اد أشرف علي و عه العالمة " لوفاية دي بوتي "  ،و كان هلذا التقنني صداه الواسع و البعيد يف مجيع احناء أوروبا و ظل هذان االمران امللكيان نافذان يف فرنسا حىت
و مايليها .

نشوو اللورة الفرنسية حيث أصدرت اهليئة التشريعية يف فرنسا عام  086اانون التجارة الفرنسي  .مقتبس عن  :حممد سامر عاشور  ،القانون التجاري (االعماا التجارية و التاجر و املتجر ) ،
سوريا  ،من منشورات اجلامعة االفرتا ية السورية  ، 8 0 ،ص. 87.
https://pedia.svuonline.org
 نادية فضيل  ،املرجع السابق  ،ص . 0 . -7املرسوم التشريعي  80- 9املؤرخ يف  8ذي القعدة

املوافق ا

أفريل  99اجلريدة الرمسية رام  6لسنة . 99

 -6االمر رام  9-6املؤرخ يف  7سبتمرب  96و املتضمن القانون التجاري اجلريدة الرمسية رام  8املؤرخة يف  9ديسمرب . 96
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اانون التجاري الصادر سنة  00بأهنا " الشركة اليت تعقد بني شريك واحد أو أكلر مسئولني و متضامنني و بني شريك واحد
أو أكلر يكونون أصصاو أمواا فيها و خارجني عن اإلدارة ويسمون موصني .
مةن خةالا هةةذا التعريةف يتبةني ان هةةذه الشةركة تسةتند يف تكوينهةةا علةي االعتبةار الشخصةةي حيةث تتشةابه مةةع شةركات التضةةامن يف
العديةةد مةةن االحكةةام إال اهنةةا تتميةةز عنهةةا بوجةةود نةةوعني مةةن الشةةركاء ؛ شةةركاء متضةةامنني مسةةؤوليتهم مطلقةةة و شةةركاء موصةةني
مسؤوليتهم حمدودة.
هةةذا االخةةتالف بةةني الشةةركاء يطةةرح إشةةكالية املسةةاواة بيةةنهم سةواء يف فةةرتة التأسةةيس أو مةةن حيةةث احلةةق يف اإلدارة و كةةذلك خمتلةةف
احلقةةوق املمنوحةةة هلةةم أثنةةاء حيةةاة الشةةركة بةةالرغم مةةن اخةةتالف مراكةةزهم القانونيةةة  ،و عليةةه هتةةدف هةةذه الدراسةةة ايل التعةةرف علةةي
التنظيم القانوين لشركة التوصية البسةيطة يف اجلزائةر مةع حتديةد مواةف املشةرع اجلزائةري مةن فكةرة املسةاواة بةني الشةركاء املتضةامنني و
الشركاء املوصني يف هذه الشركة .
لذلك نطرح التساؤا التايل :ما مدي تكريس مبدأ املساواة بني الشركاء يف التنظيم القانوين لشركة التوصية البسيطة يف اجلزائر؟
و لإلحا ة طل جوانت هذا املو وع يستوجت تقسيم الدراسة ايل اسمني :
األوا  :نظرة حوا التنظيم القانوين لشركة التوصية البسيطة يف القانون اجلزائري و اللاين :املسةاواة يف احلقةوق املمنوحةة للشةركاء يف
الشركة

أوال  :نظرة حول التنظيم القانوني لشركة التوصية البسيطة في القانون الجزائري
تنتمي شركات التوصية البسيطة لشركات األشخاص ألهنا تقوم علي االعتبار الشخصي فهي تتشار مع شركة التضةامن يف اغلةت
احكامها  ،إال اهنا تتميز عنها يف بعض اسصائص اليت تنفةرد اةا مةن حيةث التأسةيس و اإلدارة  .حةىت تتضةا الرؤيةة سةيتم التطةرق
ايل كيفية تكوين هذه الشركة و ادارهتا مع تبيان مدي تساوي الشركاء يف هذه املراحل.
 )1تأسيس شركة التوصية البسيطة
باعتبار أن الشركة عقد فيشرتش لقيامها توفر األركان املو وعية العامة و اساصة و الشكلية .
 .األركان الموضووعية العاموة  :و املتمللةة يف الر ةا و االهليةة و احملةل و السةبت ؛ فيلةزم اذن لتكةوين هةذه الشةركة أن يكةون
ر ا الشركاء صةصيصا خةايل مةن أي عيةت مةن عيةوو اإلرادة باإل ةافة ايل تةوفر االهليةة و اجلةدير بالةذكر أن االهليةة تلةف
بالنسةةبة للشةةركاء باعتبةةار ان هةةذا النةةوع مةةن الشةةركات يضةةم ةةائفتني مةةن الشةةركاء ؛ متضةةامنني تكةةون مسةةؤوليتهم مطلقةةة عةةن

 تنص املادة  7من القانون املدين اجلزائري " الشركة عقد ققتضاه يلتزم شخصان بيعيان او اعتباريان أو اكلر علي املساية يف نشاش مشرت بتقدمي حصة من عمل أو ماا أو نقد  ،ادفااتسام الربا الذي اد ينتج أو حتقيق ااتصاد أو بلوغ هدف ااتصادي ذي منفعة مشرتكة .
كما يتصملون اسسائر اليت اد تنجر عن ذلك "
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ديون الشركة فيشرتش فيهم االهلية الكاملة أو اهلية االجتار  ،أما بالنسبة للشركاء املوصني و الذي تكون مسؤوليتهم حمدودة
يف حة ة ة ةةدود احلصة ة ة ةةص املقدمة ة ة ةةة فة ة ة ةةال يشة ة ة ةةرتش فة ة ة ةةيهم االهلية ة ة ةةة الكاملة ة ة ةةة فيجة ة ة ةةوص للقاصة ة ة ةةر االنضة ة ة ةةمام ايل هة ة ة ةةذه الشة ة ة ةةركة.
و يشرتش كةذلك تةوفر احملةل الةذي ةت ان يكةون ممكنةا و مشةروعا غةري خمةالف للنظةام العةام و االداو العامةة ؛ و السةبت
و هو الباعث الذي يدفع الشركاء لالشرتا يف هذه الشركة و املتملل يف حتقيق غرا مايل أي حتقيق األرباح .
 .األرك و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووان الموض و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وووعية الخاص و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووة  :و املتملل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة يف :
 تعوودد الشووركا  :حيةةدد املشةةرع اجلزائةةري عةةدد الشةةركاء يف هةةذه الشةةركة بةةل احالنةةا قوجةةت املةةادة  7مكةةرر مةةن القةةانونالتجاري ايل احكام شركة التضامن

و يع ذلك أهنا تتكون من شريكني علي األال أحديا متضامن و االخر موصي.

 نية المشاركة  :و تع رغبةة الشةركاء يف حتقيةق فكةرة تكةوين الشةركة و احلصةوا علةي الةربا  ،فالشةركاء جتمعهةم إرادة تنفيةذفكةةرة واحةةدة  ،تتملةةل يف التفةةاهم علةةي إنشةةاء الشةةركة  ،و تقةةدمي حصصةةهم يف رأس ماهلةةا  ،لكةةي تتهيةةأ هلةةا أسةةباو العمةةل و
الدميومة و يتعاون الشركاء علي إجنةاح الشةركة  ،و حتقيةق األغةراا الةيت تأسسةت مةن أجلهةا  ،و هةذا يعة العمةل علةي إدارة
الشركة و مراابة أعماهلا  ،و بالتايل االشرتا يف الربا و حتمل اسسارة  ،و من هذا يتبني أن النواة االويل لتكوين الشركة هي
تالاي الرغبات يف حتقيق الفكرة و بعد االتفاق علي ذلك تأمل العناصر األخةر و هةي تقةدمي احلصةص و االشةرتا باألربةاح
و اسسائر.
 اقتسام األرباح و الخسائر :يتملل هذا الركن يف رغبة الشركاء يف ج األربةاح عةن ريةق اسةتغالا املشةروع و اابليةة كةلشريك يف حتمل نصيت من اسسائر الذي اد ينتج عن استغالا املشروع .و بالرغم من ان الشركة عقد و العقد شريعة
املتعاادين إال انه ال وص و ع شرش األسد الذي مفاده حرمان احد الشركاء من حقه يف األرباح أو اعفائه من اسسائر
و اجلدير بالذكر ان شةركة التوصةية البسةيطة كغريهةا مةن الشةركات التجاريةة ضةع لةنفس القواعةد املنظمةة لكيفيةة توصيةع األربةاح و
اسسائر و هو مشرتش ظهوره يف العقد التأسيسي هلذه الشركات حست ما جاء يف املادة  7مكرر

الفقرة اللاللة من القانون

التجةةاري اجلزائةةري  ،فتةةوصع األربةةاح بقةةدر حصةةص املسةةاية يف الشةةركة و يضةةاف للشةريك املتضةةامن نسةةبة تقةةرر يف العقةةد التأسيسةةي

 تنص املادة  8من القانون التجاري اجلزائري " ال وص للقاصر املرشد  ،ذكرا أم انلي  ،البالغ من العمر  0سنة كاملة و الذي يريد مزاولة التجارة  ،أن يبدأ يف العمليات التجارية  ،كما ال ميكناعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات اليت يربمها عن اعماا جتارية.
اذا يكن اد حصل مسبقا علي إذن والده أو امه او علي ارار من جملس العائلة مصدق عليه من احملكمة  ،فيما اذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته االبوية أو استصاا عليه مباشرهتا
أو يف حالة انعدام األو و االم.
و ت أن يقدم هذا االذن الكتايب دعما لطلت التسجيل يف السجل التجاري ".
 تنص املادة  7مكرر من القانون التجاري "تطبق االحكام املتعلقة بشركات التضامن علي شركات التوصية البسيطة مع مراعاة القواعد املنصوص عليها يف هذا الفصل " حيدد املشرع اجلزائري عدد الشركاء يف شركات التضامن و عليه نرجع ايل حكم املادة  7من القانون املدين اجلزائري السالفة الذكر . فوصي حممد سامي  ،الشركات التجارية االحكام العامة و اساصة –دراسة مقارنة  ، -الطبعة اسامسة  ،األردن  ،دار اللقافة  ، 8 8 ،ص 0 .و ما يليها. -نادية فضيل  ،املرجع السابق  ،ص . 8 .
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علةةي حتملةةه إدارة و مسةةؤولية اعمةةاا اإلدارة الةةيت أعطيةةت لةةه اانونةةا و يظهةةر جليةةا أن املشةةرع أعطةةي للشةةركاء يف شةةركات التوصةةية
البسيطة مطلق احلرية لالتفاق حوا النسبة .
 تقووديم الحصووص :ال يكفةةي لتكةةوين شةةركة التوصةةية البسةةيطة تعةةدد الشةةركاء بةةل يشةةرتش ركةةن تقةةدمي احلصةةص و تلةةفاحلصةةص املقدمةةة حسةةت نةةوع الش ةريك الن هةةذه الشةةركة تضةةم نةةوعني مةةن الشةةركاء متضةةامنني و موصةةني كمةةا سةةبق لنةةا
الذكر.
أوال  :الحص و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووص المقدم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووة مو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و الش و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووري المت و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووام
وص للشريك املتضامن تقدمي حصة نقدية أو عينية أو عمل فهو خيضع لنفس النظام القانوين الذي خيضع له الشريك املتضامن يف
شركة التضامن ؛ فهذه احلصص غري اابلة للتناصا عنها كقاعدة عامة إال قوافقةة كةل الشةركاء الن شخصةية الشةريك حمةل اعتبةار .
ثاني و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووا  :الحص و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووص المقدم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووة مو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و الشو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وري الموص و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووي
ةةوص للش ةريك املوصةةي تقةةدمي احلصةةص النقديةةة و العينيةةة و لكةةن ال ةةوص أن تكةةون حصةةة عمةةل ؛ يةةري أبةةو صيةةد ر ةوان احلكةةم
ب ة ة ةةالرجوع إيل األص ة ة ةةل الت ة ة ةةارخيي هل ة ة ةةذه الش ة ة ةةركة عن ة ة ةةدما ك ة ة ةةان املق ة ة ةةرا (املوص ة ة ةةي ) دائم ة ة ةةا يف اسف ة ة ةةاء و ال يش ة ة ةةرت يف اإلدارة .
بينما يري البعض االخر هذا احلكم باحلظر القانوين امللقي علي عاتق الشريك املوصي و املتملل يف منعةه مةن القيةام بةأي عمةل
يتعلق باإلدارة و ال ميكن أن متلل حصة الشريك يف أسهم اابلة للتداوا كما هي احلاا يف شركات األمواا .
 .األركان الشكلية  :اشرتش املشرع اجلزائري افراغ عقد الشركة يف الشكل الرمسي و ا اذ إجراءات شهره يف النشةرة الرمسيةة
لإلعالنات القانونية باإل افة ايل شهر التعديالت اليت اد تطرأ علي هذه العقود.
و املشةةرع اجلزائةةري أكةةد يف املةةادة  7مكةةرر  8مةةن القةةانون التجةةاري علةةي ةةرورة أن يتضةةمن العقةةد التأسيسةةي للشةةركة علةةي
البيانات التالية :
 مبلغ أو ايمة حصص كل الشركاء.
 حصة كل شريك متضامن أو شريك موصي يف هذا املبلغ أو القيمة .
 احلصة االمجالية للشركاء املتضامنني و حصتهم يف األرباح و كذا حصتهم يف الفائض من التصفية .
 )2إدارة شركة التوصية البسيطة

 حممد الطاهر بلعيساوي  ،الشركات التجارية – النظرية العامة و شركات األشخاص  ،اجلزء األوا  ،اجلزائر  ،دار العلوم  ، 8 ،ص. 98. املادة  7مكرر  6من القانون التجاري اجلزائري. املادة  7مكرر الفقرة اللانية من القانون التجاري اجلزائري. -راجع  :نادية فضيل  ،املرجع السابق  ،ص. 9.
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ضع الشركة ذات التوصية البسيطة لنفس االحكام اليت ضع هلا شركة التضامن فتسري من رف مدير واحد -أو عدة مةدراء -
يتم تعيينه من رف ا لشركاء املتضةامنني سةواء يف القةانون األساسةي و يسةمي باملةدير النظةامي أو يف عقةد الحةق و يسةمي باملةدير
غري النظامي .
و حيظر علي الشريك املوصي يف اعماا اإلدارة اسارجية و هو ما سيتم التطرق اليه يف النقاش التالية :
 .1المقصود بمنع الشري التدخل الموصي م التدخل في اعمال اإلدارة
القاعةةدة العامةةة هةةي احلظةةر علةةي الش ةريك املوصةةي التةةدخل يف إدارة شةةركة التوصةةية البسةةيطة فيجةةت أن تكةةون هةةذه اإلدارة ألحةةد
الشةةركاء املتضةةامنني أو لشةةخص أجنةةر عةةن الشةةركة  ،و هةةذه القاعةةدة ادميةةة ذكرهةةا "جوواس سووافاري " يف مؤلفةةه الشةةهري " التوواجر
الكامل " و حرص املشرع علي تقنينها فنص عليها يف املادة اللامنة و العشرين من اجملموعة التجارية القدمية بقوله " و ال وص هلةم
أن يعملوا عمال متعلقا بإدارة الشركة و لو بناء علي توكيل ".
اما املشرع اجلزائري فقد نص علي هةذا احلظةر يف املةادة  7مكةرر  8مةن القةانون التجةاري اجلزائةري الةيت تةنص علةي " ال ميكةن
للشة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةريك املوص ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةي أن يق ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوم ب ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةأي عم ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةل تس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةيري خ ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةارجي ول ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةو ققتض ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةي وكال ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة.
و يف حالةةة خمالفةةة هةةذا املنةةع  ،يتصمةةل الش ةريك املوصةةي  ،بالتضةةامن مةةع الشةةركاء املتضةةامنني ديةةون الشةةركة والتزاماهتةةا املرتتبةةة عةةن
االعماا املمنوعة و ميكن أن يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة أو بعضها فقط حست عدد أو أيية هذه االعماا املمنوعة"
 .2اسباب منع الشري الموصي م إدارة الشركة
اختلفت اآلراء الفقهية حوا احلكمة من منةع الشةريك املوصةي مةن التةدخل يف إدارة شةركة التوصةية الةيت هةو شةريك فيهةا ،و لةذلك
رحت العديد من اآلراء من بينها:
 يري البعض ان احلكمةة مةن منةع الشةريك املوصةي هةي نةوع مةن محايةة الشةركاء املتضةامنني يف شةركة التوصةية البسةيطة  ،فةال
يصا ان ترت مقدراهتم و تعر هم ملسؤولية غري حمةدودة يف يةد شةريك اةد ال متنعةه مسةؤوليته احملةدودة مةن القيةام بتصةرفات
تعةةرا الشةةركة ايل خمةةا ر اةةد تتعةةدي امكانياهتةةا املاليةةة و بالنهايةةة يتصمةةل تبعةةة ذلةةك التصةةرف الشةةركاء املتضةةامنني  ،و هلةةذا
فالبةةد أن تةةرت إدارة الشةةركة بيةةد الشةةركاء املتضةةامنني لكةةي تتةةوفر لةةديهم االسةةتقاللية الةةيت جتعلهةةم يتصةةرفون حبكمةةة ورويةةة
مقدرين ظروف الشركة و بشكل يالئم حجم امكانياهتا املالية .

من القانون التجاري اجلزائري املتعلقة بإدارة شركة التضامن اليت تنص علي " تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء ما يشرتش يف القانون األساسي علي خالف ذلك  ،و وص أن يعني يف
 املادةالقانون املشار إليه مدير أو أكلر من الشركاء أو غري الشركاء  ،أو ينص علي هذا التعيني قوجت عقد الحق"
 حممد فريد العري  ،الشركات التجارية  -املشروع التجاري اجلماعي بني وحدة اال ار القانوين و تعدد األشكاا  ، -مصر  ،دار اجلامعة اجلديدة  ، 8 8 ،ص. . -فوصي حممد سامي  ،املرجع السابق  ،ص. 7 .
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 محاية الغري حةىت ال ينخةدع يف حقيقةة مركةز الشةريك املوصةي فيعتقةد أنةه شةريك متضةامن و مسةئوا مسةؤولية مطلقةة عةن
ديةةون الشةةركة فيطمةةئن ايل مالءتةةه املاليةةة و ميةةنا الشةةركة ائتمانةةا كبةريا مث يفاجةةأ بعةةدها بأنةةه شةريك موصةةي ال يسةةأا إال بقةةدر
حصة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةته.
و استنادا ايل ذلك جعله املشرع يتصمل نتيجة هةذا الظهةور  ،و يتصمةل بالتضةامن كةل االعمةاا املمنوعةة أو بعضةها حسةت
عدد و أ يية هذه االعماا و تكون السلطة التقديرية للقا ي يف تقدير أيية العمل الذي اام به الشريك املوصي .
 كما يري البعض أنه ال مربر حلظر أعماا اإلدارة علي الشريك املوصي  ،و خصوصا أنه ليس مثة مةا مينةع مةن أن يكةون
مةةدير الشةةركة غةةري شةريك فيهةةا و غةةري مسةةئوا عةةن ديوهنةةا علةةي اال ةةالق  ،فةةإذا كةةان هةةذا االمةةر جةةائز ألةةيس مةةن االويل مةةنا
الشريك املوصي حق اإلدارة .
 .3نطاق تطبيق هذا المبدأ
يقع حظر الشريك املوصي من إدارة شركة التوصية البسةيطة علةي اعمةاا اإلدارة اسارجيةة دون أعمةاا اإلدارة الداخليةة  ،و هةذا مةا
يفهم من النص التشريعي  ،ذلك أن الفقه و القضاء يف فرنسا مييزان بني نوعني من أعماا اإلدارة .
و يقصد بأعماا اإلدارة اسارجية  :االعماا اليت تقتضي متليل الشركة امام الغري  ،كالشراء من الغةري أو البيةع لةه حلسةاو الشةركة.
ففي هذه احلالة مينع علي الشريك املوصي القيام قلل هذه االعماا ح ولو كانت عملية واحدة  ،أو كانت تلك االعماا اد اام
اا بناء علي توكيل من جانت الشركاء املتضامنني أو من مدير الشركة .

7

أما اعماا اإلدارة الداخلية  :فهي االعماا اليت حيق للشريك املوصي القيام اا مع الشركة أو مع شركائه دون أن يتأثر الغري اا  ،و
من هذه االعماا حق الشريك املوصي يف حضور االجتماعات اليت يعقدها الشركاء و االشرتا يف املداوالت و التصويت و ابةداء
الرأي فيما يتعلق بشةؤون الشةركة و كيفيةة سةري أعماهلةا 6.وللتمييةز بةني أعمةاا اإلدارة الداخليةة و اسارجيةة مسةألة وااةع يفصةل فيهةا
اا ي املو وع.

0
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 .4جزا مخالفة الحظر
تنص املادة  7مكرر الفقرة اللانية من القانون التجاري "  ...يف خالة خمالفة هذا املنع  ،يتصمل الشريك املوصي  ،بالتضامن
مع الشركاء املتضامنني  ،ديون الشركة و التزاماهتا املرتتبة عن االعماا املمنوعة و ميكن أن يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة أو
بعضها فقط حست عدد أو أيية هذه األعماا املمنوعة  ".من خالا اسةتقراء هةذه املةادة يتضةا أنةه يطبةق علةي الشةريك املوصةي
جزاءان:
األوا اجباري  :يتملل يف تقرير مسؤولية الشريك املوصي عن العمل الةذي اةام بةه مسةؤولية مطلقةة و تضةامنية  ،و لكةن مسةؤوليته
يف غري هذا العمل تكون حمدودة بقدر حصته و يقع هذا اجلزاء بقوة القانون دون أدين تقدير من ابل القا ي .
اللاين اختياري:يلزم فيه الشريك علي وجه التضامن من مجيع ديون الشركة و تعهداهتا و لو تكن ناجتة عن االعماا اليت اةام اةا
فتكون للقا ي سةلطة تقديريةة يف توايةع هةذا اجلةزاء عليةه و هةذا حسةت عةدد و أييةة االعمةاا الةيت تةدخل يف دائةرة احلظةر  ،فمةيت
تبني للقا ي أن االعماا اليت اام اا الشريك املوصي تبلةغ درجةة مةن األييةة و اسطةورة حبيةث أويةت الغةري علةي أن هةذا الشةريك
مسةئوا مسةةؤولية شخصةةية  ،واةةع عليةةه القا ةةي جةزاء املسةةؤولية املطلقةةة و التضةامنية عةةن كافةةة ديةةون الشةةركة الةيت نشةةأت منةةذ ايامةةه
بأعماا اإلدارة و ميت اضي قسؤولية الشريك املوصي أصبا شريكا متضامنا يف مواجهة الغري .
ولكنه يظل حمتفظا يف عالاته بالشركاء بصفته كشريك موصي و يكةون لةه بنةاء علةي ذلةك الرجةوع علةيهم قةا دفعةه للغةري صائةدا عةن
حصته شريطة أن يكون تدخله يف اإلدارة بناء علي توكيل منهم  .أما اذا انتفي ملل هذا التوكيل فال رجوع له عليهم قا وفاه للغري
صيادة علي حصته إال اذا كةان هةذا الرجةوع تطبيقةا للقواعةد العامةة يف االثةراء بةال سةبت أو الفضةالة  ،ولكةن يشةرتش لةذلك أن تعةود
االعماا اليت اام اا بالفائدة علي الشركة و الشركاء و يكون الرجوع عندئذ يف حدود هذه الفائدة .

ثانيا  :المساواة في الحقوق الممنوحة للشركا في الشركة
تسةةعي معظةةم التش ةريعات الدوليةةة و مةةن بينهةةا التش ةريع اجلزائةةري ايل و ةةع الكلةةري مةةن القواعةةد الةةيت حتةةاف علةةي مبةةدأ املسةةاواة يف
الشركات التجارية بصفة عامة و شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة  .هذه املساواة تكون من حيث احلقوق املمنوحة للشركاء يف
هذه الشركة السيما و أهنا تضم نوعني من الشركاء –متضامنني و موصني  -خيتلفان من حيث النظام القانوين الذي خيضعان اليةه

 حممد فريد العري  ،املرجع السابق  ،ص. 6.تطرق املشرع االمارامل ايل حالة التدخل املتكرر و املعتاد للشريك املوصي يف اعماا االدارة اسارجية  ،حيث ارر يف الفقرة اللاللة من املادة التاسعة و الستني أن للمصكمة أن تعامل الشريك املوصي
معاملة الشريك املتضامن و ان تعتربه مسئوال يف مجيع أمواله عن كل التزامات الشركة و تعهداهتا اذا كانت اعماا اإلدارة اليت اام اا اد بلغت ادرا من اجلسامة مما يدعو الغري ايل االعتقاد بأنه من
الشركاء املتضامنني و يف هذه احلالة تسري علي الشريك املوصي االحكام اساصة بالشركاء املتضامنني حبيث يساا مسؤولية شخصية و تضامنية ابل الذين تعاملوا معه أو ابل الغري و يرت لقا ي
املو وع تقدير جسامة التدخل و التغلغل يف إدارة الشركة و أنشطتها دون معقت عليه ميت ااام اضاءه علي أسباو معقولة .
عماد عبد الرحيم الدحيات  ،نظرات يف التنظيم القانوين لشركة التوصية البسيطة يف اانون الشركات االمارامل  ،جملة االجتهاد للدراسات القانونية و االاتصادية،العدد األوا  ، 8 0 ،اجلزائر،
ص. .
 نادية فضيل  ،املرجع السابق  ،ص. 6. -حممد فريد العري  ،املرجع السابق  ،ص. 6.
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و مةةن حيةةث املسةةؤولية الةةيت تلقةةي علةةي عةةاتقهم و لةةذلك يلةةور التسةةاؤا التةةايل  :هةةل مةةنا املشةةرع اجلزائةةري نفةةس احلقةةوق للشةةركاء
بةاختالف مراكةةزهم القانونيةةة ؟ ولإلجابةةة عةةن هةةذا التسةةاؤا نقسةم دراسةةتنا ايل املسةةاواة يف احلقةةوق غةةري املاليةةة و املسةةاواة يف احلقةةوق
املالية.
 )1المساواة في الحقوق غير المالية
حىت تتصقق املشاركة الفعلية للشركاء يف شركة التوصية البسيطة ت ان يتمتعوا قجموعة من احلقوق غري املالية أو اإلدارية و
مةةن أيهةةا  :حةةق اال ةةالع أو االعةةالم  ،حةةق االشةرتا يف اجلمعيةةة العامةةة  ،حةةق التصةةويت  .و هةةو مةةا سةةيتم التطةةرق اليةةه يف
النقاش التالية:
 .1حق االطالع أو االعالم
لكةةي يةةتمكن الش ةريك مةةن املشةةاركة يف املةةداوالت الةةيت تةةتم يف اجتماعةةات اجلمعيةةة العامةةة بصةةورة فعالةةة و التصةةويت علةةي الق ةرارات
املطروحةة  ،فالبةةد أن يكةةون علةةي بينةةة كافيةةة و تكةةون لةةه فكةةرة وا ةةصة عةةن سةةري أعمةةاا الشةةركة و بيعةةة نشةةا اهتا و املشةةاريع الةةيت
اامت اا أو اليت تنوي القيام اا و حقيقة مركزها املايل .
و ال يتصقق ذلك إال قمارسة حقه يف االعالم  ،ويقصد به حصوا الشريك علي املعلومات الضرورية حيت يكون علي دراية كاملة
بكل ما ري يف الشركة  ،و ت أن تكون هذه املعلومات جدية و حقيقية و مناسبة.و اد أكد املشرع اجلزائري علي رورة منا
الشريك حق اال الع علي دفاتر الشركة و مستنداهتا ؛
فبالنسبة للشري الموصي فقد نصت املادة  7مكةرر  7مةن القةانون التجةاري اجلزائةري علةي"للشةركاء املوصةني  ،احلةق مةرتني
خالا السنة  ،يف اال الع علي دفاتر الشركة و مستنداهتا و يف رح أسئلة كتابية حوا تسيري الشركة  ،وتكون اإلجابة عنها كتابيا
أيضا "
فيصق إذن للشريك املوصي ممارسة حقه يف اال الع مرتني يف السنة فقط و ذلك لتفادي التعسةف يف اسةتعماا هةذا احلةق ؛ لةيس
هذا فصست و إمنا وص له رح أسئلة كتابية ملدير الشركة الذي غالبا ما يكون من الشركاء املتضامنني.
و اجلدير باملالحظة أن املشرع اجلزائري أويل أيية كبرية حلق اعةالم الشةريك املوصةي وهةو مةا نستشةفه مةن خةالا منصةه فرصةة ةرح
أسئلة كتابية و هو ال جنده يف شركة املساية بالرغم من مكانتها االاتصادية الكبرية.
أما الشري المت ام  :فهو خيضع ألحكام شركة التضامن فنطبق أحكام املادة 0

من القانون التجةاري اجلزائةري الةيت تةنص

عل ة للشةةركاء غةةري املةةديرين احلةةق يف أن يطلع ةوا بأنفسةةهم م ةرتني يف السةةنة يف مركةةز الشةةركة علةةي سةةجالت التجةةارة و احلسةةابات و

 فاروق إبراهيم جاسم  ،حقوق املساهم يف الشركة املساية  ،الطبعة االويل  ،مشورات اجلبلي احلقواية  ، 880 ،ص. 89. -راجع املواد  708 ، 760 ،766 :من القانون التجاري اجلزائري.
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العق ة ة ةةود و الفة ة ة ةواتري و املراس ة ة ةةالت و احملا ة ة ةةر و بوج ة ة ةةه العم ة ة ةةوم عل ة ة ةةي ك ة ة ةةل وثيق ة ة ةةة مو ة ة ةةوعة م ة ة ةةن الش ة ة ةةركة أو مس ة ة ةةتلمة منه ة ة ةةا.
و يتب ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةع ح ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةق اال ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةالع احل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةق يف اخ ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةذ نسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة .
ميكن للشريك أثناء ممارسة حقواه أن يستعني سبري معتمد"
يتضا م ن خالا هذه املادة أن املشرع مسا للشركاء املتضامنني غري املديرين اال الع علي دفاتر الشركة و مستنداهتا و كل الوثائق
الةةيت ةةص الشةةركة  .لةةيس هةةذا فصسةةت و امنةةا مةةنا هلةةم احلةةق يف اخةةذ نس ة عةةن الوثةةائق مةةع االسةةتعانة بةةري .و هةةو مةةا يتصةةه
للشريك املوصي و يرجع ذلك لكون مسؤولية الشريك املتضامن مسؤولية مطلقة .أما الشةركاء املةديرين فمةن املنطقةي أن يكةون هلةم
احلق يف ممارسة حق اال الع و ذلك حبكم مهامهم اليت ميارسوهنا يف الشركة.
أما بالنسبة لطرح االسئلة الكتابية فهل وص ذلك للشريك املتضامن ؟
كةةون أن املشةةرع اجلزائةةري مسةةا للشةريك املوصةةي الةةذي تكةةون مسةةؤوليته حمةةدودة ةةرح أسةةئلة كتابيةةة فمةةن بةةاو أويل يسةةما للشةةركاء
املتضامنني غري املديرين الذي تكون مسؤوليتهم مطلقة رح أسئلة كتابية.
 .2حق االشتراس في الجمعية العامة
حيةةق لكةةل شةريك حضةةور اجتماعةةات اجلمعيةةة العامةةة ألن ذلةةك يعتةةرب مةةن احلقةةوق األساسةةية الةةيت يسةةتمدها مةةن صةةفته كشةريك يف
الشركة سواء كان متضامن أو موصي و ال وص حرمانه من هذا احلق ألنه يتعلق بالنظام العام,
و اةد أكةةد املشةرع اجلزائةةري علةي ةةرورة السةماح للشةةركاء يف هةذه الشةةركة حضةور اجتماعةةات اجلمعيةة العامةةة يف املةةادة 7
مكرر الفقرة اللانية من القانون التجاري اجلزائري اليت تنص علي " ......غري أن انعقاد مجعية كل الشركاء تكون اانونية ،
إذا الت اا الشريك املتضامن أو الشركاء املوصون الذين ميللون ربع رأس املاا"
مةةن خةةالا هةةذه املةةادة يتضةةا لنةةا أن انعقةةاد هةةذه اجلمعيةةة يكةةون بنةةاء علةةي دعةةوة مةةن شةريك متضةةامن أو اكلةةر بغةةض أو مةةن
الشةةركاء املوصةةون الةةذين ميلكةةون علةةي األاةةل ربةةع رأس املةةاا .ادن فالنصةةاو القةةانوين املطلةةوو لصةةصة هةةذه اجلمعيةةة بالنسةةبة
للشركاء للشركاء املوصني هو ربع راس املاا.
و حضور هذه اجلمعيات يكون شخصيا بالنسبة للشركاء املتضامنني الذي تكون شخصيتهم حمل اعتبار أمةا بالنسةبة للشةركاء
املوصني فالتساؤا الذي يتبادر ايل اذهاننا  :هل وص تعيني وكيل عنهم حلضور اجتماعات اجلمعية العامة ؟
انطالاا من الطبيعة القانونية هلذه الشركة الذي تقوم علي فكرة االعتبار الشخصي للشركاء املتضةامنني وكةذا بالنسةبة للشةركاء
املوصةني و هةو مةا نستشةفه مةن خةالا القيةود الةيت و ةعها املشةرع اجلزائةري لتةداوا حصةص هةؤالء الشةركاء-أي املوصةةون  -و
عليةةه نقةةوا أنةةه مةةن املستصسةةن حضةةور الش ةريك املوصةةي شخصةةيا يف اجلمعيةةات العامةةة  ،و ان اةةام بتعيةةني وكيةةل عنةةه فيوكةةل
شريكا يف هذه الشركة سواء كان متضامنا أو موصيا.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد15أيار /مايو - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

242

تكريس مبدأ المساواة في شركات التوصية البسيطة وف ًقا ألحكام
القانون التجاري الجزائري

ط.د .دربال سهام

 .3حق التصويت
يعد حق التصويت من ألهم وسائل التصكم يف الشركة  ،و املشرع يبني رق ممارسة هذا احلةق داخةل اجلمعيةة و لكةن مةا جةري
به العمل هو اتباع أربعة رق تتملل يف التصويت يف برفع االيدي التصويت باملناداة علي األمساء اسةتطالع رأي املسةاهم شخصةيا
التصويت عن ريق البطااات .
و اد تطرق املشرع اجلزائري ايل حق الشركاء يف ممارسة حق التصويت سواء كانوا شركاء متضةامنني أو موصةني  ،و باعتبةار شةركة
التوصية البسيطة من شركات األشخاص فيتبع يف شأن ا اذ اراراهتا و تعديلها كافة االحكام اليت تتعلق بشركات التضامن و هذا
يف حالة عدم تعرا القوانني األساسية للشركة ايل هذا املو وع بالتنظيم .
حيةةث نصةةت املةةادة  7مكةةرر الفقةةرة االويل مةةن القةةانون التجةةاري اجلزائةةري علةةي " تتخةةذ الق ةرارات وفةةق الشةةروش احملةةددة يف
القانون األساسي" ....
أما بالنسبة لتعديل القانون األساسي فقد اشرتش املشةرع امجةاع الشةركاء املتضةامنني و موافقةة الشةركاء املوصةني الةذين ميللةون أغلبيةة
راس املةةاا و هةةو مةةا تضةةمنته املةةادة  7 5مكةةرر  0مةةن القةةانون التجةةاري اجلزائةةري الةةيت تةةنص علةةي " ميكةةن تقريةةر تعةةديل القةوانني
األساسية قوافقة الشركاء املتضامنني و الشركاء املوصني اململلني أغلبية رأمساا"
 )2المساواة في الحقوق المالية
اهةةتم املشةةرع اجلزائةةري حبمايةةة حقةةوق الشةةركاء املاليةةة و يرجةةع ذلةةك ايل أييتهةةا يف اسةةتمرار هةةذه الشةةركة  ،فةةال نبةةالغ ان النةةا أن
اهلدف من تكوين هذه املشاريع هو حتقيق األرباح,
أمةةا بالنسةةبة حلريةةة تةةداوا احلصةةص فقةةد و ةةع املشةةرع اجلزائةةري ايةةودا علةةي حريةةة الش ةريك يف تةةداوا حصصةةه خاصةةة بالنسةةبة
للشريك املتضامن و يرجع ذلك لطبيعة هذه الشركة اليت تقوم علي االعتبار الشخصي.
 .1حق الشري في األرباح
مهما كان النشاش الذي تقوم به الشركة  ،فإهنا تتطلع دائما ايل ج أكرب ربا ممكن عن ريق استلمار أمواهلا  ،و ال ميكن معرفة
مةةا اذا كانةةت الشةةركة اةةد حققةةت رحبةةا أو أصةةيبت سةةارة إال بعةةد انتهةةاء كةةل سةةنة ماليةةة حيةةث تقةةوم حصةةيلة نشةةا ها فةةإذا كانةةت
احلصيلة اإل ابية كانت الشركة راحبة أما اذا كانت احلصيلة سلبية كانت الشركة خاسرة .

 راجع  :حممد عمار تيبار ،احلقوق األساسية للمساهم يف الشركة املساية –دراسة مقارنة ، -رسالة دكتوراه  ،اجلزء اللاين  ،جامعة عني مشس  ،كلية احلقوق  ، 996 ،ص. 0 . بلعيساوي حممد الطاهر  ،املرجع السابق  ،ص. 9 . -نادية فضيل  ،املرجع السابق  ،ص.

.
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و اد عرف املشرع اجلزائري األرباح الصافية بأهنا تشكل من الناتج الصايف مةن السةنة املاليةة بعةد ةرح املصةاريف العامةة و تكةاليف
الشركة األخر بإدراج مجيع اإلستهالكات و املئونات  .أما املادة

 6من القانون التجاري اجلزائري فقد أكدت علي رورة أن

تكون األرباح القابلة للتوصيع من الربا الصايف للسنة املالية ،و بزيادة األرباح املنقولة.
و األصةل أن يتبةع يف توصيةةع األربةاح الطريقةةة الةيت نصةةت عليهةا أحكةام العقةةد التأسيسةي للشةةركة وال يتةدخل القةةانون إال ملنةع وجةةود
شرش األسد  ،و لكن اذا يتعرا العقد التأسيسي لتنظيم كيفية توصيع األرباح ت الرجوع ايل القواعد العامة يف القانون املدين
و املتملل يف املادتني
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و ما در ذكره أن املشرع اجلزائري يتدخل يف هذه اجلزئية بالنسبة لشركة التوصةية البسةيطة بةل تركهةا لألحكةام العامةة للشةركات
التجاريةة و بالتةايل يتسةاو كةل مةن الشةريك املوصةي و املتضةامن يف احلصةةوا علةي األربةاح حبيةث ال ةوص حرمةان احةدهم مةن هةةذا
احلق.
إال أنةه ةوص للشةركاء أن يتفقةوا علةي توصيةع األربةاح فيمةا بيةنهم دون مراعةاة ملبةدأ املسةاواة يف احلقةوق املاليةة أي بنسةبة حصصةةهم يف
راس ماا الشركة و بالتايل تكون اسمة األرباح متفاوتة ملل هذا الشرش جائز علي أن ال يكون التفاوت كبريا جدا .
حيةةث تةةنص املةةادة

مةةن القةةانون املةةدين اجلزائةةري علةةي " اذا يبةةني عقةةد الشةةركة نصةةيت كةةل واحةةد مةةن الشةةركاء يف األربةةاح و

اسس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةائر ك ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةان نص ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةيت ك ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةل واح ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةد م ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةنهم بنس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةبة حص ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةته يف راس امل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاا.
فإذا ااتصر العقد علي تعيني نصةيت الشةركاء يف األربةاح وجةت اعتبةار هةذا النصةيت يف اسسةارة أيضةا  ،و كةذلك احلةاا اذا ااتصةر
العق ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةد عل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةي تعي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةني النص ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةيت يف اسس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةارة.
و اذا كانت حصةة حةد الشةركاء مقصةورة علةي عملةه وجةت أن يقةدر نصةيبه يف الةربا و اسسةارة حسةت مةا تفيةده الشةركة مةن هةذا
العمل فإذا ادم فوق عمله نفوذا أو شيئا اخر كان له نصيت عن العمل وآخر عما ادمه فواه" .
أما املادة 7

من القانون املدين اجلزائري فتنص علي " اذا واع االتفاق علي ان احةد الشةركاء ال يسةهم يف أربةاح الشةركة و ال يف

خس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةائرها ك ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةان عق ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةد الش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةركة ب ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا ال.
و وص االتفاق علي اعفاء الشريك الذي يقدم سوي عمله من كل مساية يف اسسائر علي شرش أال يكون اةد اةررت لةه اجةرة
مثن عمله ".

 املادة  6 8من القانون التجاري اجلزائري. األمر رام 58 - 75املؤرخ يف  26سبتمرب سنة  1975املتضمن القانون املدين املعدا واملتمم بالقانون  8 -86املؤرخ يف. 886
 -نادية فضيل  ،املرجع السابق  ،ص. .

ماي  886اجلريدة الرمسية عدد

مؤرخة يف

مايو

 -فوصي حممد سامي ،املرجع السابق  ،ص. 6 .
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 .2حق الشري في التنازل ع حصته
خيتلف النظام القانوين حلق الشريك املتضامن يف التناصا عن حصته عن الشريك املوصي:
بالنسبة للشري المت ام  :القاعدة العامة أن التناصا عن احلصة للغري دون موافقة مجيع الشركاء يستتبع عدم نفاذ هذا التناصا يف
ح ة ة ة ة ةةق الش ة ة ة ة ةةركة و يك ة ة ة ة ةةون للغ ة ة ة ة ةةري املتعام ة ة ة ة ةةل مع ة ة ة ة ةةه الع ة ة ة ة ةةودة عل ة ة ة ة ةةي الش ة ة ة ة ة ةريك املتن ة ة ة ة ةةاصا و يبق ة ة ة ة ةةي اجنبي ة ة ة ة ةةا ع ة ة ة ة ةةن الش ة ة ة ة ةةركة .
إال ان هذه القاعدة ليست من النظام العام إذ وص االتفاق يف القانون األساسي للشركة علي جةواص تنةاصا الشةريك املتضةامن عةن
جزء مةن حصةته ايل شةريك موصةي أو إيل شةخص أجنةر عةن الشةركة قوافقةة مجيةع الشةركاء املتضةامنني و الشةركاء املوصةني اململلةني
ألغلبية رأس املاا  .و ال وص أن يتضمن العقد التأسيسي للشةركة أن يتنةاصا الشةريك املتضةامن عةن حصةته كلهةا و إمنةا عةن جةزء
منها فقط و ذلك ألن شخصيته حمل اعتبار.
اما الشري الموصي :
فاملش ة ة ةةرع اجلزائ ة ة ةةري أج ة ة ةةاص التن ة ة ةةاصا ع ة ة ةةن حصص ة ة ةةه ألن " قاع و و وودة ع و و وودم ج و و ووواز التن و و ووازل " ليس ة ة ةةت م ة ة ةةن النظ ة ة ةةام الع ة ة ةةام :
 فيجوص التناصا عن حصص الشركاء املوصني بكل حرية بني الشركاء  ،و يف هذه احلالة ال تكون أي خطورة علي مصاحل الشركة ،ألن كل شريك يلق يف الشريك االخر و يعرف مدي ائتمانه لذا يكون التناصا يف ملل هذه احلالة بدون ايد سواء مث التنةاصا عةن
حصة الشريك املوصي لشريك موصي اخر أو لشريك متضامن
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 ميكةةن التنةةاصا عةةن حصةةص الشةةركاء املوصةةني ايل األشةةخاص األجانةةت عةةن الشةةركة قوافقةةة كةةل الشةةركاء املتضةةامنني و الشةةركاءاملوصني اململلني ألغلبية راس املاا .

6

خاتمة
مما سبق عر ه ميكن القوا ان شركة التوصية البسيطة حظيت باهتمام املشرع اجلزائري وهو ما نستشفه من خالا التنظيم القةانوين
هلةةا  ،و اةةد عاجلةةت هةةذه الدراسةةة مةةدي اهتمةةام املشةةرع اجلزائةةري قبةةدأ املسةةاواة بةةني الشةةركاء يف هةةذه الشةةركة  ،و مت دراسةةة هةةذه

 حممد الطاهر بلعيساوي  ،املرجع السابق  ،ص. 0 . املادة  7مكرر  6من القانون التجاري اجلزائري. نادية فضيل  ،املرجع السابق  ،ص. 8. املادة  7مكرر  6من القانون التجاري اجلزائري. املادة  7مكرر  6من القانون التجاري اجلزائري. -7نادية فضيل  ،املرجع السابق  ،ص. 9.

 -6اجلدير باملالحظة أن املشرع اجلزائري اعتمد علي اغلبية راس املاا بالنسبة للشريك املوصي و ذلك لتشابه املركز القانوين هلذا األخري مع املساهم يف شركة املساية .
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اإلشكالية من خالا تبيان مدي مساواة املشرع بني الشركاء املتضامنني و املوصني سواء يف فرتة تأسةيس الشةركة و مةن حيةث احلةق
يف ادارهتا و كذلك من حيث خمتلف احلقوق املمنوحة هلم

و اد خلصت هذه الدراسة قجموعة من النتائج ايها:
 خيتلف ركن تقدمي احلصص باختالف نوع الشريك ؛ فالشريك املوصي ال وص له الدخوا يف هذه الشركة بتقدمي حصةعمل بينما وص ذلك للشريك املتضامن.
 ال ةةوص للشة ةريك املوص ةةي الت ةةدخل يف اعم ةةاا التس ةةيري اس ةةارجي و ذل ةةك محاي ةةة للش ةةركاء املتض ةةامنني و الش ةةركة ك ةةون انمسؤوليته حمدودة حبدود احلصص املقدمة .و محاية للغري حىت ال يعتقد انه يتعامل مع شريك متضامن مسؤوليته حمدودة
 املساواة كأصل عةام يف احلقةوق اإلداريةة املمنوحةة للشةركاء فلهةم احلةق يف االعةالم و حضةور اجتماعةات اجلمعيةة العامةة والتصويت علي اراراهتا
 سةةاوي املشةةرع اجلزائةةري بةةني الشةةركاء املتضةةامنني و املوصةةني مةةن حيةةث احلقةةوق املاليةةة الةةيت يتمتعةةون اةةا فلهةةم احلةةق يفاحلصوا علي األرباح و ال وص حرمان احدهم من هذا احلق –أي منع شرش األسد  -سةواء كةانوا شةركاء متضةامنني او
موصني و مهما كانةت نسةبة مشةاركتهم يف هةذه الشةركة ؛ امةا بالنسةبة للتنةاصا عةن احلصةص فقةد حةرص املشةرع اجلزائةري
علي التضييق من نطاق هذا احلق ؛ فبالنسبة للشريك املتضامن فالقاعةدة العامةة انةه ال ةوص لةه التنةاصا عةن حصةته للغةري
إال قوافقةةة مجيةةع الشةةركاء إال ان املشةةرع اجلزائةةري أجةةاص لةةه التنةةاصا عةةن جةةزء مةةن حصةةته ايل ش ةريك موصةةي او ايل الغةةري
بشةةرش موافقةةة مجيةةع الشةةركاء املتضةةامنني و الشةةركاء املوصةةني اململلةةني ألغلبيةةة راس املةةاا أمةةا الش ةريك املوصةةي فيجةةوص لةةه
التناصا عن حصصه بكل حرية للشركاء سواء كانوا متضامنني او موصني كمةا ةوص لةه التنةاصا عةن حصصةه للغةري قوافقةة
كل الشةركاء املتضةامنني و الشةركاء املوصةني اململلةني ألغلبيةة راس املةاا  .و يف هةذا خيتلةف عةن الشةريك املتضةامن فهةذا
األخري ال وص له التناصا عن كل حصصه الن شخصيته حمل اعتبار بينما وص ذلةك للشةريك املوصةي بعةد تةوفر الشةرش
القانوين الذي و عه املشرع اجلزائري .

قائمة المراجع:
الكتب
 .العري فريد  ،الشركات التجارية  -املشروع التجاري اجلماعي بني وحدة اال ار القانوين و تعدد االشكاا  ، -مصةر  ،دار اجلامعةة اجلديةدة
. 8 8،
 .بلعيساوي حممد الطاهر  ،الشركات التجارية – النظرية العامة و شركات األشخاص  ،اجلزء األوا  ،اجلزائر  ،دار العلوم . 8 ،
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 .انساوي حممد صفوت  ،الشركات التجارية  ،ب سويف ،دار النهضة العربية. 886 ،
 .جاسم فاروق إبراهيم  ،حقوق املساهم يف الشركة املساية  ،الطبعة االويل  ،مشورات اجلبلي احلقواية . 880 ،
 .سامي فوصي حممد  ،الشركات التجارية االحكام العامة و اساصة –دراسة مقارنة  ، -الطبعة اسامسة  ،األردن  ،دار اللقافة . 8 8 ،
 .7حمم ةةد س ةةامر عاش ةةور  ،الق ةةانون التج ةةاري (االعم ةةاا التجاري ةةة و الت ةةاجر و املتج ةةر )  ،س ةةوريا  ،م ةةن منش ةةورات اجلامع ةةة االفرتا ةةية الس ةةورية ،
8 0,
 .6ناصيف الياس  ،موسوعة الشركات التجارية شركة التوصية البسيطة و شركة احملاصة  ،اجلزء الرابع . 997 ،
 .0نادية فضيل  ،احكام الشركة بقا للقانون التجاري اجلزائري "شركات األشخاص "  ،اجلزائر  ،دار هومة . 88 ،

المقاالت :
 .الةةدحيات عمةةاد عبةةد الةةرحيم  ،نظةرات يف التنظةةيم القةةانوين لشةةركة التوصةةية البسةةيطة يف اةةانون الشةةركات االمةةارامل  ،جملةةة االجتهةةاد
للدراسات القانونية و االاتصادية،العدد األوا  ، 8 0 ،اجلزائر .

النصوص القانونية :
 .اانون  8 -8مؤرخ يف  87فرباير ، 88اجلريدة الرمسية راةم

املؤرخةة يف  89فيفةري  88املعةدا و املةتمم لالمةر راةم  9-6و

املتضمن القانون التجاري.
 .األمر راةم 58 - 75املةؤرخ يف  26سةبتمرب سةنة  1975املتضةمن القةانون املةدين املعةدا واملةتمم بالقةانون  8 -86املةؤرخ يف
 886اجلريدة الرمسية عدد

مؤرخة يف

مةاي

مايو . 886

 .االمر رام  9-6املؤرخ يف  7سبتمرب  96و املتضمن القانون التجاري اجلريدة الرمسية رام  8املؤرخة يف  9ديسمرب . 96
 .املرسوم التشريعي  80- 9املؤرخ يف  8ذي القعدة

املوافق ا

أفريل  99اجلريدة الرمسية رام  6لسنة . 99

األطروحات:

.

حممد عمار تيبار ،احلقةوق األساسةية للمسةاهم يف الشةركة املسةاية –دراسةة مقارنةة ، -رسةالة دكتةوراه ،اجلةزء اللةاين ،جامعةة عةني مشةس ،كليةة
احلقوق 996 ،
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 بوخرص عبد العزيز.د

 من القانون المدني الجزائري614 نحو إعادة صياغة نص المادة

 من القانون المدني الجزائري614 نحو إعادة صياغة نص المادة
Towards the reformulation of article 416 of the Algerian Civil Code
 الجزائر. جامعة محمد بوضياف المسيلة- كلية الحقوق والعلوم السياسية/ بوخرص عبد العزيز.د

:الملخص
614  يف املادة،شاء املشرع اجلزائري على غرار املشرع الفرنسي يف أحكامه القدمية أن يتناول الشركة بالتعريف حتت مسمى العقد
 ومل يعرف التعديل إال مرة، وهو نص مهم افتتح به املشرع أحكام الفصل املتعلق بالشركات يف القانون املدين،من القانون املدين
. املتضمن القانون املدين75-57 واحدة منذ إدراجها ألول مرة مبوجب األمر
 فإن مراجعتها وإعادة صياغتها، وأخذا بعني االعتبار املتغريات االجتماعية واالقتصادية اليت طرأت،و بالنظر إىل أمهية هذه املادة
 منذ إدراجها يف القانون،614  السيما إذا أضفنا إىل ذلك العيوب الشكلية واملوضوعية اليت صاحبت املادة،بات أمرا ضروريا
 هبدف البحث،614  هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على االختالالت الشكلية واملوضوعية يف نص املادة.املدين ألول مرة
. وتتجنب سوء الصياغة الذي اتسمت هبا،عن صياغة جديدة هلا تستجيب للمتغريات االجتماعية واالقتصادية اليت استجدت
 حصة، قانون مدين، نظام، عقد، شركة،614  املادة:الكلمات المفتاحية
Abstract
The Algerian legislator, like the French legislator in his old rulings, wanted to define
the company under the title of “contract” in the article 416 of the Civil Code, which is an
important text in which the legislator opened the provisions of the chapter on companies in
civil law. The article was amended only once since it was first introduced under Ordinance
75-58, which includes the Civil Code.
Given the importance of this article, and taking into account the social and economic
variables that have occurred, its revision and reformulation is now necessary, especially if we
Take into account the formal and substantive flaws that characterize the article, since its
inclusion in the Civil Code for the first time.
The purpose of this study is to highlight the formal and objective imbalances in the
text of the Article 416, with the aim of seeking new formulation that responds to the social
and economic changes that have arisen and avoids the bad language that characterized it
Keywords: Article 416, company, contract, status, civil law, contribution.
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مقدمة
تناول املشرع اجلزائري تعريف عقد الشركة يف القانون املدنــي من خالل املادة  614اليت جاء فيهامايلي ":الشركة عقد
مبقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على املسامهة يف نشاط مشرتك بتقدمي حصة من عمل أو مال أو نقد،
هبدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو حتقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشرتكة.
كما يتحملون اخلسائر اليت قد تنجر عن ذلك"
وهي املادة اليت افتتح هبا املشرع اجلزائري األحكام املتعلقة بالشركات يف القانون املدين ،وهي مادة ثرية ملا تضمنته من
أحكام تتعلق أساسا مبفهوم الشركة وبطبيعتها القانونية ،وبأركاهنا وشروطها املوضوعية.
وبالنظر إىل العديد من املتغريات االقتصادية واالجتماعية اليت طرأت وأثرت على بعض األفكار القانونية املرتبطة بالشركة
كطبيعتها القانونية والغرض من تأسيسها ،كان ال بد من التساؤل حول مدى ضرورة إعادة صياغة هذه املادة بشكل يتناسب مع
هذه املتغريات االقتصادية واالجتماعية ،وا ألفكار القانونية اجلديدة؟ وهو تساؤل يستمد أمهيته من أمهية هذه املادة فهي مفتاح
باقي أحكام الشركات تأسيسا وإدارة وتعديال وإهناء ،و يعكس يف ذات الوقت أمهية البحث يف هذا املوضوع.
ونعتقد ابتداء كفرضية هلذا الدراسة أنه ويف ظل سوء الصياغة الذي الزم هذه املادة منذ حتريرها ألول مرة يف ظل القانون
 ،75-57ويف ظل أيضا املتغريات املشار إليها ،بات من الضروري مرجعة هذه املادة املهمة يف جمال الشركات ،وهو ما حناول
تأكيده من خالل حتليل مضمون املادة  614من القانون املدين ،مقارنة مع نظريهتا يف القانون املدين الفرنسي الذي يعترب املصدر
التارخيي للقانون املدين اجلزائري ،وفق منهج حتليلي مقارن.
وذلك من خالل الوقوف على ما تضمنته هذه املادة من عيوب شكلية يف الصياغة حتتم مراجعتها( مطلب أول) ،وعلى
ما تضمنته أيضا من أحكام موضوعية ،تعترب حمل نقاش ومراجعة لدى الفقه احلديث ،و تستدعى إعادة النظر يف مضمون هذه
املادة ( مطلب ثان).
املطلب األول :عيوب صياغة للمادة  614من ق م وضرورة املراجعة
رغم أن املشرع اجلزائري اقتبس نص املادة  614من ق م من نظريه الفرنسي ،إال أنه وعلى خالف هذا األخري مل يعرف
إال تعديال وحيدا سنة  ،1855رغم وجود املربرات القانونية اليت تقتضي ذلك(.أوال) وهو التعديل الذي زاد إىل نص املادة عيوبا
يف الصياغة على ما فيها ،مما جيعل مراجعتها أمرا حتميا (ثانيا).
أوال :املصدر التارخيي للمادة  614واملربرات القانونية للتعديل
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ارتأى املشرع اجلزائري أن يعرف عقد الشركة يف القانون املدين ،دون القانون التجاري( ،)1وهو نص موجود مع صدور
القانون املدين الصادر سنة  ،1857وقد حرر يف ظل األمر رقم  ) (75-57على النحو التايل " الشركة عقد مبقتضاه يلتزم
شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم يف مشروع مايل بتقدمي حصة من مال أو عمل على أن يقتسموا ما قد ينشأ عن هذا
املشروع من ربح أو خسارة",
وكغريها من مواد القانون املدين فإن املصدر التارخيي هلذه املادة هو القانون املدين الفرنسي وحتديدا املادة  158يف
نصها األصلي يف قانون  ،)8(1586اليت جاء فيها:
"la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes
conviennent de mettre en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra
"en résulter
وقد عرفت املادة  158من القانون املدين الفرنسي التعديل يف مناسبتني ،األوىل كانت مبوجب القانون رقم 88-55
الصادر يف  86جانفي  ،)6(1855الذي نص على أن الشركاء ميكنهم تقدمي أموال أو عمل « des biens ou leur
» ،industrieومن أجل حتقيق اقتصاد » ،« de profiter de l’économie qui pourra en résulter
كما أضاف أيضا أن الشركاء يتحملون اخلسائر اليت قد تنتج « Les associés s’engagent à contribuer aux
pertes ».
ورغم أن هذا القانون تضمن العديد من تعديالت على املادة  ،158إال أن أمهيتها ال تقارن مع التعديالت اليت
تضمنها قانون رقم  485 -57الصادر يف  11جويليا  ،)7(1857الذي أعطى املفهوم احلايل للشركة ،حيث مسح بتأسيس
شركات بشخص وحيد ،وأعاد من اخلالل العبارات اليت استعملها النقاش من جديد حول الطبيعة القانونية للشركة ،وهل هي عقد
خاص كغريه من العقود اخلاصة يف القانون املدين ،أم نظام حتكمه قواعد آمرة تتجاوز إرادات املؤسسني؟

) (ولعل مرد ذلك في تقدرينا إلى أن الشركة ملا نشأت لم تكن تجارية في ألاصل ،فالشركات املدنية ،أقدم ظهورا من الشركات
التجارية ،رغم أن التطور وقوة الشركات جعل معظم أحكامها في القانون التجاري ،يضاف إلى ذلك أن الشركة معرفة على
أساس أنها عقد ،ومعظم العقود مدرجة في التشريع املدني ،لذا رأى املشرع أن ينظم أحكامها ضمن الكتاب الثاني املتعلق
بااللتزامات والعقود من القانون املدني
) ( ألامر رقم  75-57املؤرخ في  2سبتمبر  ، 557املتضمن القانون التجاري ج ر عدد  ،57الصادرة بتاريخ 03أكتوبر ، 557
املعدل واملتمم.
)(0
Code civile des français, http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-1804-5-frpdf.pdf .
Loi 78-9 1978-01-04. Modifiant le titre IX du livre III du code civil. JORF 5 janvier 1978.

)(4
)(5

Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 , relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée. JORF 12 juillet 1985.
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باملقابل عرف نص املادة  614من القانون املدين اجلزائري التعديل مرة واحدة مبوجب القانون  ،)1(16-55لتصبح
حمررة على النحو السابق ذكره.
وهو التعديل الذي أضاف من خالله املشرع اجلزائري أن الشركة ميكن أن تنشأ من أجل حتقيق اقتصاد ،سريا على هنج
املشرع الفرنسي ،كما أضاف على خالف املشرع الفرنسي أن الشركة ميكن أن تنشأ من أجل بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة
مشرتكة ،وهو اهلدف الذي ختتص به التجمعات ذات املنفعة االقتصادية يف القانون الفرنسي( ).
ورغم أن هناك عديد املربرات اليت اقتضت من املشرع اجلزائري التدخل ومراجعة مضمون املادة  ،614إال أن ذلك مل
حيدث ،و يف مقدمة هذه املربرات ما يلي:
 تبين املشرع اجلزائري لفكرة املؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة ) ،)8((EURLوهو ما كان
يقتضي من املشرع التدخل أوال والتخلي عن فكرة إيراد تعريف صريح للشركة ،ذلك أن التشريعات اليت تُعرف عقد الشركة يف
نصوصها تقصد من هذا التعريف التأكيد على عدم أخذها بفكرة الشركة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة(.)6
كما أن ذلك يقتضي يف ظل تبين هذا النوع من الشركات ،التدخل من املشرع لوضع استثناء من القاعدة العامة
واملطلقة املتمثلة يف أن الشركات تنشأ باتفاق شخصني أو كثر.
 إدراج املشرع بعد تعديل القانون التجاري سنة  1888لنظام قانوين جديد هو التجمع ذي املنفعة االقتصادية ،وهي
الفكرة اليت خلقت تعارضا بني هدف الشركة يف نص املادة  614املتمثل يف بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشرتكة ،والغرض
من التجمع على ما سيأيت معنا ال حقا.

) ( القانون رقم  ، 1-77املؤرخ في  30مايو  ، 577املتضمن تعديل القانون رقم ،77-75املؤرخ في  2سبتمبر 557
املتضمن القانون املدني ،ج .ر ،رقم ، 7الصادرة بتاريخ  31ماي . 577
) ( يعتبر تجمع ذي املنفعة الاقتصادية أحد املفاهيم الحديثة الظهور في القانون الفرنس ي وفي القوانين املتأثرة به ،ويتمثل في
صيغة من التعاون بين ألاشخاص املعنوية ،وأهمها الشركات (أحمد الورفلي  ،الوسيط في قانون الشركات التجارية ،مجمع
ألاطرش للكتاب املختص تونس ، 3 7ص).75.
)(0وذلك بموجب املادة  0من ألامر ( 5-52املؤرخ في  5ديسمبر سنة  ، 552يعدل و يتمم ألامر رقم  75-57املؤرخ في 2
سبتمبر سنة  557و املتضمن القانون التجاري .ج ر رقم  55الصادرة بتاريخ ديسمبر  ،) 552التي عدلت وتممت املادة
 721فقرة أولى من ألامر  75-57املتضمن القانون التجاري بحيث أصبح نصها كاآلتي" :تؤسس الشركة ذات املسؤولية
املحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص ال يتحملون الخسائر إال في حدود ما قدموا من حصص" ،وأضاف املشرع في
الفقرة الثانية من نفس املادة" :إذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة ال تضم إال شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى
هذه الشركة مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية املحدودة" ،والفقرة الثالثة" :يمارس الشريك الوحيد
السلطات املخولة لجمعية الشركة بمقتض ى أحكام هذا الفصل".
) (1سميحة القليوبي ،الشركات التجارية  ،دار النهضة العربية  ،مصر  ،الطبعة الخامسة  ، 3ص . 05
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 تأثري النقاشات الفقهية الواسعة حول الطبيعة القانونية للشركة على التشريعات احلديثة ،ويف مقدمتها التشريع الفرنسي ،الذي
يعترب األصل التارخيي للقانون املدين اجلزائري ،واليت حاولت أن جتعل من نصوصها منسجمة مع النظرات الفقهية احلديثة باملزاوجة
بني فكرة العقد وفكرة النظام.
رغم ما سبق ظل املشرع اجلزائري متمسكا بنص املادة  614اليت عرفت تعديال وحيدا ،زاد من عيوب الصياغة فيها.
ثانيا :ضرورة املراجعة الشكلية لنص املادة 614
رغم أن نص املادة  614عرف التعديل سنة  ،1855والذي كان اهلدف منه مسايرة املشرع الفرنسي ،الذي أعطى
مفهوما واسعا هلدف الشركة ،مع ذلك فإن النص احلايل للمادة  614من القانون املدين جاء معيبا من حيث الصياغة ،وهو ما
جيعل من الضروري إعادة صياغته ،يظهر ذلك من خالل ما يلي:
 -81أن املشرع اجلزائري اختار أن يعرف صراحة الشركة ،على خالف التقليد املعروف يف القانون من أن التعاريف من
اختصاص الفقه ،وهو هبذا الشكل يضع نفسه موضع االنتقاد على اعتبار أن تعريف الشركة لطاملا كان مرتبطا مبفاهيم حمل نقاش
وجدل كبري لدى الفقه ،ولعل هذا واحد من األسباب اليت دفعت باملشرع الفرنسي للتخلي عن وضع تعريف صريح للشركة يف
القانون املدين ،يف نص املادة  158احلايل من ق م ،مث إن إيراد تعريف صريح للشركة ،كما سبق أن ذكرنا كان مربره لدى
التشريعات اليت تبنت ذلك هو رفضها للشركة ذات الشخص الوحيد ،وهو املربر الذي زال مع تبين التشريع اجلزائري للشركة ذات
الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة.
 -8أن املشرع اجلزائري اعترب الشركة صراحة"عقدا" ،وبذلك يكون قد فصل يف مسألة حمل خالف فقهي كبري ،بني
من يرى بأن الشركة عقدا وبني يعتربها نظاما ،وهو بذلك يضع نفسه عرضة لالنتقادات املوجهة للرأي األول ،على ما سيأيت معنا
ال حقا.
 -88عبارة "شخصان" الواردة يف نص املادة  614يفهم منها أن احلد األدىن للشركاء هو شخصان اثنان ،وهو حكم
يف احلقيقة يتعارض مع فكرة الشركة ذات املسؤولية احملدودة وذات الشخص الوحيد املعروفة يف الفقه املقارن ،واليت تبناها املشرع
نفسه يف نص املادة  746من القانون التجاري ،بعد تعديله سنة  1885مبوجب األمر  5- 4سالف الذكر ،فلم يعد تعدد
الشركاء أحد أهم الشروط اجلوهرية لتكوين الشركة حبيث تنحل عند ختلفه.
ومن الناحية املنهجية هذه العبارة جتعل من تعريف الشركة معيبا ،بكونه ال يشمل مجيع أنواع الشركات ،وهو ما يتحتم
مع مراجعة نص املادة  ، 614بإضافة فقرة ثانية تسمح بتأسيس الشركة بإرادة منفردة حينما يسمح القانون بذلك ،وتشكل بذلك
استثناء من القاعدة العام ة ،بل هذا ما كان حري باملشرع اجلزائري أن يفعله قبل إصداره لألمر  ، 5- 4حفاظا على انسجام
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النصوص ،وهو ما فعله يف الواقع املشرع الفرنسي حني أضاف فقرة ثانية إىل املادة  158من ق م( ،)1قبل أن يتبىن املؤسسة
ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة يف القانون التجاري( ) ،ومن بعدها شركة املسامهة املبسطة(.)8
 -86أن املشرع اجلزائري وعلى إثر تعديل املادة  614من القانون املدين مبوجب القانون رقم  16-55أضاف إىل املادة
عبارة " طبيعيان أو اعتباريان" للداللة على أن الشركة ميكن أن تنشأ من أشخاص طبيعية ،كما ميكن أن تنشأ من أشخاص
معنوية ،ويف تقديرنا أن هذه العبارة من باب التزيُد ،إذ كان بإمكان املشرع االكتفاء بعبارة "شخصان"،ألهنا عبارة عامة تنصرف
إىل األشخاص الطبيعية واملعنوية( ،)6وهي العبارة اليت كانت موجودة بشكل سليم قبل تعديل سنة .1855
 -87عبارة "بتقدمي حصة من عمل أو مال أو نقد" يفهم منها أن احلصة يف الشركة ميكن أن تكون حصة من عمل أو
مال أو نقد ،وهي العبارة اليت حتتاج إىل تعليق ،فإذا كانت حصة النقد والعمل معروفتان ،فإنه من الواضح أن املشرع يقصد ب
"املال" احلصة العينية ،وهي ما يقدمه الشخص من أموال غري النقد( ،)7ويف تقديرنا أنه كان بإمكان املشرع االكتفاء بعبارة "مال"
أو "أموال" ألن املال يشمل النقد والعني ،فاحلصص يف الشركة على هذا األساس هي حصة مالية أو عمل.
بعيدا عن ذلك ال نكاد جند تربيرا هلذا الرتتيب "عمل ،مال ،نقد" فأمهية احلصص وأكثرها تقدميا يقتضى الرتتيب
التايل:احلصة املالية (نقد  +العني) مث احلصة من عمل.

«Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule

)(1

» personne....
)(2
Loi N° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée. op.cite.
)(3
)La société par action simplifiée unipersonnelle (SASU

أدخلها املشرع الفرنس ي بموجب القانون  775/55الصادر في

. 555/35/

Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche. JORF 13 juillet 1999.

وهي منظمة حاليا في القانون التجاري في املواد من  L227-1إلى L227-20
)(1يقصد بالشخص في نطاق القانون من يتمتع بالشخصية القانونية ،أي من يكون صالحا الكتساب حقوق والتحمل
بااللتزامات  ،والشخصية القانونية ال تثبت في ألاصل إال لإلنسان وهو ما يطلق عليه الشخص الطبيعي  ،مع ذلك قد تثبت
هذه الشخصية ملجموعة من ألاشخاص أو ألاموال ،مثل الشركات والجمعيات واملؤسسات ،وهو ما يطلق عليها ألاشخاص
الاعتبارية .أنظر :نبيل إبراهيم سعد ،املدخل إلى القانون،نظرية الحق ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة ألاولى  ، 3 3ص
. 10
يقصد بالشخص كل من يمكن أن ينسب إليه الحق إيجابا بأن يكون صاحبا له ،أو سلبا بأن يلتزم باحترامه،
(رمضان أبو السعود ،نظرية الحق ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،إلاسكندرية  ، 337ص .)13
)(5

Yves. Guyon. Droit des affaires Tom 01Droit commerciale générale et Société, 9eédition ,
Dalta 1996, p 100.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد15أيار /مايو - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

152

نحو إعادة صياغة نص المادة  614من القانون المدني الجزائري

د .بوخرص عبد العزيز

والغريب يف األمر أن نص املادة  614كان حمررا يف ظل األمر  ،75-57بشكل سليم ومنطقي ،إذا كان املشرع ينص
على تقدمي حصة من مال أو عمل( ،)1شأنه يف ذلك شأن املشرع الفرنسي يف نص املادة  158القدمي أو احلايل ،وهذا يعين أن
تعديل سنة  55بدل أن يعمل على املراجعة السليمة لنص املادة  614أضاف إليها عيوبا جديدا.
لذا فإن حسن الصياغة يقتضي من املشرع اجلزائري التدخل ،واستبدال عبارة "بتقدمي حصة من عمل أو مال أو نقد"،
بعبارة "بتقدمي حصة من مال أو عمل".
املطلب الثاين :العيوب املوضوعية لنص املادة  614ق م وضرورة املراجعة
فضال عن ما حوته املادة  614من عيوب يف الصياغة ،فإنه تكيف املشرع اجلزائري للشركة بأهنا عقد (أوال) ،واالحتفاظ
للشركة باهلدف املتمثل يف بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشرتكة (ثانيا) جيعل من ضرورة تعديلها أمرا حتميا.
أوال :الطابع العقدي للشركة عند املشرع اجلزائري يف ظل االختالف الفقهي
اعترب املشرع اجلزائري يف نص املادة  614ق م الشركة صراحة "عقدا"( ) ،مسايرا بذلك الفقه التقليدي الذي يرى بأن
الشركة كما يف املوروث الروماين هي عقد من العقود ،و هو رأي نشأ يف ظل ازدهار مبدأ سلطان اإلرادة الذي كان أساس التعامل
يف القرن التاسع عشر( ، )8و الذي يقضي بأن اإلرادة احلرة املدركة املميزة هلا أن تنشأ ما تشاء من عقود وتضمنها ما تشاء من
أحكام يف ظل احرتام النظام واآلداب العامة ،فالشركة وفق هذا الرأي حيددها العمل االفرتاضي املنشئ هلا وهو العقد وهبذا يضع
ُ
املشرع نفسه عرضة لالنتقادات اليت وجهت هلذا الرأي ويف مقدمتها ما يلي:
 /81أن العقود بوجع عام يستلزم لتعديلها أو لتحديد مضموهنا التقاء إرادات املتعاقدين مجيعا على هذا التحديد أو
ذلك التعديل ،تطبيقا للقاعدة املعروفة يف القانون املدين" العقد شريعة املتعاقدين"( ،)6بينما هناك إمكانية تعديل العقود التأسيسية
مبوافقة األغلبية السيما يف شركات األموال رغم معارضة األقلية ،كما أنه كثريا ما يُكتفى بإرادة األغلبية يف ما يتعلق بإدارة الشركة
) (

مع ذلك يالحظ أن املادة  1 2في نصها الفرنس ي كانت تنص على " تقديم حصة عينية أو نقدية" la prestation

 d'apports en nature ou numéraireوهو أمر غريب يقدم نموذج عن سوء الصياغة لدى املشرع الجزائري.
) ( فضال عن النص الصريح للمادة  1 2التي جاءت عبارتها العربية " الشركة عقد " والفرنسية " la société est un
" ،contratفإن الفصل املنظم ألحكام الشركة جاء بعنوان " عقد الشركة".
أحكام الشركة منظمة في الكاتب الثاني الخاص بااللتزامات والعقود وجاء الفصل الثالث من الكاتب السابع الخاص.
)(3

Ripert. (G), Roblot. (R), par Germain. (M) : Traite élémentaire de droit commercial, T
01, Commerçant, acte de commerce , entreprise commerciale, fonds de commerce , sociétés
commerciales , LGDJ, 16e édition., paris 1996, p 516.

) (1وهي القاعدة التي نصت عليها املادة  32من القانون املدني بقولها " :العقد شريعة املتعاقدين ال يجوز نقضه ،وال تعديله
إال باتفاق الطرفين ،أو لألسباب التي يقررها القانون"
وهو ما عبرت عنه أيضا املادة  3311من القانون املدني الفرنس ي بقولها:
"Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la
"…loi autorise
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وهي املظهر العملي حلياهتا( ،)1ويربر الفقه هذا احلكم بكون الشركة ليست من العقود اليت تتعارض فيها مصاحل املتعاقدين كالبيع
أو اإلجيار أو العمل ،بل من العقود اليت تتحدد فيها هذه املصاحل ،فتسري يف اجتاه واحد يؤدي يف حالة جناحه إىل حتقيق مصاحل
مجيع الشركاء ،فإما أن يربح اجلميع أو خيسر اجلميع( ).
لذلك يفرق بني الشركة والعقد اليت تعترب احتاد وليس عقدا فإذا كان اإلمجاع الزما يف العقود اليت تتعارض فيها مصاحل
األطراف فإن مربر ذلك أن القانون ال يسمح بأن تعلو إرادة بعض املتعاقدين ،ولو كثروا على إرادة البعض اآلخر من ذوي املصاحل
املتعارضة ،أما يف االحتادات اليت تقوم على فكرة توافق املصاحل فمن املناسب أن يثبت القانون ألغلبية املتعاقدين حق التعبري عن
ماهية املصلحة املشرتكة اليت تستهدفها مجيع اإلرادات وذلك حتقيقا للمصلحة املشرتكة اليت تلتقي عندها مجيع اإلرادات منذ
تكوين االحتاد ،فمصلحة الشركة هي اليت جيب مراعاهتا يف تسيري أعماهلا ،وليست مصلحة كل الشركاء باالنفراد(.)8
 /تتجاوز آثار الشركة جمرد إنشاء بعض االلتزامات اليت تنقضي بتنفيذها ،إىل إنشاء شخص قانوين جديد هو الشركة
ذاهتا كشخص معنوي ،يتعامل مع الغري مبختلف صور التعامل فيكتسب منهم احلقوق ويلتزم منهم بااللتزامات.
ووجود هذه الشخصية القانونية يستدعى يف الواقع وجود قواعد قانونية خاصة تتوافق مع مفهومها ،ومتثل يف ذات الوقت
خروجا عن القواعد التعاقدية( ، )6ويتضح ذلك جليا من خالل أمرين األول تغليب مصلحة الشخص املعنوي على مصلحة
الشركاء املنفردة ،وهي املصلحة العا مة اليت ميكن أن تتحقق عن طريق الغالبية اليت تعرب عن إرادة الشخص املعنوي ،وتؤمن توجيهه
يف السبل اليت حتقق أغراضه ،كما أشرنا سابقا ،أما الثاين فهو أن األشخاص الذين يتولون اإلدارة ال يعتربون جمرد وكالء عن الشركة
بل أعضاء فيها باعتبارها شخصا معنويا مستقال عن الشركاء(.)7
 /88أن التشريعات احلديثة وحتت تأثريات اقتصادية واجتماعية اجتهت حنو إحاطة الشركة بأحكام قانونية آمرة تكفل
محاية الشركاء والغري ،الذين يتعاملون معها وبصفة أعم محاية االدخار العام ،فبدأت دائرة احلرية التعاقدية تضيق شيئا فشيئا ،إىل
أن أصبح نطاقها ضي قا جدا يف شركات األموال ،بعدما أصبحت الشركة مقيدة بنظام ملزم يقتصر حق األفراد فيه على االنضمام
إليها وتقدمي رؤوس أموال دون حقهم يف مناقشة أحكام عقد الشركة أو نظامها ،وأصبح تأسيس الشركة مبثابة عمل شرطي خيتلف
عن العقد التقليدي( ،)4فلم يعد لإلرادة ذلك الدور البارز يف صياغة أحكام الشركة فإجراءات التأسيس منظمة سلفا من طرف
املشرع وسلطات وصالحيات هيئات اإلدارة والتسيري حمددة مسبقا ،وليس إلرادات األطراف جمتمعة أن تتجاوز هذا التنظيم أو
ختالف ذلك التحديد ،ومع ضعف دور اإلرادة ضعفت فكرة العقد.

) (إلياس ناصيف  ،موسوعة الشركات التجارية ،الجزء ألاول ،ألاحكام العامة للشركة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت
لبنان ،الطبعة الثالثة ، 337ص .21
)(2
Y.Guyon, op.cit., p 91.
) (0إلياس ناصيف ،مرجع سابق ،ص .27
) (1املرجع نفسه.
)(5

Ripert. (G), Roblot. (R), op.cit., p 517.

)(2إلياس ناصيف ،مرجع سابق ،ص .25
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 /86أن فكرة العقد تكاد ختتفي يف شركات األموال ال سيما منها تلك املسعرة يف البورصة واليت تعرف أسهمها مضاربة
يف السوق عن طريق البيع والشراء ،فاملساهم الذي يشرتي أسهما يف هذه احلالة بقصد بيعها بعد فرتة وجيزة من الزمن ال ميكن أن
يعترب شريكا متعاقدا مع الشركاء ،فمصلحة هذا النوع من الشركاء يف احلقيقة ال ترتبط بكونه عنصرا مشرتكا يف الشركة اشرتاكا
إجيابيا ،بل فقط مبا يستطيع احلصول عليه من أرباح ويف هذا إضعاف لفكرة العقد إىل أبعد احلدود(.)1
 /87هناك بعض الشركات ال جمال للحديث فيها عن العقد ،كما هو احلال يف شركة ذات املسؤولية احملدودة وذات
الشخص الوحيد "EURL"،أو شركة املسامهة البسيطة ذات الشخص الوحيد يف القانون الفرنسي( ).
لعل هذه االنتقادات هي اليت دفعت باملشرع الفرنسي إىل التخلي عن تكييف الشركة على أهنا عقد ،ومسايرة التكييف
الفقهي الراجع الذي يعترب الشركة ذات طبيعة خمتلطة بني العقد والنظام( )8يظهر ذلك جليا من اختيار املشرع الفرنسي للمفردات
اللغوية اليت استعملها يف نص املادة  158فهو استعمل أوال عبارة "" La société est instituéeوهي عبارة توحي أن
الشركة حىت وإن كانت عقدا فإن خلفها نظام ،وهي الفكرة اليت استدعت استعمال لفظ ""instituéeالذي ال يستدعي كلية
فكرة العقد( ،)6مث عاد بعد ذلك واستعمل عبارة ""conviennent par un contratبشكل يظهر ارتباط القانون املدين بفكرة
العقد يف هذا الصدد(.)7

) ( املرجع نفسه.
) ( و طبقا للمادة L227-1يمكن أن تنشأ شركة مساهمة بسيطة من طرف شخص أو عدة أشخاص ال يتحملون الخسائر إال
في حدود حصتهم.
"Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne
supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé
unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent
"chapitre prévoit une prise de décision collective
)(3
J-P. Bertrel,Liberté contractuelle et société: RTD.com .1996, p 595; J.Prieur, Droit des
contrats et droit des societé : Melanges A. Sayage, p 371 Litec 1997; J.Mestre , La société
;est bien encore un contrat: Melanges C . Mouly, T02, p 131, Litec 1998
)(4

Bruno Dondero et Alain Couret, Article 1832 du code civil, contrat de société et société
unipersonnelle, transcription écrite d'une vidéo, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
https://streaming-canal
u.fmsh.fr/vod/media/canalu/documents/universit.paris.1.panth.on.sorbonne/article.1832.du.co
de.civil_15328/1.3.article1832.pdf
)(5
Ibid.
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ثانيا :اهلدف االقتصادي ذي املنفعة املشرتكة
مل تكن الشركة يف القانون اجلزائري وقت إصدار القانون املدين سنة  1857تنشأ إال هبدف واحد هو حتقيق الربح
وتقسيمه بني الشركاء ،كما هو واضح من النص األول للمادة  614ق م ،واألمر نفسه عند املشرع الفرنسي قبل تعديل املادة
 158بقانون  86جانفي .)1(1855
ومع صدور القانون  ،16-55تغري األمر وأصبح اهلدف من إنشاء الشركة لدى املشرع اجلزائري هو "اقتسام الربح الذي
قد ينتج أو حتقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشرتكة ".يف حني تنشأ الشركة يف القانون الفرنسي يف ظل نص
املادة  158احلايل من أجل اقتسام الربح أو حتقيق اقتصاد ،وواضح الفرق بني القانونني كما ذكرنا سلفا.
ومل يعرف املشرع اجلزائري الربح اقتداء باملشرع الفرنسي ،واكتفى بتحديد عناصر األرباح الصافية واألرباح القابلة للتوزيع
يف املاديتني  5 8و  5من القانون التجاري على التوايل( ) ،وميكن تعريف الربح وفق اجتهاد حمكمة النقض الفرنسي على
أنه" :كل فائدة مادية أو معنوية تضاف إىل الذمة املالية للشريك"(.)8
أما "حتقيق االقتصاد"  ،الذي مل يبني املشرعني اجلزائري والفرنسي املقصود منه ،فريى الفقه أن االقتصاد األكثر انتشارا
هو االقتصاد النقدي ،وهو هبذا ال خيتلف عن مفهوم الربح املتمثل يف النقود العائدة من حصص الشركات(.)6
أماعبارة "بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشرتكة" فاملقصود هبا تنمية وتوسعة النشاط االقتصادي ألعضاء الشركة
واملوجود مسبقا قبل تأسيسها( ،)7وهذا يعين أن املشرع اجلزائري قد مسح بتأسيس شركات من أجل القيام هبذا اهلدف خبالف
املشرع الفرنسي الذي أوكل حتقيق هذا اهلدف إىل أشخاص معنوية ختتلف عن الشركات هي:
التجمعات ذات املنفعة االقتصادية""Les groupements d'intérêt économique
ويرى البعض أن املشرع اجلزائري هبذا جتنب الصعوبات اليت طاملا ارتبطت بالتفرقة بني الشركات اليت تنشأ من أجل حتقيق اقتصاد
والتجمعات ذات املنفعة االقتصادية يف القانون الفرنسي(.)4
غري أنه بالرجوع إىل نصوص القانون التجاري جند أن املشرع اجلزائري تبىن تنظيما قانونيا جديد على إثر تعديل القانون
التجاري سنة  1888هو التجمع ذي املنفعة االقتصادية يف املواد من  584إىل 584مكرر  ،6وحسب نص املادة  ،584فإن

)(1

Y. Guyon.op.cit, p 109.

) ( في حين نظم ألاحكام املتعلقة بإجراءات توزيع ألارباح في املواد من  5 0إلى  5 2من القانون التجاري.
)(3

""bénéfice un gain pécuniaire ou un gain matériel qui s'ajouterait à la fortune des associés

Cass. (Chambres réunies), 11-03-1914, D 1914.257.
)(4
Y. Guyon op.cit. p 114.
)(5

Noureddine Chadli ,«la protection des associes», Revue Des Sciences Juridiques, Faculté
De Droit Université Badji Mokhtar Annaba, n12, Juin 2008, p 235.
)(6
Ibid.
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التجمع ينشأ بني شخصني معنويني أو أكثر أن مبوجب عقد مكتوب ،ولفرتة حمدودة من أجل تطبيق كل الوسائل املالئمة لتسهيل
النشاط االقتصادي ألعضائه أو تطويره وحتسني نتائج هذا النشاط وتنميته.
وواضح أن هدف التجمعات كما مسها املشرع اجلزائري أو التجمعات ذات النفع االقتصادي هو حتقيق منفعة اقتصادية
عامة ألعضائه( ،)1وهو هبذا خيتلف عن الشركة من عدة نواحي أمهها:
 الغالب أن يكون التجمع صيغة لتعاون مؤقت بني شركتني أو مؤسستني فأكثر ،ال يتجاوز بضعة أعوام ولو أن القانون مل يضعله حدا زمنيا خبالف الشركة اليت حدد عمرها األقصى بتسعة وتسعون سنة عاما.
 ال يهدف التجمع إىل حتقيق الربح ألعضائه بل الغاية منه حتقيق اقتصاد أو تقليص النفقات ،أي التحكم يف أعباء أعضائهومصاريفهم ( ).
بناء على ما سبق يظهر أن املشرع اجلزائري ،كما املشرع الفرنسي أوكل مهمة حتقيق األهداف االقتصادية ذات املنافع
املشرتكة إىل شخص معنوي خيتلف عن الشركات هو التجمع.
مما يدفعنا إىل التساؤل عن جدوى احتفاظ املشرع اجلزائري هبذا اهلدف للشركات يف نص املادة  614ق م؟ إذا أن
ذلك من شأنه أن يزيد من التمازج بني هاته األخرية وبني التجمع.
ويف تقديرنا أن تعديل القانون التجاري كان يقتضي يف وقتها تعديل املادة  614حبذف عبارة حتقيق هدف اقتصادي
ذي منفعة مشرتكة ،مادام أن املشرع اجلزائري قد تبىن تنظيما قانونيا جديد يف القانون التجاري هو التجمعات les
" "groupementsباهلدف املنصوص عليه يف املادة  584من القانون التجاري.
خامتة
يظهر من كل ما سبق أن احلاجة باتت ماسة إلعادة صياغة نص املادة  614من القانون املدين اجلزائري مبا يرفع عنها
كل االختالالت الشكلية واملوضوعية ويف هذا الصدد وتقريرا ملا ذكرناه سلفا ،نعتقد أنه من الضروري:
 -1ختلى املشرع اجلزائري عن إيراد تعريف صريح لشركة يف القانون املدين ،ذلك أن التعاريف مهمة فقهية وقضائية
خالصة.
 صياغة نص املادة  614بعيدا عن تكييفها بأهنا "عقد" ،ويف ذات السياق إعادة صياغة عنوان الفصل الثالث منالباب السابع املتعلق بالعقود املتعلقة بامللكية من الكتاب الرابع املتعلق بااللتزامات والعقود على النحو التايل ":الشركة" بدل "عقد
الشركة".

G. Ripert ,R. Roblot , op.cit., p 526.

)(1

) ( أحمد الورفلي ،مرجع سابق ،ص 75
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 -8إضافة فقرة ثانية لنص املادة  614تسمح بتأسيس الشركة بإرادة منفردة حينما يسمح القانون بذلك ،مبا ينسجم
مع وجود الشركة ذات املسؤولية احملدودة وذات الشخص الوحيد.
 -6االكتفاء بعبارة "شخصان"بدل"شخصان طبيعيان أو معنويان" ،ألن ذلك توضيح ما ال يستحق التوضيح.
-7االكتفاء بعبارة تقدمي حصة من "مال أو عمل" هبذا الرتتيب ،بدل عبارة حصة من "عمل أول مال أونقد"الواردة يف
نص املادة ،614كون املال يشمل النقد والعني ،وبالنظر إىل شيوع احلصص النقدية وأمهيتها.
 -4حذف عبارة حتقيق هدف اقتصادي ذي منفعة مشرتكة ،مادام أن املشرع اجلزائري قد أوكل ذلك إىل التجمعات
املنصوص عليه يف املادة  584من القانون التجاري.
قائمة املراجع
أوال:الكتب
 -81إبراهيم سعد ،املدخل إىل القانون،نظرية احلق ،منشورات احلليب احلقوقية ،الطبعة األوىل . 818
 -8أمحد الورفلي  ،الوسيط يف قانون الشركات التجارية ،جممع األطرش للكتاب املختص ،تونس . 817
 -88إلياس ناصيف ،موسوعة الشركات التجارية ،اجلزء األول ،األحكام العامة للشركة ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت لبنان.
الطبعة الثالثة . 885
 -86رمضان أبو السعود ،نظرية احلق ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية .، 887
 -87مسيحة القليويب ،الشركات التجارية  ،دار النهضة العربية  ،مصر  ،الطبعة اخلامسة . 811
04-J-P. Bertrel,Liberté contractuelle et société: RTD.com .1996.
10-J.Mestre , La société est bien encore un contrat: Melanges C . Mouly,
T02., Litec 1998.
08-J.Prieur, Droit des contrats et droit des societé : Melanges A. Sayage .Litec
1997.
02-Ripert. (G), Roblot. (R), par Germain. (M) : Traite élémentaire de droit
commercial, T 01, Commerçant, acte de commerce , entreprise commerciale,
fonds de commerce , sociétés commerciales , LGDJ, 16e édition., paris 1996 .
11-Yves. Guyon. Droit des affaires Tom 01Droit commerciale générale et
Société, 9eédition , Dalta 1996.

ثانيا:املقاالت
01-Bruno Dondero et Alain Couret, Article 1832 du code civil, contrat de
société et société unipersonnelle, transcription écrite d'une vidéo, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne https://streaming-canal
u.fmsh.fr/vod/media/canalu/documents/universit.paris.1.panth.on.sorbonne/articl
e.1832.du.code.civil_15328/1.3.article1832.pdf.
02-Noureddine Chadli ,«la protection des associes», Revue Des Sciences
Juridiques, Faculté De Droit Université Badji Mokhtar Annaba, n12, Juin 2008.
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ثالثا :لنصوص التشريعية
 -11األمر رقم  78-57املؤرخ يف  4سبتمرب  ،1857املتضمن القانون التجاري ج ر عدد  ،55الصادرة بتاريخ 88أكتوبر
 ،1857املعدل واملتمم.
-8القانون رقم  ، 16-55املؤرخ يف  88مايو  ، 1855املتضمن تعديل القانون رقم ،75-75املؤرخ يف  4سبتمرب 1857
املتضمن القانون املدين ،ج .ر ،رقم ،15الصادرة بتاريخ  86ماي .1855
-88األمر ( 5-84املؤرخ يف  8ديسمرب سنة  ،1884يعدل و يتمم األمر رقم  78-57املؤرخ يف  4سبتمرب سنة  1857و
املتضمن القانون التجاري .ج ر رقم  55الصادرة بتاريخ  11ديسمرب ،)1884

04-Code civile des français,
http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-legmemorial-1804-5-fr-.pdf.pdf
05- Loi 78-9 1978-01-04. Modifiant le titre IX du livre III du code civil. JORF
5 janvier 1978.
06- Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 , relative à l'entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée. JORF
12 juillet 1985.
07-Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche. JORF 13
juillet 1999.
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سياسة الردع بين الممارسة و القانون
Deterrence Policy between Practice and Law
مرسلي عبد الحق/أستاذ محاضر قسم أ -معهد الحقوق و العلوم السياسية بالمركز الجامعي بتامنغست-
الجزائر

الملخص:
الردع كسياسة تنتهجها الدول على صعيد العالقات الدولية هو كل ما تقوم به إلقناع الدول األخرى
بقوهتا و دفاعاهتا اليت جتعل كل هجوم من اخلارج عدمي الفائدة و يلحق بفاعله خسائر كبرية ،و الردع من الناحية
القانونية مل ينظم و مل حيظر و بالتايل هو مقبول من طرف العديد من الدول لكونه جنب البشرية العديد من احلروب.
لكن يف املمارسة القضائية الدولية و يف قرار استشاري حملكمة العدل الدولية صدر سنة 6991اعتربت احملكمة سياسة
الردع مقبولة من طرف العديد من الدول و أسست عليه حكمها جبواز استخدام االسلحة النووية يف احلاالت القصوى
للدفاع الشرعي.
يف حني كان يفرتض يف احملكمة أن تشرتط يف قبول سياسة الردع أن تكون بوسائل غري حمظورة دوليا لكي ال يتعارض
هذا املفهوم الغامض من الناحية القانونية مع املبادئ الصرحية للقانون الدويل العام السيما تلك املتعلقة بتنظيم النزاعات
املسلحة و بالتايل جتدر من جهة أخرى وعع نصو

قانونية دولية خاصة بالردع تضع اهاية لسياسة الكيل كمكيالني اليت

تسمح لبعض دون غريها من ممارسة الردع بكل الوسائل احملظورة و املشروعة.
الكلمات المفتاحية :الردع ،القانون الدويل ،مشروعية الردع ،حمكمة العدل الدولية ،الردع النووي
Abstract:
The policy of deterrence is known in the international level for centuries as a practice
by which the state prepares itself to the war in order to avoid it and convince the
enemy by its powers. But he deterrence has several forms and aspects according to its
means and aims. For the international court of justice, the legality of deterrence is
relied on the application of international law principles, especially related to the
limitation of war means and methods in the framework of international humanitarian
law.
Key words :
Deterrence, international law, deterrence legitimacy, international court of justice,
nuclear deterrence.
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مقدمة:
حيمل الردع عدة أبعاد كمفهوم حديث يف قاموس العالقات الدولية و قدمي يف املمارسات ما بني الدول منها القانونية و
السياسية و اإلسرتاتيجية ،حبيث ظهر كمصطلح علمي يف إطار حتليل العالقات الدولية بعد ظهور ما يعرف باحلرب الباردة غداة
احلرب العاملية الثانية( ) .و ل قد كانت فلسفة الردع وراء جلوء القوى الدولية السيما ابتداء من اهاية احلرب العاملية األوىل إىل غاية
الثمانينات من القرن املاعي إىل تقوية ترساناهتا العسكرية ومضاعفة طاقاهتا احلربية بأسلحة ذات قوة دمار متميزة ،و كان حتقيق
الردع احملرك األساسي لوعع العديد من األنظمة يف السري اجتا حيازة القوة العسكرية الفتاكة من اجليو و العتاد و األسلحة ،اليت
يرون فيها الكفيل الوحيد لتحقيق القوة الدفاعية و احلماية اإلقليمية و احلصانة من التعرض لالعتداءات و احلروب.
و الشك أن تبين سياسية الردع كانت هلا من األثار االجيابية اليت ال ختفى على أحد و أمهها هو جتنب احلروب بأثارها املدمرة و
عحاياها من األبرياء ،لكن و يف نفس املستوى كانت سياسة الردع اليت تسعى الدول الكتساهبا من النتائج غري املرجوة يف إطار
العالقات الدولية ،حبيث دخلت الدول جراءها يف تنافس أكثر حدة يف جمال التسلح ،و تزعزعت الثقة بني الدول يف سرية
مشاريعها العسكرية ،مما نسف العديد من املبادرات لوقف سباق التسلح و التوجه إىل التنمية و التعاون يف ظل عمان األمن و
السلم و األمن الدوليني ،و ما زاد من خطورة مفهوم الردع يف إطار العالقات الدولية هو تصعيد الدول يف سعيها للحصول على
الردع النووي.
و بالنظر إىل الغموض الذي يكتنف الردع و خطورة اعتماد كمبدأ من مبادئ العالقات الدولية ،ثار إشكال مشروعيته يف
إطار القانون الدويل العام ،و مل يكن ذلك بالشكل الكايف الذي يستحقه ،أمام القضاء الدويل ،السيما بالنظر إىل أمهية موعوع
الردع الذي يعد من أهم املواعيع اليت حترك اجتا العالقات الدولية ،و يف سياق ذلك تندرج اإلشكالية التالية لدراستنا :هل تتوافق
سياسية الردع مع مبادئ القانون الدويل العام و ما هي شروط و قيود اعتمادها؟ و تنضوي حتت هذ اإلشكالية التساؤالت
الفرعية التالية :ما هو املقصود بالردع؟ ما هي عناصر و صور و خصائصه ؟ كيف تطور مفهومه يف ظل العالقات الدولية؟
و لإلجابة عن هذ اإلشكالية انتهجنا تقسيم الدراسة إىل ثالثة مباحث ،خصصنا املبحث األول لتناول مفهوم الردع يف إطار
العالقات الدولية ،مث تطرقنا يف املبحث الثاين تطور الردع بني التداخل و تعدد الصور و يف املبحث الثالث متت معاجلة مسألة
توافق الردع مع القانون الدويل و رأي حمكمة العدل الدولية يف ذلك .و يف دراستنا للموعوع اتبعنا املنهج التحليلي و املنهج
االستداليل و املنهج املقارن املالئمة هلذا النوع من الدراسات اليت تتقاطع فيها نظريات العالقات الدولية مع القانون الدويل.
املبحث األول :مفهوم الردع يف إطار العالقات الدولية
لإلحاطة كمفهوم الردع يف الدراسات القانونية الدولية البد أن مير ذلك عرب التطرق من جهة إىل تعريفه و حتديد معامله
االصطالحية و من جهة أخرى جتدر دراسة مسار تطور الذي الشك أنه قد أثر بشكل أو بآخر يف معانيه و مقتضياته.

 -6يوسف كعو  ،التوازن االسرتاتيجي يف الشرق األوسط ،شركة املطابع النموذجية ،مصر،6996،

.47
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المطلب األول :تعريف الردع.
إن استيعاب املفهوم االصطالحي للردع قي القاموس السياسي والقانوين يستوجب املرور عرب التعريف اللغوي هلذا املصطلح،
الذي احتل أجبديات الكتابات اخلاصة باإلسرتاتيجية والعالقات الدولية يف العصر احلديث ،ففي املعجم العريب ترجع كلمة الردع
إىل الفعل ردع اليت تعين ك ف وزجر ومنع من ارتكاب شيء ما ،أما الرادع فهو املانع والزاجر أي ما يردع عن فعل أمرا ما ،فنقول
عقوبة رادعة وقانون رادع و رادع أخالقي و رادع الدين ومنها يقال أيضا على سبيل اإليضاح :اإلجرام حباجة إىل رادع ،كما جند
أيضا الفعل ارتدع كمعىن امتنع وكف بنفسه عن فعل ما( ).
ويف املعجم الفرنسي تعود كلمة الردع " " la dissuasionإىل الفعل" " dissuaderذات األصل الالتيين " dissuadere
" كمعىن حتويل ،صد أو منع شخص من اختـاذ قرار ( ) ،أما الردع يف املعجـم اإلجنليزي"  " the deterenceمن الفعـل "
 "deter toالذي يعين امتـنع عن تصرف ما أو إجراء ما اعتبارا خلطر أو مشكل قد ينجر عنه( ).
أما الردع من اجلانب االصطالحي املستخدم يف احلقل السياسي ،الدبلوماسي ،العسكري واإلسرتاتيجي ،وردت عدة تعريفات
بشأنه ،تتقارب كلها من األصل اللغوي وجتعل منه القاعدة واألساس ،فعرفه الفقيه اإلسرتاتيجي "  " Lucier Poirierبأنه
منط وقائي يهدف إىل منع أي عدو حمتمل من التحرك عسكريا و ذلك بتهديد بانتقامات حيسب هلا بشكل جيعل من نتائجها
املادية املرتقبة خطرا غري مقبول قياسا باألهداف السياسية اليت يرغب هذا العدو حتقيقها من مبادرته العدوانية( ).
يشبّه اخلبري يف الشؤون اإلسرتاتيجية و اجليوسرتاتيجي"  " Raymon Aronالردع بصورة توعيحية قائال بأن" الردع موعة

يف حتديد العالقات بني شخصني أو مجاعتني ترجع إىل العصور القدمية لإلنسانية ...أليس الصفعة احملتملة هي اليت متنع الطفل من
الكتب املصفوفة يف مكتبة والد ....؟ ففي إطار احلياة العامة ميتنع و يرتدع كل شخص عن بعض األفعال خوفا وتفاديا وجتنبا
ألثارها احملتملة ،خاصة إذا تعلق األمر بعقوبات منصو

عليها قانونا ،فجزاء هذ األفعال هي اليت ردعت يف الغالب املواطنني

عن اإلتيان هبا ،نفس الشأن بالنسبة للعالقات بني الدول فإذا كانت لدينا دولتني لكليهما سيادة و قوات مسلحة فنجد أن جهاز
الردع يتحرك ويلعب دور أساسي يف السالم بينهما إن مل يكن هناك هتديد صريح " ) (.
كما عرف الردع بأنه جممل التدابري اليت جتريها و تعدها دولة أو أكثر بغية عدم تشجيع األعمال العدائية اليت ميكن أن تشنها دولة
أخرى م عادية عدها و يكون ذلك عن طريق بث الذعر واخلوف لدى الطرف اآلخر وبالتايل حتييد عن اإلقدام على أي عمل
حريب عدائي) (.

 -6املنجد يف اللغة العربية املعاصرة ،الطبعة الثانية ،دار املشرق ،بريوت.575 ،1006 ،
, Larousse, Paris. 2002- Dissuader: détourner quelqu’un d’une résolution, selon le petit Larousse 2
- To deter: to persuade someone not to do something by making them realize it will bedifficult or will have unpleasant 2
, England.5991 edition, 02result, from Longman, dictionary of contemporary English,
 -7ميس دوريت ،روبرت بلتغراف،النظريات املتضاربة يف العالقات الدولية ،املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشرو التوزيع ،الطبعة األوىل ،بريوت.175 ،6995،
1- Raymond Aron, paix et guerre entre nations, huitième édition, Calman levy, 1984, Paris, p 400.
 -2عبد الوهاب الكيايل ،املوسوعة السياسية ،اجلزء الثاين ،املؤسسة العربية للدراسات و النشر ،الطبعة الثانية ،بريوت.961 ،6991 ،
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إن الردع يف جممله قائم على االعتبارات النفسية اليت تتمثل أساسا يف اخلوف) ( ،واليت من شأاها أن متنع أية دولة أو جمموعة دول
من اإلقدام على االعتداء أو املساس أو الدخول يف نزاع مسلح عد دولة أخرى أو أي شخص من األشخا

األخرى للقانون

الدويل ،حبيث يكون عامل التخوف من اآلثار السيئة هلذا العمل هو السبب يف االمتناع عن اإلتيان به.
ارتبط يف حقيقة األمر استعمال مصطلح الردع يف العالقات الدولية بربوز ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل أو أسلحة احلرب
الشاملة خاصة األسلحة النووية ،و أصبح يعين لدى غالبية الفقه احلديث امتالك اإلمكانات النووية ملواجهة أي اعتداء و الذي
من شأنه التهديد بالرد ،الذي قد يفوق يف مستوا اهلجوم ،بشكل ال يتحمل أعرار املعتدي عليه وحد ( ).
فزيادة على ما ختتص به األسلحة النووية و غريها من أسلحة الدمـار الشامل) األسلحة الكيماوية والبيولوجية) من قوة تدمريية
واسعة النطاق فإاها تتميز عن غريها من األسلحة بعامل الردع ،الذي جيعل قوة هذ األسلحة تتجسد يف عدم استعماهلا أكثر منه
يف استعماهلا( ) .نظرية الردع كأساس للجوء إىل أسلحة الدمار الشامل ما هي إال وسيلة لتحقيق األهداف على اختالفها
باستخدام وسائل احلرب دون شنها ذلك عن طريق التخويف أو اإلقناع) ( .
المطلب الثاني :عناصر الردع
تقوم نظرية الردع على عدة شروط و عناصر ،ال ميكن حتقيقه أو االعتماد عليه كمفهوم أساسي على مستوى اإلسرتاتيجية الدولية
إال بتوفرها :أ -حيازة إمكانيات القوة العسكرية اليت تسمح كمواجهة اخلطر الذي متثله الدولة املهامجة ،حيث تستلزم فكرة االنتقام
قدرة الدولة املعتدى عليها أو اليت على وشك ذلك من الناحية العسكرية واملادية بالرد بشكل شامل و كايف .كما يستلزم الردع
قوة وحصانة وفعالية هذ اإلمكانيات العسكرية سواء املتعلقة منها باجلانب البشري أو األسلحة والعتاد( ).
فمهما تطورت مفاهيم ومستلزمات الردع فإنه يبقى مرتبط بشكل وثيق بالوسائل املادية باخلصو  ،واليت تولد اجلانب النفسي
للردع( ) ،لذا برز مفهوم الردع على املستوى اإلسرتاتيجي الدويل بعد اكتشاف و انتشار أسلحة الدمار الشامل السيما السالح
النووي يف أواخر احلرب العاملية الثانية( ).
هذا بالرغم من أن الردع ال هتم فيه الوسيلة املستخدمة بقدر ما هتم النتيجة التدمريية ،ميكن أن حيدث التدمري باستخدام السالح
النووي أو أي سالح آخر( ).

3- Henry Kissinger, nuclear weapons and foreign policy, Harper and Brothers, New York, 1957, p169.
 -1جيمس دوريت و روبرت بلتغراف ،املرجع السابق.
2
- Maurice Vaisse et autres, dictionnaire des relations internationales sur le vingtième siècle, Armond Colin, Paris, p 86.
 -7أمني حامد اهلويدي ،الصراع العريب اإلسرائيلي بني الرادع التقليدي و الرادع النووي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة الثانية ،لبنان،6994 ،

.17

1

- Jean Paul Chagnollaud, relations internationales contemporaines, un monde en perte de repères, seconde édition,
Lamarttan, Paris, 1999, p 226.
- Raymond Aron , op cit, p 402.
-Hervé Coutau Bégarie, traité de stratégie, seconde édition, Economica, Paris, 1999, p 424.
 -9أمني اهلويدي ،أزمة األمن القومي العريب ،ملن تدق األقواس ،الطبعة األوىل ،دار الشروق ،القاهرة.15 ،6996 ،

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد15أيار /مايو - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

462

سياسة الردع بين الممارسة والقانون

د .مرسلي عبد الحق

التصميموالعزمية على استخدام اإلمكانيات العسكرية إذا جتاوز االستقرار كل حد مقبول ،فمصداقية الردع ال تلحق فقط بقوةالسالح و إمنا تشرتط اقتناع العدو احملتمل من استعداد و هتيئة الطرف اآلخر الرادع لالستخدام و اللجوء إىل هذا السالح) (.
 إعالم و إحاطة الدول األخرى بالقدرات و اإلمكانيات العسكرية للدولة الرادعة واحتمال اللجوء إليها) (،فال تكفي القوةوالعزم على اللجوء إليها لكي متتنع الدول األخرى عن االعتداء بسبب اخلوف بل البـد أن يكونوا على علم باإلمكانيات املتوفرة و
بالعزمية و التصميم واالحتمال الوارد بالرد واستخدام هذ اإلمكانيات.
فيهذا الصدديقول اخلبري اإلسرتاتيجي "  " Beaufreبأنه البد من تقدير احتمال الردود االنتقامية للعدو حسب إمكانياته و
نيته يف استخدامها ،باإلعافة إىل عرورة األخذ يف احلسبان لرأيته ونظرته إىل إمكانيات خصمه ونيته يف استخدامها ،وحىت لرأيه
يف مدى إدراكه لقوته وعزميته ،فلكي ينجح الردع البد من إعالم العدو بالقوات والعزمية لكي ال يتجرأ على اهلجوم ألن اهلجوم و
الدخول يف النزاع املسلح يعين فشل إسرتاجتية الردع) (.
المبحث الثاني:تطور الردع بين التداخل و تعدد الصور.
لقد تطور مفهوم الردع يف إطار خمتلف املراحل اليت عرفتها العالقات الدولية ،و تغري مضمونه حبسب مقتضيات كل مرحلة السيما
يف بتطور الوسائل اليت تتحكم يها القوى الدولية ،و يف ذلك تداخل معنا مع مفاهيم تتشابك به و تتداخل ظهرت هي كذلك
يف خضم هذ التطورات.
المطلب االول :تمييز الردع
إن مفهوم الردع يف إطار الدارسات اإلسرتاتيجية الدولية احلديثة قد حيتك ببعض املصطلحات واملفاهيم املشاهبة له واليت جتاور يف
عدة جوانب ،لذا البد من رسم احلدود اخلاصة بكل مفهوم يف إطار بناء اإلسرتاتيجية الدولية كمفهوم النزاع املسلح ،توازن القوى،
التهديد والدفاع.
 متييز الردع عن توازن القوى:يقصد بتوازن القوى كأهم نظرية للسياسة الدولية يف إطار العالقات الدولية احلديثة خلق أوعاع دولية هدفها السلم الدويل
واستقالل وحصانة الدول عن طريق فرض مساواة نسبية أو تقارب يف القوة بني الدول ،مما مينع غرور أية دولة باعتدائها على
غريها ،عن طريـق جتمع دولتني أو أكثر فـي حمـاور و تكتالت مضادة جيمعها هدف واحد هو اإلبقاء على عالقات القوى و ردع
العدوان بتوليد عغوط متعادلة ومتعاكسة لتفادي أي اختالل يف القوة) (.

5

 -1إمساعيل صربي مقلد ،العالقات السياسية الدولية ،منشورات ذات السالسل ،الطبعة اخلامسة ،الكويت.565 ،6994 ،

-Hervé Coutau Bégarie , op cit , p 425.
- Jean Paul Chagnollaud, op cit, p 224.

 -1امساعيل صربي مقلد ،املرجع السابق.
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فإذا كان توازن القوى قائم أساسا على سياسة التحالف والتجمع بني دوليتـني أو أكثر ،فإن الردع ال يقوم بالضرورة على تعاون
دويل وإمنا ميكن أن يكون من دولة واحدة أو شخص دويل واحد يشرتط توفر عناصر السابقة الذكر ،وهذا مع أن الكثري من
الكتاب يف اإلسرتاتيجية مثل " برودوي " " ،كسنجر" " ،شيلنج " و" كاهن " يرون أن الردع هو مرادف للمفهوم التقليدي
لتوازن القوى ،خاصة منه ما يسمى بالردع املشرتك) (.
 متييز الردع عن التهديد:إن التهديد كعمل أو إجراء قد يسبق احلرب يف الغالب يتجسد يف إطالق دولة أو شخص من أشخا

القانون الدويل وعيدا

باللجوء إىل القوة يف العالقات الدولية عد دولة أو كيان آخر إذا ما مل تقم باحرتام بنود أو شروط ما ،ويكون هذا التهديد بشكل
صريح لكي يعمل به ويشكل انتهاكا للقانون الدويل) (.
خيتلف الردع عن التهديد من حيث التصريح ( )،حبيث يعد التهديد تصرف غري قانوين بشكل أكثر وعوح وصراحة ،عكس
الردع الذي ال يتطور إىل صورة ص رحية حبيث ال يتعدى أن يكون جمرد امتالك إلمكانيات عسكرية تأثر نفسيا يف الدول األخرى و
متنعهم من التفكري يف اللجوء إىل القوة عدها جتنبا الستخدام هذ اإلمكانات يف ردها عليهم) (.
 متييز الردع عن الدفاع:يعترب الدفاع جمموعة التدابري العسكرية والردود احلربية املسلحة اليت تقوم هباالدولة يف صدها للهجوم العسكري من قبل أي جهة
معينة ،و يشمل اختاذ اإلجراءات و االحتياطات الالزمة إلحباط هجمات العدو يف كل اجلبهات حىت املعنوية واالقتصادية و من
املمكن أن يتضمن الدفاع حىت بعض العمليات اهلجومية باعتبار اهلجوم أحسن دفاع) (.
فالدفاع يكون عند بداية اهلجوم العسكري ليس قبله عكس الردع الذي يسبق الدفاع فإذا فشل الردع جلأت الدولة إىل الدفاع،
ومييل بعض الكتاب إىل االعتقاد بأن الردع أفضل بكثري من أسلوب الدفاع مهما كانت كفاءة الدفاع ألن الردع الفعال يؤدي إىل
إحباط أهداف اهلجوم دون أن تتكبد الدول اخلسائر املرتتبة على دخوهلا يف مواجهات عسكرية فعلية مع خصومها) (.
كما يتميز الردع عن الدفاع من حيث اهلدف ،فإذا كان الدفـاع يهدف إىل مواجهة اخلصم و إحباط هجومه ميدانيا ،فإن الردع
يرمي إىل حتريف مشروع اخلصم االسرتاتيجي العام عن وجهته) (.

 -6جيمس دوريت و روبرت بلتغراف ،املرجع السابق.179 ،
 - 1حسب المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق األمم المتحدة.
 -4من جهة أخرى فإن الردع يلعب دوره سواء قبل اللجوء إلى التهديد أو عندما ال ينجح الردع فإن الدول غالبا تلجأ إلىالتهديد أو تعتمد على الردع في تجنب االعتداءات عند
غياب تهديدات صريحة.
. 609

 -6مجال عبد املالك ،اإلسرتاتيجية يف العصر الذري من الردع اىل حرب النجوم ،دار اجليل(،ب ط) ،بريوت،6994 ،
 -1إمساعيل مقلد صربي ،املرجع السابق.567 ،
2- François Geré, dictionnaire de la pensée stratégique, Larousse, Paris, 2000, p74 , p75.

Raymond Arond, op cit , p 400.7-
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المطلب الثاني :تطور مفهوم الردع
إن الردع كمفهوم اسرتاتيجي خا

يف العالقات الدولية ظهر بال شك بعد ظهور كسياسة وتطبيق دويل نظرته فيما بعد كتابات

املختصني يف جمال العالقات الدولية يف السلم واحلرب ،وبرزت هذ الدراسات باخلصو

بعد ظهور أسلحة الدمار الشامل خاصة

منها األسلحة النووية.
تعود فكرة الردع إىل العصور القدمية كما يوحى به القول الالتيين الروماين" " " Si vis pacem para bellemإذا رغبت
يف السلم فاستعد للحرب") (.
و قبل ذلك ما ورد يف القرآن الكرمي يف القرن السادس ميالدي يف قوله تعاىل " :و أعدوا هلم مااستطعتم من قوة ومن رباط
اخليل ترهبون به عدو اهلل و عدوكم.( )"...
يف القرن الثامن عشر وعع "الكانت شامبورغ ليب" "  "Chaunbourg lippeنظريته يف األثر النفسي للحرب .و ظهر
الفعل "ردع" " " dissuaderيف اللغة الفرنسية كمعنا احلايل بقلم املارشال "بويسيغور" "  " Puységurلكن مل يشكل يف
ذلك القرن مفهوما اسرتاتيجيا،حبيث مل يستـخدم إال بداية القـرن العشرين واستعـملها سنة  " 6995ماهان " " " Maanعدة
مرات يف حماوالته حول احلصار البحري) (.
كذلك حتدث العامل اإلسرتاتيجي البحري الربيطاين" جوليان كوربات" "  " julian corbettعن القوة الرادعة "
 " Deterent powerو أوصى املاريشال " بيتان " "  " Pétinبإعداد قوة جوية مستقلة قادرة على هتديد أملانيا بقنبلة
ردعية( ).
كما قرر الرئيس األمريكي " روزفلت " سنة  6970نقل األسطول من الواجهة الغربية للواليات املتحدة األمريكية إىل هاواي"
 " Hawaiiكمعىن تقريبه إىل اليابان بغرض ردعهم) (.
لكن مل يصبح الردع نظرية قائمة بذاهتا يف جمال اإلسرتاتيجية الدولية إال بعد بزوغ العصر النووي بإلقاء القنبلة الذرية األمريكية على
هريوشيما و ناغازاكي واليت كانتا ذات قوة تدمريية أععاف تلك الناجتة عن األسلحة التقليدية و أجربت اليابان فورا على
االستسالم وإاهاء احلرب) (.

3- Hervé Coutau Bégarie , op cit , p 426.
-1اآلية  10من سورة القتال ،القران الكرمي
- Hervé Coutau Bégarie , op cit , p 427.
- Ibid.
- Ibid.
-Edward Luttwak, strategy the logic of war and peace, the Belnap press of Harvard university press , London, 1987,p 190.
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غداة احلرب العاملية الثانية اندلعت حرب باردة إيديولوجية بني اإلحتاد السوفييت و الواليات املتحدة األمريكية و مل تؤد احليازة
االنفرادية لألسلحة النووية من طرف الواليات املتحدة األمريكية إىل ظهور املفهوم احلديث للردع إال بعد متكن اإلحتاد السوفييت
من التكنولوجيا العسكرية النووية) (.
و ظهرت يف هذا السياق بعض الكتابات النرية حيث سطر األمريال " كاستكس " "  " Castexمنذ  6975نظرية الردع
املتناسب ويف سنة  6971صدر كتابني أسـسا لإلسرتاتيجية النووية األمريكية ،األول ل "برنارد برودي" عنوانه السالح املطلق
والثاين ل "وليامن بوردن " موسوم بالثورة يف اإلسرتاتيجية) (.
لقد برز مفهوم الردع يف هذا املسار التارخيي حبيث حتول السالح النووي إىل سالح سياسي يرتبط استعماله بقرار سياسي
وليس عسكري فأصبح القطبـني الشيوعي و الليربايل يتجنبان بكل الوسائل الدخول يف حرب ،وحتولت القوة أداة ذات قيود ذاتية
والدول النووية تيقنت من أن مصاحلها تقتضي عدم توظيف القدرات النووية ،مادام ذلك يسبب تدمريا هائال ال تستثىن منه) (،
كما قال الرئيس السوفييت " خروشوف "  ..." :أي نزاع مسلح مع الواليات املتحدة األمريكية سيؤدي إىل انتصار االشرتاكية
بدون شك لكن ذلك بعد موهتا .( )"...من جهة أخرى فإن احتكار الدول الكربى للسالح النووي جعل من األسلحة
الكيماوية والبيولوجية السالح النووي للفقراء لتحقيق الردع يف مواجهة الدول النووية اليت مل تتجاوز عشرة دول) (.
املطلب الثالث :صور الردع
إن الردع كمفهوم اسرتاتيجي يف العالقات الدولية هو أن متنع دولة دوال أخرى عن التصرف بطريقة تؤذي مصاحلها( ) ،حبيث
يعترب فن استخدام وسائل احلرب أو القتال للحصول على الغرض دون إعالاها أو ممارستها فعليا يف األعمال العدائية ،و للردع هبذا
املنوال صورا خمتلفة يف سياق العالقات الدولية حسب املعيار املعتمد يف تقسيمها و ميكن إمجاهلا فيما يلي:
الردع التقليدي و الردع النووي:
إن الرادع التقليدي وسيلته األسلحة التقليدية اليت يكون استعماهلا مسموحا عمنا أو صراحة من قبل غالبية الدول املتحضرة وال
يتناقض اللجوء إليها مع مبادئ القانون الدويل اإلنساين وقانون النزاعات املسلحة و الضمري اإلنساين كاملدافع والدبابات
والطائرات ،أما الردع النووي فهو الردع احلديث الذي ظهر مع اكتشاف أسلحة الدمار الشامل الكيماوية ،البيولوجية و النووية
خاصة ذات التأثريات املدمرة اليت تسبب إصابات شاملة أو تسميم واسع النطاق ال ميكن السيطرة عليه) (.

5 - Herve Coutau, op cit , p 428.
3- ibid
 -4حممد علي القوزي ،العالقات الدولية يف التاريخ احلديث و املعاصر ،دار النهضة العربية ،الطبعة األوىل ،لبنان،1001 ،
 -5رميون حداد ،العالقات الدولية ،دار احلقيقة ،الطبعة األوىل ،بريوت.669 ،1000 ،
 -6املرجع نفسه.
 -7ديفيد جارمن ،مستلزمات الردع مفاتيح التحكم يف سلوك اخلصم ،مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلسرتاتيجية،
جملة دراساتإسرتاتيجية،العددالثاين،الطبعةالثانية،اإلماراتالعربيةاملتحدة.04 ،6991 ،
 -1أمني حامد اهلويدي ،الصراع العريب اإلسرائيلي ،املرجع السابق،

.645

.16
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للتفرقة و التمييز بني الردع التقليدي و النووي فائدة جديرة وهو أنه يف حالة فشل الردع التقليدي يف فرض وععا معينا يصبح من
احملتم على أطراف الصراع اللجوء إىل ردع أقوى قد يصل إىل الردع النووي) (.
الردع األساسي و الردع املوسع:
الردع األساسي أو الضيق هو ذلك الذي حيقق أهدافه على مستوى الدولة فقط ،أي الذي يرمي إىل جتنب املساس بالدولة ،أما
الردع املوسع فيتم عندما تسعى الدولة إىل احليلولة دون هجمات عد حلفاؤها ومصاحلها العابرة حلدودها السياسية) (.
الردع اهلجومي و الردع الدفاعي:
إن الردع اهلجومي يهدف إىل منع العدو من الوقوف عد أي عمل عدائي ينوي القيام به ،أما الردع الدفاعي فإنه يرمي إىل منع
العدو من القيام بعمل معاد خيشى منه) (.
الردع الشرعي والردع غري شرعي:
يكون الردع عادال شرعيا إذا كان يهدف إىل منع العدو من العدوان أو من التدخل يف إجراءات تقوم هبا الدولة لالسرتداد
حقوقها ،ويكون عدوانيا غري شرعيا إذا استخدم يف يد معادية إلجبار غريها على اختاذ موقف سليب إزاء اعتداءاته على حقوقها
املشروعة) (.
المبحث الثالث :مشروعية الردع بين العموم و التخصيص
مل يعرف الردع يف تاريخ البشرية كما هو عليه بعد احلرب العلمية الثانية ،خاصة يف صورة الردع النووي ،و منه إذا تطرقنا إىل
مشروعية الردع عموما فقد ال جند أي تناول قانوين أو اتفاقي على املستوى الدويل ،لكن كمجرد انتشار األسلحة النووية و بداية
سباق التسلح السيما خالل ما يسمى باحلرب الباردة و ما بعدها ،ظهرت العديد من الدراسات الفقهية حول مشروعية الردع و
حىت القضاء الدويل تطرق بشكل غري مباشر هلذ املسألة.
المطلب األول :الردع النووي في رأي محكمة العدل الدولية
مل يعرف القضاء الدويل مسألة الردع سواء من حيث املفهوم أو املشروعية إال يف إطار حكم حمكمة العدل الدولية يف قرارها
االستشاري املتعلق كمشروعية استخدام أو التهديد باستخدام األسلحة النووية الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف  09جويلية
 6991و هو أهم قرار وحكم صادر عن هيئات القضاء الدويل يف جمال القانون الدويل لنزع السالح وذلك لكونه تناول موعوع
مرتبط بعدة جماالت قانونية وسياسية دولية.

 -2املرجع نفسه.
 -3ديفيد جارمن ،املرجع السابق.09 ،
 -أمني حامد اهلويدي ،الصراع العريب اإلسرائيلي ،املرجع السابق،

 -7املرجع نفسه،

. 1

. 1
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و طالت فرتة مناقشة احملكمة لطلب االستشاري الصادر من اجلمعية العامة ملدة طويلة خاصة وأن الدول تطلب آجاال إليداع
مذكراهتا وآراءها واليت كانت من قبل حوايل أربعون دولة ،فتحت احملكمة أكثر من عشرة مناقشات علنية(.)6
إن مضمون حكم حمكمة العدل الدولية حول مشروعية استخدام األسلحة النووية يف النزاع املسلح كان من خالل تأكيد أو
تنفيذ ما جاء يف مذكرات ومرافعات الدول وأدلتها كقاعدة عامة عندما تصادم اجتا الدول الغربية يف غالبيتها القائل كمشروعية
استخدام األسلحة النووية يف النزاع املسلح واجتا الدول غري احلائزة على السالح النووي يف الدعوة حلظر اللجوء إىل األسلحة
النووية( )،هو الذي أدى باحملكمة إىل اخلروج بالرأي االستشاري بعد أن تبني هلا حجج وأسانيد كل طرف وبتت قي مدى
قانونيتها وشرعيتها ،أصدرت حكمها الناطق بعدم شرعية استخدام األسلحة النووية يف النزاع املسلح لكن قيدته بشرط ،تأثرت فيه
بثقل االجتا الغريب ،موعوعه استثناء حاالت الضرورة القصوى بالدفاع عن النفس.
فيم ا خيص االجتا الغريب القائل كمشروعية استخدام األسلحة النووية ،فبعد أن فشل يف إبطال االختصا

من الناحية الشكلية

فإنه استند من الناحية املوعوعية على عدة حجج لدعم موقفه ،تتمثل أساسا يف:
 انعدام حظر دويل مباشر وصريح الستخدام األسلحة النووية. عدم إمكانية اس تنتاج حكم ملزم للجماعة الدولية من قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت تدين استخدام هذ األسلحة،لكون هذ القرارات أصدرت بدون إمجاع ومت تبنيها مع معارعة عدد معترب من الدول خاصة من جانب الكتلة الغربية.
 سياسة الردع املقبولة من طرف اجلماعة الدولية و اليت تفرض االعرتاف الضمين بشرعية اللجوء إىل األسلحة النووية( ). التصرحيات الصادرة عن بعض الدول النووية عند انضمامها إىل معـاهدة "تالتيلولكو" ومعاهدة "راروتوجنا" واليت حتفظت منخالهلا على املعاهدة باالحتفاظ لنفسها حبقها يف اللجوء إىل استخدام األسلحة النووية يف حالة العدوان ،األمر الذي مل يثري
معارعة بقية األطراف.
 حق الدول املعتدى عليها يف استعمال األسلحة النووية تطبيقا ملبدأ الدفاع الشرعي.من جانب الدول املناصرة لعدم شرعية استخدام األسلحة النووية يف النزاع املسلح فإاها قد حتججت باألدلة القانونية التالية ،بعد
أن رافعت من أجل قبول طلب الفتوى من كال اجلهتني ،املنظمة العاملية للصحة واجلمعية العامة لألمم املتحدة فرفـض هلا األول و
قبل الثاين.

 -لقد دامت دراسة المحكمة للرأي مدة  3سنوات بالنسبة لطلب المنظمة العالمية للصحة و

شهر بالنسبة

لطلب الجمعية العامة.

 - 2الدول املناصرة ملشروعية استخدام السالح النووي هي :الواليات املتحدة األمريكية و بريطانيا و فرنسا و روسيا حسب ما ورد يف مذكراهتم ومرافعتهم.
- Eric David ,L'avis de la cour international de justice sur la licéité de l'emploi dearmes nucléaires, RICR, Janvier 1997,

3

n°823, p24 .
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 ميكن القول أنه من املستحيل استخدام األسلحة النووية عد أهداف عسكرية دون إحداث أعرار واسعة النطاق متس بالسكاناملدنيني والدول اخلارجة عن إطار النزاع ،حيث األشعة ،الغبار النووي ،العصف ال يعرتف باحلدود ،وبالتايل هذ األسلحة تسبب
أعرار عشوائية ومتس بالسالمة اإلقليمية للدول وكمبادئ احلياد( ).
 إن استخدام هذ األسلحة يقضي اهائيا على حياة من يكون يف نطاق تفجريها بفعل األشعة وعصف التفجري الذي يصبعشرات الكيلومرتات من مركز ذلك وحىت من يبقى على قيد احلياة ممن تعرعوا إلشعاع األسلحة النووية فإنه سوف ميوت بعد
دقائق أو ساعات حسب درجة اإلصابة أو يلحق به أعرارا تناسلية خاصة وعضوية عموما.
فهذ األسلحة إذن تشابه األسلحة اليت تسبب املوت احلتمي أو املعاناة الزائدة غري املربرة بضرورة عسكرية ،إعافة إىل هذا
حتمل هذ األسلحة نفس خصائص األسلحة املسمومة والغازات واليت يؤدي استعماهلا إىل إحداث إبادة مجاعية حقيقية( ).
 خدمات وحدات اإلسعاف واإلنقاذ عند استخدام األسلحة النووية ،إن مل يقضي عليها ،فإاها يف استحالة القيام كمهامها لصاحلالضحايا نظرا حلجم وخطورة األعرار وجسامتها،
و منه فإن هذا االستخدام خيرق احلصانة الثابتة للوحدات الصحية يف النزاعات املسلحة) (.
إن حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري اخلا

كمشروعية األسلحة النووية قد رفضت حجج وأسانيد رأت أاها مغالية وغري

متناسبة مع خصوصيات األسلحة النووية ،من هذ احلجج ما خيص االجتا املناصر إلباحة استخدام هذ األسلحة أو االجتا
املعاك س ،رفضت االستناد يف حظر األسلحة النووية إىل بعض األدلة منها القياس بتجرمي استخدام األسلحة الكيماوية أو
املسمومة لكون اتفاقية باريس لسنة  699اخلاصة حبظر األسلحة الكيماوية وععت يف سياق خا

وسطرت هلا أهداف خاصة

هبا ومل تدخل يف إطارها آنذاك ال من بعيد وال من قريب األسلحة النووية.
أما بروتوكول جنيف لسنة  6915ومعاهدة الهاي لسنة  6904احملرمة لألسلحة املسمومة( )،فإاها جاءت غري موعحة
للمقصود باألسلحة املسمومة وإمكانية إدراج األسلحة النووية فيما بعد يف إطارها.
كما استبعدت حمكمة العدل الدولية سند مناهضي األسلحة النووية املؤسس على قرارات اجلمعية العامة املدينة هلا ،حبيث مل
يتحقق اإلمجاع الدويل عند تبنيها وعدة دول صوتت عدها و أخرى امتنعت ،مما ينفي وجود رأي مجاعي دويل ملزم حيظر
استخدام األسلحة النووية يف النزاعات املسلحة( ).

 - 6باري كلمان ،دلياللرقابةعلىأسلحةالدمارالشاملوإزالتها -يف -حممودشريفبسيوين،مدخلفيالقانونالدولياإلنسانيوالرقابةالدوليةعلىاستخداماألسلحة،بد ن.949 ،6999 ،
.Eric David , L'avis de la cour international de justice sur la licéité de l'emploi des armes nucléaires , op cit, p 24 -2
.ibid, p 25 -2
 -7حسب املادة  1من تنظيم الهاي لسنة .6904
 -5هذا ما جاء في الفقرة و من الرأي االستشاري ل م.ع.د حول مشروعية استخدام األسلحة النووية.
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و يف حكمها بال مشروعية استخدام األسلحة النووية فندت احملكمة كل األسانيد اليت اعتمد عليها أنصار مشروعية األسلحة
النووية عدا حجتهم اخلاصة بالدفاع الشرعي اليت اعتربهتا كأاها استثناء عن حترمي استخدام األسلحة النووية يف النزاعات املسلحة
عند تطبيق حق الدفاع الشرعي يف حالة الضرورة القصوى.
فالدول النووية املنادية بشرعية األسلحة النووية مل تصادق على الربوتوكول اإلعايف امللحق باتفاقيات جنيف لسنة  6944اقتناعا
منها عمنيا بأن األسلحة النووية تتعارض مع مبادئ القانون الدويل اإلنساين الواردة عمنه( ).
المطلب الثاني :دحض محكمة العدل الدولية لسياسة الردع النووي في إطار القانون الدولي الحالي.
بالرجوع إىل دفع الدول الغربية من أجل اثبات مشروعية استخدام االسلحة النووية أو التهديد بذلك إىل سياسة الردع املقبولة
من طرف اجلماعة الدولية كما " يزعمون " جند أن قبوهلا هذا حمل نظر من زاوتني:
األوىل :من قبل بسياسة الردع؟ هل هناك امجاع دوىل مرتجم يف اتفاقية دولية أو أعالن أو عرف دويل يأكد هذا؟ األكيد أن الدول
غري املهتمة باحلروب و التسلح سواء كانت متطورة أو غري ذلك فال يوجد أدىن شك من رفضها لسياسة الردع يف إطار العالقات
الدولية من جهة و من جهة أخرى نرى بأن احلملة الدولية اليت متتد من اهاية احلرب العاملية األوىل و الرامية إىل احلد من التسلح و
وقف سباق التسلح إىل غاية االتفاقيات اليت ابرمتها الواليات املتحدة األمريكية و االحتاد السوفيايت مث روسيا االحتادية.
الثانية :لكي جيوز االدعاء بقبول سياسة الردع من طرف اجلماعة الدولية ال بد من توافقه مع املبادئ العامة للقانون الدويل اليت
أصبحت من بني أمهها تقييد أساليب و وسائل القتال يف النزاعات املسلحة فالردع لكي يكون مقبول جيب أن يكون بوسائل
مشروعة يف إطار القانون الدويل ،فال يعقل أن نردع العدو احملتمل عن شن هجمة عسكرية عليه بالتهديد حبيازة و حتضري أسلحة
خطرية و فتاكة و حمظورة وفقا للقانون الدويل والعالقات الدولية.
و مل خترج احملكمة عما ينادي به رجال القانون منذ منتصف اخلمسينات بضرورة حظر األسلحة النووية اليت تتعارض مع املبادئ
األساسية للقانون الدويل خاصة قانون الهاي لسنة  6904و اتفاقية حظر اإلبادة اجلماعية و الوقاية منها( ).
و قررت احملكمة جوهر حكمها بتساوي األصوات وترجيح صوت رئيس احملكمة حممد جباوي،سبعةأصوات "نعم" و سبعةأصوات
"ال" زائدصوت الرئيس بنعم املرجح ،فيما خيص ال مشروعية التهديد باستخدام األسلحة النووية يف النزاع املسلح حبيث جاء يف
الرأي االستشاري ما يلي :
" بناءا على مقتضيات السابقة الذكر إن التهديد أو استخدام األسلحة النووية يكون كقاعدة عامة خمالف للقانون الدويل املطبق
يف النزاعات املسلحة خاصة ملبادئ وقواعد القانون الدويل اإلنساين "( ).

Philippe Ryfman, la question humanitaire, Ellipes,Paris, 1999, p 49.-5
Ichiro Yamanouchi, appeal for prohibition of atomic and hydrogen weapons,- in- juristes prennent position contre -2
l’expérimentation et l’utilisation des armes atomiques, association internationale des juristes démocrates, Bruxelles,
07/03/1955, p 05.
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قيدت حمكمة العدل الدولية حظرها لألسلحة النووية من حيث االستخدام يف حالة الدفاع الشرعي حبيث علق احلكم باال
مشروعية باحرتام حق الدول يف الدفاع عن نفسها يف حالة الضرورة القصوى ،فجاء يف القرار :
" ...ويف الوعع احلايل للقانون الدويل ويف ظل الوقائع اليت حتوزها احملكمة حاليا ليس بإمكااها االستخال

القطعي والنهائي

بشرعية أو عدم شرعية استخدام أو التهديد باستخدام األسلحة النووية يف الظروف القصوى للدفاع الشرعي عن النفس واليت
يكون فيها بقاء كيان الدولة مهدد و مرهون.) (" ...
و لقد اعتمدت حمكمة العدل الدولية رأيها جبواز–استثناء -استخدام األسلحة النووية يف الظروف القصوى للدفاع الشرعي عن
النفس على عدة أسانيد حكمت بقبوهلا وهي ما يلي:
 حق الدولة يف البقاء واحملافظة على النفس ومنه حقها يف الدفاع الشرعي عن نفسها حسب ما جاء يف املادة  56من ميثاقاألمم املتحدة( ).
 عدد كبري من الدول يف اجملموعة الدولية قد قبل بسياسة الردع اليت تفرتض حق الدولة يف الرد على العدوان باألسلحة النووية. التحفظ على عدة اتفاقيات خاصة باألسلحة النووية مثل معاهـدة " تالتيلوكو " و"راروتوجنا " ومعاهدة احلد من انتشاراألسلحة النووية الذي كان موعوعه احلق يف استخدام األسلحة النووية للرد على العدوان( ).
إن أهم ما انتقدت به حمكمة العدل الدولية يف هذا القرار هو استعماهلا لعبارات فضفاعة غري دقيقة و غري حمسومة و أكثر من
معىن( ).
املالحظ على رأي حمكمة العدل الدولية يف هذا الشأن أاها استندت على سياسة الردع يف تربيرها على وعع استثناء احلاالت
القصوى للد فاع الشرعي على شرعية استخدام االسلحة النووية و التهديد باستخدامها و اليت رأت أاها مقبولة من طرف الكثري من
الدول ،لكن القانون الدويل ال يبىن على رأي العديد من الدول و إمنا مصادر واعحة يف املادة الثامنة و الثالثون من النظام
األساسي حملكمة العدل الدولية مث أن قبول الردع ال بد أن خيضع لشروط كغري من املفاهيم من املفروض أن أوالها أن يكون
بوسائل مشروعة تتوافق مع غريها من املبادئ و القواعد الدولية.
الخاتمة:
و يف اخلتام نقول أن الردع كسياسة مت انتهاجها من عصور سحيقة لكن احلكم على مشروعيتها قبوهلا ال يكون بطريقة بسيطة
اعتباطية ذلك أنه يستوجب حتديد شروط االعتماد عليها و مرد أن احلكم على شرعية سياسة الردع على إطالقه جيعل الدول

 -6الفقرة / 605هـ من الرأي االستشاري ل م.ع  .د حول مشروعية استخدام األسلحة النووية.
 -3وفقا ملا ورد الفقرة  ، 605اجلزء الثاين من الفقرة ه من املرجع نفسه.
 -4حسب ما جاء يف الفقرة  91من املرجع نفسه.
 Eric David, op cit , p 31.1 -Hisakzu Fujita , Au sujet de l'avis consultatif de la cour internationale de justice rendusurla licéité des armes nucléaire,
RICR ,n°823 , Avril 1997 ,p 68.
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تتفاوت يف حيازة وسائل و التحكم يف أساليب مشروعة و غري مشروعة مما خيرق من باب أوىل كل القواعد الدولية االتفاقية و
العرفية اليت قد يزيد عمرها عن أكثر من قرن املنظمة للنزاعات املسلحة و احلروب.
و من جهة أخرى احلكم هبذا الشكل على مشروعية سياسة الردع و القول بقبوهلا من طرف العديد من الدول ال يأخذ باحلسبان
للنتائج املرتتبة عند عدم جناح سياسة الردع و اعطرار الدول الرادعة للدخول يف نزاع مسلحة بالوسائل اليت كانت متارس هبا سياسة
الردع و اليت قد تكون غري مشروعة بل يف ألغلب األحول تكون كذلك ،و ما يعيشه العلم اليوم من أزمات يف سوريا و كوريا و
إيران و غريها ما هو إال أحسن دليل يل ذلك.
كما جتدر االشارة إىل أن القول بقبول سياسة الردع يف العالقات الدولية يتناىف متاما مع الطرح الغريب يف املوعوع عندما تدخل
عسكريا يف العراق و ليبيا و قد يتدخل كذلك يف سوريا و إيران ملنع هذ الدول من حيازة الردع سواء كان نووي أو كيمياوي أو
غري فأين هو قبول سياسة الردع يف العالقات الدولية أم أنه خيضع كغري من املفاهيم الدولية عند املمارية مليزان الكيل كمكيالني.

قائمة المراجع:
المراجع باللغة العربية:
 أمني اهلويدي ،أزمة األمن القومي العريب ،ملن تدق األقواس ،الطبعة األوىل ،دار الشروق ،القاهرة.6996 ، أمني حامد اهلويدي ،الصراع العريب اإلسرائيلي بني الرادع التقليدي و الرادع النووي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعةالثانية ،لبنان.6994 ،
 إمساعيل صربي مقلد ،العالقات السياسية الدولية ،منشورات ذات السالسل ،الطبعة اخلامسة ،الكويت.6994 ، باري كلمان،دليل الرقابة على أسلحة الدمار الشامل وإزالتها -يف -حممود شريف بسيوين،مدخل يف القانون الدويل اإلنساينوالرقابة الدولية على استخدام األسلحة،بد ن.6999 ،
 ج يمس دوريت ،روبرت بلتغراف،النظريات املتضاربة يف العالقات الدولية ،املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشرو التوزيع ،الطبعةاألوىل ،بريوت.6995،
 مجال عبد املالك ،اإلسرتاتيجية يف العصر الذري من الردع اىل حرب النجوم ،دار اجليل(،ب ط) ،بريوت،6994 ، ديفيد جارمن ،مستلزمات الردع مفاتيح التحكم يف سلوك اخلصم ،مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلسرتاتيجية،جملة دراسات إسرتاتيجية ،العدد الثاين ،الطبعة الثانية ،اإلمارات العربية املتحدة،6991 ،
 -عبد الوهاب الكيايل ،املوسوعة السياسية ،اجلزء الثاين ،املؤسسة العربية للدراسات و النشر ،الطبعة الثانية ،بريوت.6991 ،
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طغيان واقع التسييس على عمل وفاعلية المحكمة الجنائية الدولية
طغيان واقع التسييس على عمل وفاعلية المحكمة
الجنائية الدولية

The tyranny of the reality of politicization on work and effectiveness of the
international criminal court
 باحث في العالقات الدولية والقانون الدولي العام – جامعة القاضي عياض بمراكش، دكتور في الحقوق،نور الدين مورو
– المغرب

:الملخص
 عالوة على ذلك، غري مسبوق يف جمال العدالة اجلنائية الدولية الدائمة،لقد شكل إحداث احملكمة اجلنائية الدولية حدثا عظيما
 وأثر، إال أن الواقع املوضوعي للمحكمة اجلنائية الدولية طاله التسييس،سامهت يف إرساء احكام وقواعد القانون الدويل اإلنساين
 وكذا، مما جيعل مصداقيتها على احملك،بشكل سليب على عملها وفاعليتها ناهيك على االعتبارات السياسية وازدواجية املعايري
، وقد متيز القضاء اجل نائي الدويل يف كيري م ااحاالت املعروضة عليه باالنتقائية الربباطه جمااالت بعينها،التشكيك يف استقالليتها
 إذ خضع إلرادة القوى الدولية،بينما طلت حاالت أخرى أكيرها إاحاحا وضرورة بعيدا ع أي مساءلة جنائية ومتابعة قضائية
 بالشكل الذي يعوق إرساء مبدأ اإلفالت، وبقلب مصااحها، حيث ظلت أحكامه مرهونة باإلرادة السياسية هلذه القوى،الكربى
. وحيول دون بلورة عدالة جنائية دولية حقيقية،م العقاب
. التعاون الدويل- االنتقائية-  جملس األم- ازدواجية املعايري- االعتبارات السياسية- احملكمة اجلنائية الدولية:كلمات مفتاحية

Abstract:
The creation of the international criminal court, was great and unprecedented event in
international justice field, Reinforcing and strenghening the provisions and the rules of
international humanitarian law, was one of its fundamental contributions, even if
politicization has affected negatively the international criminal court effectiveness,
political considerations and double standards make its independence and credibility at
stake.

the
the
the
the
the

The international criminal justice has been characterized by eclecticism and sticking to
specific cases, while more urgent and important cases were ignored without my prosecution
or criminal accountability as it was subject to the will of major international powers. Where
its provisions have been depending on the political, will of these forces and the diversion of
their interests in a manner, that impedes the establishment of impunity, and prevents the
development of genuine international criminal justice.
Keywords: international criminal court - political considerations- duality of standards security council – selectivity - international cooperation.
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د .نور الدين مورو

مقدمة
لطاملا كانت االعتبارات السياسية ،وعدم ااحيادية ،جدارا سقطت عنده كل حماوالت وجهود إنشاء قضاء جنائي دويل دائم،
ولطاملا لعبت دورا معاكسا للعدالة الدولية ،إن فشل املساعي الدولية بعد ااحرب العاملية األوىل حملاكمة قيصر أملانيا "غليوم الياين"،
باعتباره مسؤوال ع إشعال فتيل هذه ااحرب ،ومل خيتلف الوضع كيريا بعد ااحرب العاملية اليانية ،وانتصار دول ااحلفاء على دول
احملور ،فبالرغم م أن هذه احملاكمات متت بعد هناية ااحرب ،وكانت البداية التأسيسية للقضاء اجلنائي الدويل جمفهومه ااحديث ،إال
أن االعتبارات السياسية حالت دون حتقيق العدالة اجلنائية الدولية املرجوة ،فقد فشلتا كل م حمكميت نورمبورغ وطوكيو بسبب
افتقادمها لألسس املوضوعية ،وغلبة الطابع السياسي ،وبالتايل انصهار الطابع القانوين يف بوبقة السياسة ،وحتطمت معهما آمال
اجملتمع الدويل ،يف فرصة حقيقية إلنشاء قضاء جنائي دويل.
ومع هناية القرن العشري  ،أنشئت حمكميت يوغوسالفيا سنة  ،3991ورواندا سنة  ،3991واللتان شكلتا اخلطوة الفعلية لبناء قانون
جنائي دويل ،إال أنه مرة أخرى كان لالعتبارات السياسية دور كبري يف عرقلة سري هابني احملكمتني.
وبعد فرتة زمنية وجيزة ،م إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة ،استغلت جلنة القانون الدويل املناخ السياسي
املالئم الذي ساد وقتها ،بإجناز عملها والذي متخض عنه إعداد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة ،ليتم اعتماده
يف سنة .3991
وعليه ،فقد شكل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ااحدث األكرب ،وغري املسبوق على طريق بعزيز الضمانات الالزمة لكفالة االحرتام
الواجب احقوق اإلنسان ،وحريابه األساسية ،وكذا التصدي لالنتهاكات اجلسمية هلذه ااحقوق ،وبلك ااحريات.
لقد كان للطابع التوفيقي ،بني رغبات الدول ،واملنظمة الدولية ،واملنظمات الدولية غري ااحكومية ،إذ حاولت مجيع هذه األطراف
أن بؤطر وبضع يف منت النظام األساسي للمحكمة بصوراهتا وأفكارها ع طبيعة هذه احملكمة ،وكيفية عملها يف نطاق اجملتمع
الدويل ،كل هذا كان له دور كبري يف التأثري على مهمة احملكمة يف حتقيق العدالة اجلنائية الدولية ،بصورة فاعلية وبدون حتيز أو عدم
حيادية.
وبكم أهمية املوضوع يف رصد اجلهود الدولية املبذولة ،لضمان استقاللية وفعالية احملكمة اجلنائية الدولية ،وإبراز أهم املعوقات اليت
بقف أمام مسعى احملكمة يف حتقيق ردع حقيقي وفعال ،جعل مصداقيتها واستقالليتها حمال للشك ،سواء بلك املتعلقة باليغرات
القانونية يف النظام األساسي للمحكمة يف حد ذابه ،إضافة إىل القيود العملية والواقعية اليت بفرضها سياسة بعض القوى الدولية
على عمل وفاعلية احملكمة اجلنائية الدولية.
وبتحدد إشكالية هذا املوضوع يف التساؤل الرئيسي اآليت :إىل أي حد سامهت االعتبارات السياسية وازدواجية املعايري للدول يف
بسييس عمل وفاعلية احملكمة اجلنائية الدولية؟ واليت بتفرع عنها التساؤالت التالية:
-كيف ميك ااحديث ع جنا املقاربة القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية يف ظل وجود ضغوطات االعتبارات السياسية الدولية؟
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 مث إىل أي حد أثرت التأثريات اخلارجية يف عدم فاعلية عمل احملكمة اجلنائية الدولية؟وم الفرضيات اليت ييريها البحث جند ما يأيت:
 إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية سيؤدي إىل ااحد أو على األقل إىل بقليص اجلرائم الدولية وإضفاء الفاعلية واملصداقية علىعملها وبفعيل مقتضيات القانون الدويل اإلنساين.
 مدى فعالية احملكمة اجلنائية الدولية مرهونة برفع العوائق والعراقيل وكذا التعاون الدويل الالزم معها يف كل اإلجراءاتواملساطر القضائية اليت كرسها ميياق روما األساسي.
ولإلجابة ع اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية ،مت االعتماد على مجلة م المناهج العلمية ،بتداخل وبتكامل
فيما بينها،فتم االعتماد على املنهج التارخيي م خالل وصف ألبرز اجلهود اليت سامهت يف هناية املطاف إىل إنشاء
صر احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة،ناهيك على املنهج التحليلي م خالل ببيان كل مايتعلق باملسائل اليت ييريها
اختصاص احملكمة ،باإلضافة إىل رصد حتليلي ملختلف العراقيل والتأثريات اليت أثرت بشكل سليب على مسار ومسرية
احملكمة اجلنائية الدولية،كما اعتمدنا على املنهج البنيوي ،ويكم ذلك يف دراسة بنية ونسق احملكمة يف عالقتها
جمالس األم الدويل.
للخوض يف املوضوع م مجيع زواياه اليت يلفها الغموض سنعتمد على املنهاية التصميمية اآلبية :يف املبحث األول ،سنستعرض
للحديث ع مدى بأثري االعتبارات السياسية على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،أما املبحث الياين ،سنعاجل فيه دور
التأثريات اخلارجية يف عدم فاعلية عمل احملكمة اجلنائية الدولية.
المبحث األول :تأثير االعتبارات السياسية وازدواجية المعايير على عمل المحكمة الجنائية الدولية
إن أي منظومة قانونية ،حىت بكون فعالة ،يف حتقيق أهدافها ،ومراميها املرجوة ،فإن عند بطبيقها ،جيب أن بستبعد األهواء،
واالعتبارات السياسية ،وفكرة الكيل جمكيالني .وهذا ما كان يصبو إليه اجملتمع الدويل ،عند إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ،واليت
ملئت بإنشائها فراغا كبريا ،يف النظام القانوين الدويل املعاصر ،فلها اختصاص يشمل األشخاص الطبيعيني الذي يربكبون أشد
اجلرائم خطورة موضع اإلهتمام الدويل ،وهي اجلرائم اليت م شأهنا هتديد السلم واألم الدوليني ،لك لألسف بلو األسف أن
احملكمة اجلنائية الدولية عانت م بأثري االعتبارات السياسية ،وطغيان مبدأ االنتقائية يف التعامل مع ااحاالت املختلفة ،اليت بنطوي
على وقوع جرائم دولية ،بستدعي التدخل ،ومقاضاة املسؤولني ع وقوعها ،وسنعاجل يف هذا املبحث ،مدى بأثري املصاحل السياسية
للدول على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (أوال)  ،وكذا إبراز دور مبدأ االنتقائية يف التعامل مع القضايا احملالة ،ومدى
بأثريه على فاعلية احملكمة اجلنائية الدولية (ثانيا).
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أوال :تأثير المصالح السياسية للدول على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
يبدو منذ الوهلة األوىل ،عند قراءة نصوص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،أن رائحة االعتبارات السياسية،
بنبعث م أسلوب صياغتها ،والتنصيص عليها .باإلضافة إىل املوقف األمريكي املعارض بشدة إلحداث احملكمة ،ووجودها م
األصل ،وبفسريها لبعض نصوص النظام األساسي ،جما يناسب مصااحها اخلاصة .وهذا قد أثَّر بشكل خطري على الفاعلية املرجوة
م هذه احملكمة ،يف بطبيق قواعد القانون اجلنائي الدويل ،وفرض االحرتام الواجب احقوق اإلنسان 3،وم بني النصوص اليت
كرس بشكل جلي مدى بأثري االعتبارات السياسية عليها ،جند املادة ( ،)31واليت بعد،
وردت يف النظام األساسي لروما ،والذي َّ
م أكير نصوص نظام روما األساسي إثارة للادل ،وخالفا كبريا بني الدول ،حيث منح صالحيات كبرية جمللس األم  ،يف
التدخل يف اختصاص احملكمة ،وطلب إرجاء ،وبأجيل التحقيق ،أو احملاكمة ،إذ نصت على أنه " :ال جيوز البدء ،أو املضي يف
حتقيق ،أو مقاضاة جموجب هذا النظام ملدة  31شهرا ،بناء على طلب م جملس األم إىل احملكمة هبذا املعىن يتضمنه قرار يصدر
ع اجمللس جموجب الفصل السابع ،وجيوز للمالس جتديد هذا الطلب بالشروط ذاهتا" .يف ااحقيقة أن ما جاء يف هذا الفصل
يكرس التسييس الفعلي للمحكمة اجلنائية الدولية ،حيث يصبح يف هذه ااحالة حق جملس األم  ،يف بأجيل النظر يف الدعوى،
وإعادة جتديد الطلب ملرات عديدة غري حمددة ،ليس جمرد بعليق ،أو إيقاف ،بل فرملة واعرتاض على نشاط عملها ،وسد الطريق
1
أمامها ،وبالتايل نسقط يف بكريس ،ببعية هيئة قضائية جنائية مستقلة ،يف أحضان ببعية خطرية لوالية هيئة سياسية.
رغم ما سيق ،م مربرات إلخفاء صفة الشرعية على نص املادة ( ،)31إال أهنا جاءت واضحة يف منح جملس األم
سلطة مطلقة وغري خاضعة ألي قيد ،إذ أن اإلدعاء بوجود ضمانات مقرتحة هو إدعاء يهدره كون اجمللس ذابه ،هو الذي يقدر
1
وجود هذه القيود وحتقيقها ويعني التزامه هبا.
وما يؤكد ،ويربر املخاوف والتوجسات م املادة ( ،)31هو أهنا جاءت عامة ،حيث أشارت إىل البدء أو املضي ،وهذا
يفيد أن اجمل لس يتمتع بسلطة طلب التأجيل يف أي مرحلة بكون عليها الدعوى املنظورة أمام احملكمة ،سواء كانت هذه احملكمة قد
بدأت للتو يف مباشرة اختصاصها ،أو كانت قطعت شرطا كبريا ،يف مجع األدلة ،وإجراء التحقيقات والتحريات ،وبالتايل ميك أن
يؤدي بدخل جملس األم لطلب التأجيل واإليقاف إىل إهدار األدلة ،وضياع آثار اجلرمية ،وهو ما يؤثر على سري التحقيقات.
وم نصوص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت جعلت م هذه األخرية حتت راية األهواء السياسية للدول
كذلك ،ما جاء به نص املادة ( ،)31فيما خيص الشروط املسبقة ملمارسة احملكمة الختصاصها ،واليت بتميل بضرورة أن بكون
الدولة طرفا يف النظام األساسي ،أما إذا مل بك طرفا ،فيتعني عليها أن بعل قبوهلا اختصاص احملكمة ،جموجب إعالن يودع لدى
مسال احملكمة (كتابة الضبط عندنا يف املغرب) ،وهذا م شأنه أن يقوض عمل احملكمة ،وحيدد م فاعليتها ،إذ جيعل ممارستها
الختصاصها مرهون بإرادة الدول.

 - 3حكيمة قداش ،بسييس النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ودوره يف بقويض فاعليتها ،جملة ااحقيقة ،العدد  ،11ص .371
 - 1سعيد عبد اللطيف حس  ،احملكمة اجلنائية الدولية :نشأهتا ونظامها األساسي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1222 ،ص .123
 - 1حازم حممد ،نظام اإلدعاء أمام احملكمة اجلنائية الدولية ،ضم الندوة العلمية "احملكمة اجلنائية الدولية :حتدي ااحصانة" ،جامعة دمشق ،كلية ااحقوق ،فرباير  ،1221ص .319
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كما بضمنت املادة ( 31الفقرة ب) م نظام روما األساسي ،على وجه الدقة جهات اإلحالة ،وم أبرزها جملس األم ،
بوصفه اجلهاز املختص ،بدون غريه م أجهزة األمم املتحدة هبذه اإلحالة ،وقد شكلت مسألة منح جملس األم  ،صالحية إحالة
القضايا إىل احملكمة اجلنائية الدولية ،حمل خالف كبري بني الدول ،وانقسمت اآلراء بني مؤيد ،هلذه الصالحية ،أو االمتياز،
ومعارض هلا ،وقد بزعم الفريق األول الدول دائمة العضوية يف جملس األم  ،وبدورهم انقسموا إىل اجتاهني  :األول ،قادبه أمريكا
ويدعو إىل حصر سلطة اإلحالة جمالس األم لوحده ،دون غريه م اجلهات 3 .أما اإلجتاه الياين ضم باقي الدول دائمة العضوية،
والذي دعا إىل منح جملس األم  ،صالحية اإلحالة ،جنبا إىل جنب مع الدول األطراف ،واملدعي العام ،أما الفريق املعارض ،ملنح
اجمللس ااحق يف اإلحالة فإن حاته يف ذلك ،هو التوجس م هيمنة الدول الكربى ،على املنظومة العملية للمحكمة ،والركون إىل
1
طغيان واقع التسييس يف ممارستها العملية.
وهذه املربرات رغم وجاهتها ،فإهنا مل بستطع أن بربز دور جملس األم  ،يف عرقلة فاعلية عمل احملكمة اجلنائية الدولية ،يف
حتقيق العدالة اجلنائية الدولية ،فمنح جملس األم هذه الصالحية جعل احملكمة ،عرضة للتسييس ،م طرف الدول دائمة العضوية،
حبكم سيطرهتا على قرارات جملس األم الدويل ،وهذه الصالحية بتعارض مع الواقع العملي .ففي ظل انتقائية عمل ،جملس
األم  ،وابسامه بالطابع السياسي ،سيكون له بأثري كبري على استقاللية احملكمة وفاعليتها ،وجعلها أداة طيّعة بيد الدول دائمة
1
العضوية ،لتحقيق مصااحها ،كما حصل يف دارفور.
كرس حكما انتقاليا
وجتدر اإلشارة كذلك ،أن مضمون املادة ( )311م نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةَّ ،
خطريا ،على حد بعبري األستاذة اخلبرية بلخريي حسنية 1،وقد ُوصف نص هذه املادة بالفاضح ،م طرف كل املنظمات غري
ااحكومية ،وخمتلف املدافعني واملهتمني حبقوق اإلنسان األساسية ،واجلوهرية ،فهذه املادة املكيفة باالنتقالية متنح لكل دولة طرف يف
نظام روما األساسي ،حق بعليقها ،وعدم بطبيق بنودها ملدة سبع سنوات ،وهي مدة كافية لرتبكب فيها جرائم بشعة على إقليم
هذه الدولة ،أو م قبل رعاياها ،فهو قيد زمين قانوين طويل ،قياسا بأمهية ااحقوق ،اليت يفرتض محايتها وصيانتها ،وبذلك ال
يضم التصدي الفعال جلرائم ااحرب ،وهي األكير شيوعا ،وبالتايل هذا سينعكس سلبا على عمل احملكمة اجلنائية الدولية،
وفاعليتها ،ويشاع ظاهرة اإلفالت م العقاب ،وإعطاء الضوء األخضر ،جملرمي ااحرب ،ليستمروا يف جرائمهم ،بدون حسيب،
وال رقيب ،وهذ سينام عنه شرخا خطريا ،يف جدار العدالة اجلنائية الدولية .وقد أدمج هذا النص يف هذه املادة بإيعاز م فرنسا
والواليات املتحدة األمريكية ،حىت ال يتم متابعة جنودمها يف مهمات حفظ السالم األممية.
ثانيا :هيمنة مبدأ االنتقائية في التعامل مع القضايا المحالة ومدى تأثيره على فاعلية المحكمة الجنائية الدولية
لقد بعالت أصوات ،بنادى بأن قضاء احملكمة اجلنائية الدولية هو قضاء انتقائي ،وخيدم مصاحل الدول الكربى ،يف مقدمتها
الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل ،فهذا األمر بات واضحا يف جمال العالقات الدولية ،اليت أصبح حيكمها ،معياري مهمني،

 - 3أمحد عبد الظاهر ،سلطة جملس األم يف اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية ،جملة السياسة الدولية ،مؤسسة األهرام ،اجمللد ( ،)11العدد  ،371السنة  ،13القاهرة ،1229 ،ص .9
 - 1علي مجيل حرب ،الفضاء الدويل اجلنائي ،احملاكم اجلنائية الدولية ،طبعة  ،3دار املنهل ،بريوت ،1232 ،ص .321
 - 1عمر حممود املخزومي ،القانون الدويل اإلنساين يف ضوء احملكمة اجلنائية الدولية ،طـ  ،3دار اليقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،1229 ،ص .71

 - 1بلخريي حسنية ،املسؤولية الدولية اجلنائية لرئيس الدولة ،على ضوء جدلية القانون الدويل العام والقانون الدويل اجلنائي ،دار اهلدى ،اجلزائر ،1221 ،ص .332
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ومها القوة ،واملصلحة ،لذلك فهذه احملكمة ،منذ نشأهتا ،مل بتطرق ومل بباشر ممارستها ،إال يف قضايا خاصة ،وجلها بنتمي إىل
3
القارة اإلفريقية ،ال بل هناك م الفقهاء م اعتربها حمكمة إلفريقيا.
إن االزدواجية ،واالنتقائية ،يف التعامل مع ااحاالت املختلفة ،اليت بنطوي على وقوع اجلرائم الدولية ،واليت بستدعي التدخل
ومقاضاة املسؤولني ع وقوعها ،ميك االستدالل عليه ،إذا ما حاولنا بفحص ااحاالت املختلفة ،م االنتهاكات لقواعد القانون
الدويل ،واليت بعامل معها اجملتمع الدويل جمعايري خمتلفة ،ونلمس ذلك م خالل إجراء مقارنة ،بني هذه ااحاالت ،إذ ستكون
النتياة أنه ال بوجد فوارق ،م حيث التكييف القانوين هلا ،كوهنا جرائم دولية ،وخرق احقوق اإلنسان بكل املعايري اإلنسانية،
واألخالقية ،وعليه فقد وقعت انتهاكات احقوق اإلنسان يف فلسطني ،وسوريا ،وليبيا ،والسودان ،والعراق ،وهذه اإلنتهاكات
بتشابه مجيعها يف كوهنا ،جرائم خطرية ،متس الضمري الدويل للماتمع الدويل ،وبشكل خرقا لقواعد القانون الدويل احقوق
اإلنسان ،والقانون الدويل اإلنساين.
وجدير بالذكر ،أن بقييم مواقف اجملتمع الدويل جتاه ااحاالت السابقة ،جند أن هناك بطبيقا انتقائيا للقانون اجلنائي الدويل،
حبيث طبق على حاالت معينة ،ومل يطبق على حاالت أخرى ،وبالتايل بتضح االنتقائية وازدواجية املعايري اليت ختضع هلا قرارات
اجملتمع الدويل ،مميال يف جملس األم  ،يف عالقابه مع جهاز احملكمة اجلنائية الدولية.
المبحث الثاني :دور التأثيرات الخارجية في عدم فاعلية عمل المحكمة الجنائية الدولية
إن احملكمة اجلنائية الدولية ،هيئة قضائية جنائية دولية ،بتمتع جمقومات الشخصية القانونية الدولية ،وبتأثر جما جيري على
صعيد اجملتمع الدويل ،وجما يقع م أحداث ومستادات دولية ،ناهيك جمواقف الدول منها ،وجدير بالذكر ،فهذه التأثريات جزء
منها جنده يتعلق بالطبيعة التوفيقية للمحكمة (أوال) ،وجزء آخر مرببط جمواقف الدول م احملكمة (ثانيا) ،وشق آخر له عالقة
جمعيقات التعاون الدويل (ثاليا).
أوال :الطبيعة التوفيقية للمحكمة الجنائية الدولية
بعترب احملكمة اجلنائية الدولية ،هيئة قضائية جنائية ،دولية ،وهذا ما جسدبه املادة ( )3م نظام روما األساسي ،إذ أهنا
1
أنشئت جموجب معاهدة دولية بني الدول األطراف ،مما حدى بالبعض إىل وصفها ،بأهنا "كيان قانوين ذو صفة دولية".
وقد بباينت املواقف واآلراء ،حول كيفية ،وطريقة ،بأسيس حمكمة جنائية دولية دائمة ،ومدى أمهيتها ،منذ احملاوالت األوىل
اليت بدأت منذ ما ينيف ع نصف قرن ،حبيث انقسمت اآلراء إىل اجتاهني  :األول يعارض إنشاء هذه احملكمة ،واآلخر يؤيد
إنشاءها ،وقد كانت مربرات االجتاه األول ،أهم مربرابه هي االنتقاص م سيادة الدول ،وبالتايل ينام ع ذلك التنازع القانوين

 - 3هشام حممد فرجية ،القانون الدويل اجلنائي وحقوق اإلنسان ،بدون طبعة ،دار اخللدونية ،اجلزائر ،1231 ،ص .172
 - 1حممد فهد الشاللدة ،القانون الدويل اإلنساين ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،1223 ،ص .171
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والقضائي ،ناهيك على عدم بوفر قانون جنائي دويل بطبقه احملكمة 3.فضال ع  ،أن إنشاء احملكمة ل مينع قيام ااحروب ،ول
يقلص م آثارها .أما أنصار اإلجتاه املؤيد ،إلحداث احملكمة اجلنائية الدولية ،فقد برروا حااهم ،بأن الكالم ع مبدأ السيادة،
أمر جتاوزه الزم  ،وأن متسك الدول حبصاناهتا ،هو دليل رغبة منها ،إلسباغ قدر م ااحصانة على حكامها وبصرفاهتم 1،كما أن
الفرد أصبح م أشخاص ا لقانون الدويل ،وأنه يعترب مسؤول مسؤولية شخصية ،أمام القضاء اجلنائي الدويل 1،ولضمان عدم
اإلفالت م العقاب ،والتأسيس لعدالة جنائية دولية ،وبأمني نظام بديل لنظام اجلزاءات اجلماعية الدولية ،وكذا ااحد م أعمال
1
االنتقام أثناء النزاعات املسلحة ،وضمان الفاعلية ألحكام القانون الدويل.
وبأسيسا على ذلك ،فقد بباينت اآلراء ،حول آلية بأسيس احملكمة ،سواء ع طريق األمم املتحدة أو جمؤمتر دويل ،إال أن
الرأي األخري هو الراجح ،وجموجبه مت بأسيس احملكمة ،م منظور معاهدة دولية ،بعقد ع طريق مؤمتر دبلوماسي ،برعاية األمم
3
املتحدة.
أما خبصوص طبيعة احملكمة ،وطريقة إنشائها ،ومدى بأثري ذلك ،يف فاعليتها م أجل حتقيق العدالة اجلنائية الدولية ،يرى
البعض أن النظام األساسي لروما ،عبارة ع حل وسط مت التوافق بينها ،بعد مفاوضات شاقة ،ومريرة ،ومضنية ،وقد حاول اخلروج
حبلول بوفيقية بني التيارات املتعارضة ،وبالتايل فهذه ااحلول ببقى م املمك الوصول إليها ،يف ظل الوضع الدويل الراه ،
للعالقات الدولية ااحالية ،لذا كان م املهم وضع نظام احملكمة ،بصورة ال بيري الشك والريبة ،لدى الدول حىت يكون دافعا،
1
وحافزا ،هلا لكي بصبح طرفا فيها.
ق
صادق ،جمعىن آخر ،أن هذه
كما أن إنشاء هذه احملكمة ،ع طريق معاهدة دولية ،يعين أن الدول قد بصادق ،وال بُ ق
املعاهدة ،بلزم فقط الدول األطراف فيها ،واملصادقة عليها .وبالتايل ،ل يكون مليل هذه احملكمة فائدة ،ألهنا ستقف عاجزة إزاء
7
اجلرائم ،اليت يربكبها هؤالء كوهنا ،أنشئت جموجب معاهدة ،ال بلزم إال أطرافها.
وخنلص بأن طبيعة احملكمة اجلنائية الدولية ،كانت وال بزال هلا دور كبري يف ااحد م فاعلية احملكمة ،م أجل حتقيق العدالة
اجلنائية الدولية ،فإنشاء هذه احملكمة ع طريق معاهدة دولية متعددة األطراف ،يؤثر على الدول الراغبة ،يف أن بكون طرفا يف
املعاهدة املنشئة ،فهو يلزم هذه الدول بضرورة بعديل بشريعاهتا الداخلية ،لتتوافق مع نظام روما األساسي ،وهذا سيؤدي إىل بطء
استقطاب عدد كبري م الدول ،وبالتايل سياعل احملكمة حمصورة ،يف عدد حمدود م الدول ،على الرغم م أن اختصاصها،
يهدف إىل معاقبة جرائم هتدد كيان اجملتمع الدويل بأسره ،كما أن عدم قدرة الدول يف بعديل بشريعاهتا ،قد ينام عنه انسحاهبا،
م نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

 - 3سوس مترخان بكة ،اجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،منشورات ااحليب ااحقوقية ،بريوت ،1221 ،ص .77
 - 1ياسر حممود عبد اهلل ،معوقات حتقيق العدالة اجلنائية الدولية أمام احملكمة اجلنائية الدولية ،جملة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،اجمللد  ،1العدد  ،12جامعة كركوك ،1237 ،ص .171
 - 1حسني الشيخ حممد طه الباليساين ،القضاء الدويل اجلنائي ،مطبعة اليقافة ،أربيل ،1221 ،ص .111
 - 1سعيد عبد اللطيف حس  ،مرجع سابق ،ص .331
 - 3معتصم مخيس مشعشع ،املالمح الرئيسية للمحكمة اجلنائية الدولية ،جملة األم والقانون ،جامعة آل البيت ،السنة  ،9العدد  ،3األردن ،يوليوز  ،1223ص .117
 - 1حممد يوسف علوان ،احملكمة اجلنائية الدولية ،حبث منشور يف جملة القانون الدويل اإلنساين ،بصدر ع الصليب األمحر الدويل ،دمشق ،1223 ،ص .121 ،121
)-David Eric, l’Avenir de la Cour Pénale International : Un siècle de droit internationale humanitaire (Ouvrage Collective
Sous la direction Depoul Tavernier et Laurence Burgorgue, LARSEN (dir), Brylant, Bruxelles, 2001, PP 186- 187.
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ثانيا :الموقف الدولي من المحكمة
لقد اختلفت مواقف الدول ،م احملكمة اجلنائية الدولية ،منذ احملاوالت األوىل إلنشائها ،اليت امتدت لفرتة نصف قرن،
وقد ظل هذا اإلختالف حىت بوقيع نظام روما األساسي احملدث للمحكمة.
وبعددت األسباب ،واملربرات ،اليت بذرعت هبا الدول ،الختاذ مواقفها م احملكمة لعل م أبرزها املوقف األمريكي ،الذي
وصوت ضده ،وشارك يف املفاوضات حىت اللحظة األخرية ،إذ استطاعت الواليات
عارض منذ البداية النظام األساسي لروماَّ ،
املتحدة األمريكية ،إدخال العديد م التعديالت ،على أحكام النظام األساسي ،م أجل ضمان ااحصانة ،واإلفالت م العقاب
3
ملواطنيها ،والسيما ما جاء يف املادة ( )91م النظام األساسي.
يف  12شتنرب  ،1221سنت أمريكا قانون باقرتا م رئيس جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس الشيوخ األمريكي ،وم مجلة
املرامي ،واألهداف اليت يهدف إليها ،هذا القانون ما يلي:
منع األجهزة واهليئات األمريكية م التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ،وااحد م مشاركة القوات األمريكية يف عمليات
حفظ السالم.
منع املساعدات العسكرية األمريكية للدول األعضاء ،يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
منع احملاكم األمريكية وااحكومة الفيدرالية م أي بعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية
منع ختصيص أي نفقات م قبل ااحكومة األمريكية ،لتمويل عمليات ،اليت بقوم هبا احملكمة ضد أي مواط أمريكي ،أو
أجنيب ،مقيم بصفة دائمة يف الواليات املتحدة األمريكية ،ومنع احملكمة م القيام ،بأي إجراء يف األراضي األمريكية.
كما سعت الواليات األمريكية إىل عقد ابفاقيات قانونية بتعلق بااحصانة م العقاب مع خمتلف م الدول يف العامل ،وببعا
لذلك فقد بلغ عدد هذه اإلبفاقيات يف سنة  1227حوايل مائة ابفاقية مع مائة دولة ،إال أنه مل يتم التصديق على معظم هذه
1
اإلبفاقيات ،ورفضت دول كيرية التوقيع عليها.
كما رفضتا الصني واهلند التوقيع على النظام األساسي للمحكمة ،وهابان الدولتان هلما وزهنما على املسىت الدويل ،ومتيالن
كيافة سكانية كبرية ،فضال ع متتع الصني جمقعد دائم جمالس األم الدويل ،مما يشكل ذلك عقبة كبرية يف بعاوهنا مع احملكمة،
وحيد م فاعلية احملكمة لتحقيق العدالة اجلنائية الدولية.

 سيتا كريشكيان ،المحكمة الجنائية الدولية ،في قضايا حقوق اإلنسان ،العدد الرابع ،100 ،منشور على الموقع االلكتروني التالي: www.hemenrightslebanon.org/qadaya/doc.qdaya4.comتاريخ الزيارة .10 2/ 1/1
 - 1شالهبية منصور ،نطاق احملكمة اجلنائية الدولية يف اإلفالت م العقاب ،مذكرة ماجستري ،جامعة اجلزائر ،1231 ،ص .321

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد15أيار /مايو - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

982

طغيان واقع التسييس على عمل وفاعلية المحكمة الجنائية الدولية

د .نور الدين مورو

أما خبصوص املوقف الروسي ،فقد وقعت على النظام األساسي لروما يف  31شتنرب  ،1222إال أهنا مل بصادق عليه
هنائيا ،ال بل قامت بسحب بوقيعها يف  31أكتوبر  1231خوفا م مالحقتها ،بسبب مشاركتها يف ااحرب يف كل م أوكرانيا
وسوريا ،إذ اعترب هذا االنسحاب ،خطوة حنو بقويض احملكمة اجلنائية الدولية ،وااحد م أمهية احملكمة وإضعاف فاعليتها ،يف
حتقيق العدالة اجلنائية الدولية ،ووضع حد لإلفالت م العقاب 3 .وجاء االنسحاب الروسي حماولة للهروب ،م احملكمة اجلنائية
الدولية ،ومنعها م ممارسة اختصاصها ،فيما يتعلق اجلرائم املربكبة يف جورجيا سنة  ،1221وكذلك ضم شبه جزيرة القرم ،إىل
1
روسيا يف مارس  ،1231والدعم الذي بقدمه روسيا ،إىل سوريا حسب ما يراه البعض.
وجدير بالذكر ،أن املوقف اإلسرائيلي ال خيتلف ع نظريه األمريكي ،يف معارضته الشديدة ،لوجود احملكمة اجلنائية
الدولية ،حبيث وقعت على ميياق روما ،بنفس باريخ بوقيع أمريكا ،وقامت بإلغاء بوقيعها يف  11غشت  ،1221متوجسة م أن
بتصرف احملكمة ضدها بدوافع سياسية ،ومعادية للسامية ،بعد أن واجهتها العديد م االنتقادات ،حول انتهاكاهتا احقوق
1
اإلنسان يف مؤمتر دوربان املنعقد جبنوب إفريقيا.
ثالثا :معيقات متعلقة بالتعاون الدولي
أقر النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية التعاون مع احملكمة ،لك هذا اإلقرار ليس إال التزام شكلي ،متتيل له الدول
بإرادهتا نظرا خللوه م عنصر اجلزاء ،الذي يسلط على الدولة الطرف ،اليت ختل بالتزامها بالتعاون مع احملكمة ،إال أنه وكنتياة لعدم
التزام الدولة بالتعاون ،أقر نظام احملكمة يف مادبه ( )17أنه جيوز هلا أن بتخذ قرارا بإحالة املسألة إىل مجعية الدول األطراف لتنظر
يف األمر ،أو إىل جملس األم إذا كان هو م أحال املسألة إىل احملكمة.
فبالنسبة للحالة األوىل ،فال ميك بصور أن مجعية الدول األطراف متلك إجراء رادع يلزم الدولة الطرف ،اليت رفضت
االلتزام بطلب التعاون ،الذي أبدبه احملكمة ،ألن نظام هذه األخرية مل مينحها سلطات ردعية قوية.
أما خبصوص ااحالة اليانية ،إذا كان جملس األم هو م أحال القضية ،إىل احملكمة جمقتضى الفصل السابع م ميياق
األمم املتحدة ،فبإمكانه اللاوء إىل اختاذ إجراءات رادعة ،ضد الدولة املمتنعة ،وذلك باالستناد لرو املادة  11م امليياق 1،لك
هذا اإلجراء م قبل جملس األم  ،مرهون جمدى مصداقية ،ونزاهة اجمللس ،يف جتسيده ،ملختلف أشكال التعاون ،بينه وبني
3
احملكمة.
أما فيما خيص الدول غري األطراف يف النظام األساسي ،فإنه ال يوجد نص صريح يف النظام األساسي ،يطلب منها
التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ،وجما أن نظام روما أنشأ جموجب ابفاقية دولية ،ال بلزم إال أطرافها ،فإن مسألة بعاون هذه الدول

 - 3سامية صديق ،يف مواجهة روسيا ،منشور على املوقع اإللكرتوين  http//www.alaraby.co.uk/opinionباريخ الزيارة  19دجنرب .1231
 - 1ناصر السهلي ،انسحابات م اجلنائية الدولية ،خطوة بال جدوى قانونيا  :منشورة على املوقع اإللكرتوين  http://www.alaraby.co.UK/politicsباريخ الزيارة .1231/31/19
 - 1زياد عيتاين ،احملكمة اجلنائية الدولية وبطور القانون الدويل اجلنائي ،الطبعة األوىل ،منشورات ااحليب ااحقوقية ،بريوت ،1229 ،ص .133
 - 1دريدي وفاء ،احملكمة اجلنائية الدولية ودورها يف بنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين ،مذكرة ماجستري ،جامعة بابنة ،اجلزائر ،1229 ،ص .312
 - 3إخالص ب عبيد ،آليات جملس األم يف بنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين ،مذكرة ماجستري ،جامعة بابنة ،اجلزائر ،1229 ،ص .113
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مع احملكمة أمر صعب ،ومهما يك فاحملكمة ،ال متلك صالحية الرتخيص للدولة الطرف ،باستعمال القوة ضد دولة أخرى ،م
أجل ااحصول على التعاون.
ورغم أن املادة ( )17م نظام روما بسمح للمحكمة أن بدعو أي دولة غري طرف لتقدمي املساعدة الواردة يف الباب
التاسع ،على أساس بربيب خاص أو ابفاق مع الدولة ،إال أن هذا االلتزام بالتعاون ،ال ميك اعتباره سوى التزام شكلي ،حيث مل
يتضم نظام روما األساسي أية عقوبة فعلية ،ميك فرضها على الدولة الطرف ،يف اخالهلا بالتزاماهتا الناجتة ع اإلنضمام إىل نظام
روما ،ومهما يك فاحملكمة ال متلك صالحية الرتخيص لدولة طرف باستعمال القوة ضد دولة أخرى م أجل ااحصول على
التعاون، 3باإلضافة إىل افتقار احملكمة جلهاز بنفيذي بابه هلا ،ناهيك على عدم وجود شرطة قضائية جنائية دولية ،األمر اليت
يشكل عقبة كأداء ،م شأهنا أن بعرقل عمل احملكمة ،يف متابعة مربكيب اجلرائم الدولية ،الداخلة يف اختصاصها ،لضمان بنفيذ
قواعد القانون الدويل اإلنساين ،وهنا يطر السؤال التايل  :ما هي اآللية اليت أوجدها النظام األساسي للمحكمة إللزام الدول
األطراف م جهة ،والدول غري األطراف م جهة أخرى ،لتنفيذ قراراهتا؟ والسيما أن التعاون الدويل مع احملكمة ،ال يقتصر على
بسليم املتهم باربكاب اجلرائم الدولية ،ولك قد يكون هذا التعاون يف مسائل أخرى ،ميل بقدمي الوثائق املتعلقة بالقضية ،وبسهيل
استدعاء الشهود ،وغريها م صور التعاون.
وم صور عدم التعاون ،مع احملكمة اجلنائية الدولية ،جند مجهورية أوغندا رفضت التعاون مع احملكمة ،رغم كوهنا دولة
طرف يف ميياق روما ،مل بنفذ مذكرات االعتقال الصادرة ع احملكمة حبق (جوزيف كوين) عام  ،1223وثالثة م القادة
العسكريني ،كما صر الرئيس األوغندي يويري موسيفيين ،أن الرئيس السوداين عمر البشري ميكنه زيارة أوغندا مىت أراد وشاء،
1
وهذا شكل حتديا للمحكمة اجلنائية الدولية.
خاتمة:
م خالل هذا املقال ،الذي حاولنا فيه بوضيح وجرد أهم التأثريات واملعيقات اليت بقف يف وجه احملكمة اجلنائية الدولية،
بشأن متابعة منتهكي أحكام وقواعد القانون الدويل اإلنساين ،فإنه مت اخلروج باالستنتاجات التالية.
-3أن احملكمة اجلنائية الدولية هيئة قضائية جنائية دولية دائمة ،مت إنشاؤها جموجب معاهدة دولية بني الدول األطراف،
عالوة على أن نظام روما األساسي بكتنفه جمموعة م النقائص وأوجه القصور يف عدة جوانب .فميال اختصاصه املوضوعي مل
يتضم جمموعة م اجلرائم اخلطرية كارائم اإلرهاب ،وجرائم االجتار يف املخدرات باإلضافة إىل جرمية القرصنة البحرية...
 -1هيمنة واقع التسييس ،على مرامي وأهداف منظومة العدالة اجلنائية الدولية ،ويبزر ذلك جليا يف بأثري االعتبارات
السياسية ،وازدواجية املعايري على عمل وفاعلية احملكمة اجلنائية الدولية ،فعلى الرغم م الشمولية اليت يتميز هبا نظام روما

-Rosen Anna and Jormeus Grunter Veronica «Article 98 agreement “: legal or not, department of behavioral,
social and legal sciences, university of Orebro, Swedish, Spring 2007, p 14.
 - 1بقرير منظمة العفو الدولية لعام  ،1232أوغندا ،منشور على املوقع اإللكرتوين اآليت http://amnesty.org/ar/region/uganda :باريخ زيارة املوقع .1231/31/13
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األساسي ،إال أنه حيتوي على عدد م اليغرات والنقائص ،كان سببها واقع التعارض بني االعتبارات السياسية ،وبطبيق قواعد
وأحكام القانون الدويل اإلنساين.
 -1يبقى اختصاص احملكمة خبصوص جرمية العدوان اخصاصا قاصرا وحمدودا ،على الرغم م أن املؤمتر االستعراضي
بكامباال أقر بوضع بعريف هلا سنة .1232
 -1كما أن جملس األم يتمتع بامتيازات عديدة ،جتاه احملكمة يف مسأليت اإلحالة واإلرجاء ،وهذان اإلجراءان يشكالن
عقبة كأداء يف فاعلية احملكمة ،وجيعل الكيري م الدول بنظر بعني الشك والريبة إىل احملكمة ،وبالتايل برتدد يف اإلنضمام إليها ،كما
أنه يهدد حياد ،ونزاهة احملكمة جتاه الدول ،بوضع احملكمة حتت سيطرة جملس األم الدويل.
 -3سامهت مواقف بعض الدول الكربى ،املؤثرة يف صناعة القرار الدويل ،بدورها يف بقويض عمل وفاعلية احملكمة جمربرات
واهية ،أصبحت متااورة ،وعفى عنها الزم م قبيل السيادة وااحصانة.
-1كما كان ،ملعيقات التعاون الدويل ،يف عرقلة وشل عمل وفاعلية احملكمة اجلنائية الدولية ،وبالتايل أثرت على
استقالليتها ،ومدى قدرهتا ،يف بفعيل أحكام وقواعد القانون الدويل اإلنساين بالعامل.
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خصاص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة في األردن وعالقتها
 دراسة ميدانية:ببعض المتغيرات

 دراسة ميدانية:خصائص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة في األردن وعالقتها ببعض المتغيرات
Characteristics of those who held the post of minister for the first time in Jordan and its
relation to some related variables: a field study

 خبير مستقل في الشأن التنموي االجتماعي األردني والعربي، دكتوراه الفلسفة في التنمية، فواز رطروط.د

:الملخص
 من خالل منهجها،استهدفت الدراسة تبيان خصائص من شغلوا وظيفة الوزير ألول مرة يف األردن وعالقتها ببعض املتغريات
 وخلصت الدراسة إىل أن للوزراء منوال. وزير ووزيرة91  قوامها، الذي طبق على عينة من الوزراء،التكاملي بنوعيه الكمي والنوعي
 وترتبط بعضويتهم يف، وأىل أن أكثرية خصائصهم ال ترتبط مبدة واليتهم وتكرار استالمهم لنفس احلقائب الوزارية، خصائصهم
.جملس االعيان وتوليهم للمناصب العليا يف الدولة
. واخلصائص اجملتمعية للوزير، اخلصائص األسرية للوزير، اخلصائص الفردية للوزير:الكلمات المفتاحية
Abstract ::
The study aimed at identifying the characteristics of those who held the post of minister for
the first time in Jordan and its relation to some variables, through its integrated approach with
both types, quantitative and qualitative, which was applied to a sample of ministers,
consisting of 19 males and female ministers. The study concluded that the ministers are
distinguished by their mode characteristics, and that most of their characteristics are not
related to the duration of their term and the repetition of their holding the same ministerial
portfolios. Rather, their membership in the Senate is linked to their appointment to senior
positions in the state.
Keywords: individual characteristics of the minister, family characteristics of the minister,
and societal characteristics of the minister.
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خصاص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة في األردن وعالقتها
ببعض المتغيرات :دراسة ميدانية

د .فواز رطروط

مقدمة:
إثر تأسيس الدولة األردنية وصدور دستورها يف عام  ، 9199فقد تشكلت سلطاهتا التنفيذية والقضائية والتشريعية .وتعاقب على
السطلة التنفيذية يف الدولة األردنية خالل سنوات الفرتة  9192-9199رؤسائها البالغ عددهم  19رئيس ،وهم رشيد طليع
ومظهر رسالن وعلي رضا الركايب وخالد ابو اهلدى وعبداهلل سراج وابراهيم هاشم وتوفيق ابو اهلدى ومسري الرفاعي وفوزي امللقي
وهزاع اجملايل وسليمان النابلسي وحسني فحري اخلالدي وهبجت التلهوين ووصفي التل و(الشريف) حسني بن ناصر وسعد مجعة
وعبداملنعم الرفاعي وحممد داود وامحد طوقان وامحد اللوزي وزيد مسري الرفاعي ومضر بدران و(الشريف) عبداحلميد شرف وقاسم
الرمياوي وامحد عبيدات و(األمري) زيد بن شاكر وطاهر املصري وعبدالسالم اجملايل وعبدالكر م الكباري ي وفايز الطراونة وعبد الرؤف
الروابدة وعلي أبو الراغب وفيصل الفايز وعدنان بدران ومسري زيد الرفاعي وعون اخلصاونة وع ـ ـ ـبداهلل النسور وهاين امللقي وعمر
الرزاز ،الذين شكلوا ما جمموعه  919حكومة ، 9سبعة عشر منهم شكلوا احلكومة ملرة واحدة بنسبة بلغت ( )%19.14وثالثة
عشر شكلوها مرتني بنسبة قدرها( )%09.11واربعة شكلوها ثالث مرات بنسبة بلغت( )%1.14واثنان شكلوها اربع مرات
بنسبة قدرها( )%1.21ومثلهما شكلوها مخس مرات بنسبة بلغت ( )%1.21وست مرات بنسبة قدرها( )%1.21وواحد
شكلها اثىن عشرة مرة بنسبة بلغت(.)%9.10
ومتكن هؤالء الرؤساء من تشكيل حكوماهتم؛ الختيارهم من قبل امللك ،على اعتبار أن ذلك من صالحيات امللك وفقا للمادة

 04من الدستور ،القائل منطوقها " امللك يعني رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعني الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على
تنسيب رئيس الوزراء" . 9فالدستور األردين مل يفصل أسس ومعايري اختيار رئيس السلطة التنفيذية والوزراء  ،وترك الباب مفتوحا
أمام امللك ليختار من يقود احلكومة ،وما يؤكد غياب ذلك التفصيل مواد الدستور ،ال ي مل تتناول أي منها خصائص شاغل
وظيفة رئيس الوزراء ووظيفة الوزير باستثناء املادة  19ومفادها "ال يلي منصب الوزارة وما يف حكمها إال أردين".0

فعلى ما يبدو أن أسس ومعايري اختيار رئيس الوزراء وفريقه الوزاري ليست صرحية وإمنا ضمنية تتطلب البحث عنها وتقييمها .فقد
وجد الباحث من خالل تدقيقه يف امساء رؤساء احلكومات األردنية املشار إليها أعاله ،أن القرابة من الدرجة األوىل كانت حاضرة
يف سبع حاالت بنسبة بلغت  ،%91.1وهي حالة فوزي امللقي وأبنه هاين وحالة مسري الرفاعي وابنه زيد وحفيده مسري وحالة
مضر بدران وشقيقه عدنان  ،مما قد يشري إىل أن أكثرية الرؤساء حمل الدراسة ال تربطهم صلة قرىب من الدرجة األوىل .وتبني
للباحث بعد اطالعه على أماكن والدة رؤساء الوزراء ،ال ي اوردها موقع " ويكبييديا" ،أن  %40.34منهم ولدوا يف االردن،
مقابل  %13.01منهم ولدوا خارج األردن ،وتتفق هذه التنجية مع سابقتها 1خبصوص األصول القومية لرؤساء الوزراء يف األردن
خالل سنوات الفرتة  ، 9111 -9199ال ي كانت لصاحل املنحدرين من أصول فلسطينية( )%01أكثر من نظرائهم املنحدرين
من أصول شرق أردنية( )%99.1وسورية ولبنانية( )%91.2وحجازية( )%1.1وأصول أخرى(.)%2.2

http://www.pm.gov.jo/byFormationDate : 9
 : 9الدستور األردين  ،املنشور على املوقع اإللكرتوين لرئاسة الوزراء(.) www.pm.gov,jo
 : 0املرجع السابق.

 : 1الطويسي ،باسم  ،دور العوامل االجتماعية يف التجنيد السياسي :دراسة يف النخب احلكومية االردنية يف بداية مرحلة التحديث ،جامعة احلسني بن طالل ،9199 ،ص .1
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ونظرا لتنامي عدد احلكومات األردنية وكرب عدد اعضائها وعدم وضوح أسس ومعايري اختيار رؤسائها وفرقهم الوزارية .فقد أصبح
حجم احلكومات الكبري عرضة للسخرية الشعبية ،الذي تعرب عنه النكتة األردنية القائلة" كل الشعب األردين معايل" ،ال ي قد
تكون الدافع الرئيس وراء تعديل مواد قانون التقاعد املدين اخلاصة بالوزراء يف عام  .9192وغدت احلكومات ،ال ي تقع يف عهدها
األزمات  ،عرضة للرحيل كحكومة عبد الكر م الكباري ي ،ال ي اقاهلا امللك الراحل حسني بن طالل يف عام  ،9111على خلفية
سوء أوضاع مؤسسة احلسني االجتماعية لرعاية األطفال الفاقدين للسند األسري ، 9وحكومة هاين امللقي ،ال ي اقاهلا امللك عبداهلل
الثاين أبن احلسني يف عام  ،9192على خلفية إعدادها ملشروع قانون الضريبة ،الذي ولد املزيد من االحتجاجات الشعبية يف
العاصمة وباقي احملافظات األخرى .وأصبحت آلية تشكيل احلكومات أو التعديل عليها عرضة للسؤال االستفهامي ،الذي جييب
عنه البعض بطريقتني ،األوىل ذاتية تفتقر لألدلة املوضوعية ،وتعكسها األعمال الصحفية ،مثل :مقال حسني العموش ،املنشور يف
جريدة الدستور بعددها الصادر بتاريخ  90تشرين األول  9114حتت عنوان" مواصفات الرئيس عنوان احلكومة وال معايري
الختيار الوزراء" ،9وتعليق الصحفية عطاف الرويضان ،الوارد ضمن خرب عنوانه" ما هي معايري اختيار رؤساء احلكومات يف
األردن؟ ،اوردته صحيفة عريب  99بعددها الصادر بتاريخ  9191/1/01ونصه " ال ميكن القول إن هناك معايري وتقاليد عريقة
وثابتة الختيار أهم املناصب املسؤولة عن إدارة شؤون الدولة داخليا وخارجيا ،إذ تفاوتت املعايري منذ تأسيس الدولة العتبارات تارة
حملية وخارجية تارة أخرى ،بنسب متفاوتة وقرأنا وشهدنا تعيني شخصيات لتويل منصب رئيس الوزراء وفقا للحالة العامة ال ي
تربطنا بدول حدودية وأخرى ما وراء البحار".0
أما الطريقة الثانية فهي موضوعية تستند إىل الوقائع كبعض خصائص الوزير املتمثلة يف سنه وجنسه وانتمائه اجلغرايف وحسبه ونسبه
ودينه ومؤهالته العلمية وخرباته العملية ،واستعملها الطويسي يف دراسته حول" النخب احلكومية األردنية يف بداية مرحلة التحديث
1 "9111-9113من خالل وصفها دون حتليله هلا على حنو عالئيقي ،وتبني له أن معدل رؤساء الوزراء االردنيني املنحدرين من
أصول فلسطينية يفوق( )%12.1مثيله للمنحدرين من أصول شرق أردنية( )%03.4وسورية ولبنانية( %1.0
وحجازية( ،)%1.0وأن نسبة الوزراء األردنيني ذوي األصول الفلسطينية تزيد( )%49عن مثليتها لذوي األصول الشرق
أردنية( )%09.2والسورية واللبنانية( )%99واحلجازية( )%1واألصول األخرى( ،)%9.9وأن نسبة رؤساء الوزراء ممن يقع سنهم
بني  31-13سنة أعلى( )%30.1من نظريهتا ملن يزيد سنهم عن  31سنة( )%99.0وملن يقع سنهم بني 14 – 01
سنة( ،)%1.2وأن معدل الوزراء ملن يقع سنهم بني  31-13سنة( )%30يفوق مثيله ملن يزيد سنهم عن  31سنة( )%99وملن
يقع سنهم بني  14-01سنة( ،)%94.1وأن نسبة رؤساء الوزراء من محلة مؤهل مستوى البكالوريوس(  )%32.1تزيد عن
نظريهتا حلملة مؤهل الثانوية العامة( )%92.2ومؤهل الدراسات العليا( ،)%99.4وأن معدل الوزراء من محلة مؤهل
البكالوريوس( )%40.9يفوق مثيله حلملة مؤهل الثانوية العامة( )%91ومؤهل الدراسات العليا( .)%93.1كما استعملت

 : 9رطروط ،فواز وسلوى ابو شام  ،أثر التحاق الفتيــات يف مؤسسـات الرعاية االجتماعية باألردن يف استدامـة زواجهن ومدى تعرضهن للعنف من أزواجهن وأمناط تنشئتهن ألطفاهلن والظروف املعيشية
ألسرهن  ،جامعة القاهرة ،العلوم الرتبوية  ،ع  ، ،9112 ،9ص .991 -914
https://www.addustour.com/articles/732001 :
https://arabi21.com/story/1037820 :
 : 1الطويسي  ،باسم ،مرجع سابق ،ص . 94 -91
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الطريقة املوضوعية أيضا من قبل احملامي زياد أبو غنيمة يف كتابه" التمثيل العشائري والعائلي يف احلكومات األردنية"  ،9الذي
اظهرت معطياته النصية حضور التمثيل العشائري والعائلي يف تشكيل احلكومات من خالل تسليط الضوء على بعض حاالت
ابناء رؤساء الوزرات وانساهبم ،الذين اصبحوا وزراء يف أكثر من حكومة .وعلى الرغم من صحة طروحات أبو غنيمة ،لكنها تبقى
مبثابة نصوص إنشائية ينقصها اإلحصاء الوصفي والتحليلي .واستعملت الطريقة املوضوعية كذلك من قبل سائدة الكيالين يف
كتاهبا " كيف تصبح وزيرا يف األردن؟" ، 9الذي تناول احلكومات األردنية خالل سنوات الفرتة  ،9193-9113وبينت معطياته
أن ثلث الوزراء جاؤوا بالوالدة ،وأن  13وزيرا من أصل  019وزير لديهم مؤهالت علمية وعملية ال تنسجم مع مواقعهم الوزارية،
وأن  %91من الوزراء جاؤوا بسبب الكفاءة أو االجناز وفق ما تبني من خرباهتم العلمية والعملية ،وأن غالبية الوزراء ذكور؛ لبلوغ
عددهم  921وزيرا .وعلى الرغم من استعمال الكيالين للطريقة املوضوعية ،لكنها كانت ليس حسب أصول البحث العلمي ،وما
يؤكد ذلك افتقار كتاب الكيالين للتوجيه النظري وخلوه من األساليب االحصائية(اختبارات الداللة) املناسبة ملعاجلة البيانات
واشتماله على تعاميم مطلقة تفتقر للدقة واملوضوعية كتعميم الوزير بالوالدة والوزير بالواسطة والعالقات الشخصية.
ولفحص نظريات الصفوة السياسية بنوعيها املتعدد واألحادي اجلانب يف خضم الواقع اجملتمعي األردين ،وتفادي العيوب املنهجية
لدراسات الطويسي وابو غنيمة والكيالين املشار إليها آنفا وغريها من البحوث والدراسات األخرى ،وضرورة استطالع خصائص
من شغلوا وظيفة الوزير يف األردن وتفسريها والتنبؤ هبا؛ جلعلها صرحية قدر اإلمكان وتنوير الرأي العام األردين هبا ،وبيان عالقة
خصائص الوزراء مبدة واليتهم وتكرار استالمهم لنفس احلقائب الوزارية وعضويتهم الحقا يف جملس االعيان وتوليهم الحقا
للمناصب العليا يف الدولة األردنية ؛ألسباب حبثية علمية ،فيقتضي األمر إجراء دراسة مسحية بالعينة على من شغلوا وظيفة وزير
ألول مرة باألردن بنهج التوجيه النظري والتحليل االحصائي املبين على األدلة العلمية.
هلذا األسباب وغريها ،فقد جاءت هذه الدراسة من خالل عينتها(العنقودية ،املتعددة املراحل) املتمثلة يف  91وزير ووزيرة ،الذين
تولوا حقيبة وزارة التنمية االجتماعية خالل سنوات الفرتة  9192-9119؛ الستعمال الطريقة املوضوعية على أصوهلا العلمية يف
الكشف عن األسس واملعايري الضمنية الختيار الوزراء يف األردن .وساعد الباحث يف اجراء هذه الدراسة خربته العملية؛ كونه عمل
موظفا يف وزارة التنمية االجتماعية ملدة  91عاما وأشغل خالهلا الكثري من الوظائف اإلشراقية كمدير التخطيط ومدير االتصال
ومدير التطوير املؤسسي ومدير السياسات والناطق اإلعالمي ومستشار الوزير للسياسات والتطوير ،ال ي مكنته من العمل عن قرب
مع وزراء التنمية االجتماعية واالتصال والتواصل معهم.
وتقع بقية هذه الدراسة يف جزءين ،األول يعكس إطارها النظري ،والثاين يوضح بعدها امليداين.
اإلطار النظري:
يدخل الوزراء حبكم وقوع اختيار احلكام عليهم؛ الستالم احلقائب الوزارية ،ضمن إطار الصفوة السياسية ،املمكن تفسري عملية
تكوينه أو تشكيله باالستناد إىل طروحات مدارسه ونظرياته ومداخله ومناهجه املبينة تاليا.
أوال :المدارس االجتماعية المفسرة لتشكيل الصفوة السياسية:

-https://www.alghad.com/articles/741788 :
Kilani, Sa'eda, How to Become a Minister In Jordan, First Edition,2016, Ebook :
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توجد مدرستان اجتماعيتان لتفسري تشكيل الصفوة السياسية يف اجملتمع ،األوىل مادية وتعرب عنها املادية التارخيية -نظرية اجملتمع
املاركسية ،9 -وتستقى مقدماهتا ونتائجها من املنطق اجلديل ،الذي طبقه روادها على اجملتمعات اإلنسانية ،وكانت خالصته أن
البشرية عرفت عرب تطورها التارخيي أربعة أمناط إنتاجية(النمط املشاعي البدائي ،النمط العبودي ،النمط االقطاعي ،والنمط
الرأمسايل) لكل منها قاعدة حتتية(قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج) تنتج أو تنشئ بنائها فوقي(الدولة والقانون واألخالق والدين
والفن...اخل) .9فالطبقة املالكة لوسائل اإلنتاج هتيمن أو تسطري على الدولة -بسلطاهتا التنفيذية والتشريعية والقضائية -وتسن
التشريعات وتبلور األخالق السياسية وغريها من اآلليات التحكم األخرى ،كما كانت تفعل طبقة األسياد يف اجملتمع العبودي
وطبقة النبالء يف اجملتمع االقطاعي ،وكما تفعل حاليا طبقة مالك املصانع واملتاجر الكبرية يف اجملتمع الرأمسايل .ويرى كارل ماركس
وفريدرك اجنلس بوصفهما مؤسسا هذه املدرسة وانصارمها ،الذين جاءوا من بعدمها ،أمثال" فالدميري لينني" و" جوزيف ستالني" و
" ماو سي تونغ" و " انطونيو غرامشي" و" رزوا لكسبمورغ" ،0أن التناقض بني قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج ميكن التحكم به
وأزلته من خالل اجملتمع الشيوعي ،القائم على امللكية العامة لوسائل اإلنتاج ،والطامس للفروق بني العمل الذهين والعمل اليدوي
من جهة وبني الذكور واإلناث من جهة ثانية وبني الريف واحلضر من جهة ثالثة وغريها من الفروقات األخرى ،وتقوده الطبقة
العاملة ،1ويدافع عن مصاحله طالئعه وشبيبته الثوريني ومثقفيه ،الذين امسائهم "غرامشي" باملثقفني العضويني .وعلى الرغم من أن
اجملتمع الشيوعي طامس للفروق حبسب منظريه ،إال أن مرحلة االشرتاكية منه ،ال ي نفذت يف االحتاد السوفي ي سابقا والصني حاليا
وغريمها من الدول األخرى ،شهدت عرب تطورها تشكيل الصفوة أو النخبة السياسية حتت مسميات عديدة امهها الطليعة واملثقفني
الثوريني واحلزبيني الشيوعيني ،ال ي أسهم بعض اعضائها يف إبادة الرتاث الثقايف التقليدي جملتمعاهتم ،ويأيت يف مقدمة هؤالء " ماوي
سي تونغ".4
هذا وقد تعرضت رؤية ماركس واجنلس وانصارمها حول أثر البناء التح ي للمجتمع يف البناء الفوقي للنقد املنهجي من قبل رواد
املدرسة النقدية ،أمثال " جورج لوكاتش" و " ماكس هوركهيمر" و" ماركوزا" و" ادرينو" و" يورغن هربماس" ،3الذين خلصوا إىل
أن العالقة ما بني البنائني التح ي والفوقي للمجتمع ليست سببية وإمنا ارتباطية قوامها التأثري املتبادل ،الذي يسمح بأن تكون هناك
قوى غري اقتصادية تتحكم يف إدارة شؤون اجملتمع ،مثل :السياسيني واإلعالميني وغريمها من القوى اجملتمعية األخرى.
أما املدرسة الثانية ،فهي املثالية ،القائمة على مسلمة وعي االفراد كسابق لوجودهم االجتماعي وحمصلته من أفكارهم البناءة
واخلالقة واملبدعة واملبتكرة ،ال ي تدفعهم للبحث عن مصاحلهم بوصفهم أشخاص متميزين يتمتعون باملوهبة – بالكارزما 1 -أو
فاعلني جمتمعيا ،من خالل دخوهلم يف عالقات تبادلية ذات طبيعية نفعية 2وحبثهم عن الفرص املتاحة ،ال ي متكنهم من اهليمنة

 : 9كيلله وكوفالسون ،9113 ،املادية التارخيية(دراسة يف نظرية اجملتمع املاركسية) ،ترمجة الياس شاهني ،ط ،9موسكو ،دار التقدم.9113 ،
 : 9موجميان ،خاتشيك ،مراحل التاريخ :التعاليم املاركسية حول التشكيالت االجتماعية االقتصادية ،طشقند ، ،دار التقدم.9129،
 : 0هنا ،غامن ،التغري االجتماعي يف اجملتمع االشرتاكي ،دمشق ،املطبعة اجلديدة.9121 ،
 : 1درغام ،امحد ،دراسات يف اجملتمع االشرتاكي ،دمشق ،املطلعة اجلديدة.9121 ،
 : 4نوث ،ربيكا ،إبادة الكتب :تدمري الكتب واملكتبات برعاية االنظمة السياسية يف القرن العشرين ،ترمجة عاطف سيد عثمان ،عامل املعرفة ،العدد  ،139الكويت ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون
واآلداب.9192 ،
 : 3كريب ،إيان ،النظرية االجتماعية من بارسونز إىل هابرماس ،ترمجة حممد حسني غلوم ،مراجعة حممد عصفور ،الكويت ،عامل املعرفة ،العدد  ،911اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.9111 ،
 : 1هنا ،غامن ،بناء اجملتمع ،دمشق ،مطبعة االحتاد ،9129 ،ص .14
 : 2كريب ،إيان ،مرجع سابق ،ص .991-999
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والسيطرة اجملتمعية .واطلق علماء االجتماع الربجوازي على الفرص املتاحة يف اجملتمع مسمى آليات احلراك االجتماعي الصاعد،
واملتمثلة يف الزواج والعلم واالقتصاد والسياسة واجليش وغريها من املصاعد االجتماعية الطبقية األخرى . 9فزواج شخص فقري من
آخر غين حتت ذريعة احلب قد جيعله حيوز على األصول املالية وتبعاهتا من املنصب والشهرة والتأثري يف القرار ،بينما حصول الفرد
على مؤهالت علمية نادرة فقد جتعله يف عداد أصحاب املليارات واملؤثرين يف السياسة كما يتضح من السرية الذاتية ملؤسسي
شركات تكنولوجيا املعلومات  ،9أما التقاف الفقراء لثمار عملية النمو االقتصادي يف جمتمعاهتم احمللية فقد جيعل بعضهم أثرياء
وخيوضون االنتخابات الرئاسية والنيابية  ،0واجليش يفسح فرص التحكم اجملتمعي أمام أعضائه حبسب مقولة" كل جندي ميكن له
له أن حيمل عصا املارشال".1
ومتخض عن املدرسة املثالية يف جمال الصفوة أو النخبة السياسية ،نظرياهتا العلمية بنوعيها التقليدية واحلديثة ،ال ي ستشكل جوهر
البند الثاين من اإلطار النظري هلذه الدراسة.
وبناء على ما تقدم ،ميكن استنتاج ما يلي :من ميلك وسائل اإلنتاج يهيمن ويسيطر سياسيا .من يعي مصاحله جيدا ويتطلع إىل
حتقيقها من خالل ما يناسبها من الوسائل ،فقد يصطفى أو ينتخب سياسا .ومن يبحث عن الفرص ويغتنمها ويوظف عوائدها،
فقد يكون يف عداد السياسيني املخضرمني.
ثانيا :النظريات العلمية المفسرة لتشكيل الصفوة (النخبة) السياسية:
يوجد نوعان من النظريات العلمية ،ال ي فسرت تشكيل الصفوة أو النخبة السياسية ،األوىل تقليدية تعرب عنها وجهات نظر
"فلفريدو باريتو" ( )9190-9212و" غيتانو موسكا" ( )9119-9242و" روبرت ميتشل" ( )9101 -9213و"ميلز".4
فاألول(باريتو) فسر تشكل الصفوة أو النخبة السياسية يف ضوء دوافع املختارين أو املصطفني سياسيا ومساهتم النفسية ،واملتمثلة
يف قدراهتم على االقناع والرتغيب وبناء التصورات الذهنية والدفاع عن املكاسب حىت لو وصل األمر هبم إىل استعمال اساليب
القمع والتسلط والرتهيب ،وينقسموا إىل قسمني ،األول يعرف باملراوغني أو بالثعالب كما مسائهم باريتو ،والثاين باألقوياء املهيمنني
أو باألسود حبسب وصف باريتو .بينما الثاين(موسكا) فقد فسر تشكل الصفوة أو النخبة السياسية يف قدرة املختارين أو
املصطفني سياسيا على التنظيم ،الذين ميكنهم من حتقيق أهدافهم الكامنة والظاهرة .أما الثالث(ميتشل) فقد فسر تشكل الصفوة
أو النخبة السياسية يف قدرة املختارين أو املصطفني سياسيا على التماسك والتنظيم ،اللذين جيعال منهم على الدوام قادة عظام يف
تنظيماهتم اجملتمعية كالنقابات املهنية واألحزاب السياسية .والرابع(مليز) فسر تشكل الصفوة السياسية يف ضوء معطياهتا
االقتصادية واالجتماعية ،القائمة على املنصب والشهرة ،على اعتبار أن من يسيطرون على املوارد املهمة يف اجملتمع وحيتلون مواقع

 : 9بوبوف ،س .ي ،نقد علم االجتماع الربجوازي ،ترمجة نزار عيون السود ،دمشق ،دار دمشق للطباعة والنشر.9119 ،
 : 9فريكه ،تورسنت وأولريش نوفاك ،ملف غوغل ،ترمجة عدنان عابس علي ،عامل املعرفة ،العدد  ،141الكويت :اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.9191 ،
 : 0رطروط ،فواز ورانيا جرب ،تأنيث فقر الدخل يف األردن بني نتائج دراسات تقييمه وخمرجات التدخالت املؤسسية ملعاجلته ،جملة العلوم االجتماعية ،املركز الدميقراطي العريب املانيا -برلني ،العدد ،0
 9192ص . 31 -10
 : 1بوبوف ،س .ي ،مرجع سابق.
 : 4انظر:
 عالق ،امينة ،خنبة أم خنب؟ :قراءة يف املفهوم ،االدوار واالشكاليات ،اجلزائر ،جملة العلوم اإلنسانة واالجتماعية ،العدد  ،9191 ،92ص .923 -919 -وطفة ،علي أسعد ،يف مفهوم النخبة :دراسة بنائية ،االصدار األول ،الكويت ،مركز نقد وتنوير للدراسات اإلنسانية.9194 ،
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النفوذ يف املؤسسات اجملتمعية وحيظون بالشهرة االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،خيتارون أو يصطفون سياسيا يف جمتمعاهتم
أكثر من غريهم .
أما الثانية ،فهي النظريات احلديثة ،ال ي انضجتها املعرفة التطبيقية املستمدة من اجملتمع األمريكي  ،9وتنقسم إىل نوعني ،األول
للنظريات التعددية  ،ال ي تنهض على أربعة افرتاضات مفادها أن القوة يف اجملتمع موزعة بشكل تعددي وليس بشكل أحادي
اجلانب ،وأن مجاعات املصاحل املنظمة املتعددة اجملاالت تسعى حليازة القوة من أجل قضايا بعينها ،وأن كل مجاعة مصلحة منظمة
تسيطر على جماهلا وتدافع عن قضيتها بطريقة شرعية ،وأن العربة يف امتالك مجعات املصاحل املنظمة للقرار تكمن يف فوزها
باملكاسب .أما الثانية ،فهو للنظريات األحادية اجلانب ،ال ي تقوم على افرتاضني ،مها أن القوة مركزة يف صفوة الصفوة أو خنبة
النخبة ،وأن إحدى اجلماعات الصغرية بفعل مناصب اعضائها تدير شؤون اجملتمع وتضبط القرارات املفصلية فيه.
وبناء على ما سبق  ،فقد استنتج ما يلي :تكمن قوة النخبة أو الصفوة السياسية يف دوافع أصحاهبا حنو تقلد املناصب واكتساب
الشهرة واختاذ القرارات املرتبطة بالشأن العام ،ومساهتم النفسية ،وميلهم للمحافظة على املكاسب ،وقدرهتم على تنظيم صفوفهم
ومتاسكهم ،وسعيهم حنو بلوغ أهدافهم ذات الطبيعة الضمنية ،واحتالهلم للمناصب القيادية يف املنظمات اجملتمعية املدنية،
وسيطرهتم على املوارد ،وحظيهم بالشهرة اجملتمعية.

ثانيا :مداخل النظريات الحديثة المفسرة لتشكيل الصفوة (النخبة) السياسية ومناهجها البحثية:
توجد ثالثة مداخل للنظريات احلديثة املفسرة لتشكيل الصفوة أو النخبة السياسية يف اجملتمع ،وهي مدخل املنصب ومدخل
الشهرة ومدخل القرار ،ويرتبط مدخلي املنصب والشهرة بالنظريات االحادية اجلانب أو النظرية الصفوية ،أما مدخل القرار فريتبط
بالنظريات التعددية  .9ويقوم مدخلي املنصب والشهرة على سؤال جوهري مفاده من حيكم املؤسسات املهمة؟ ،الذي ميكن
االجابة عنه من خالل استعمال هنج التحليل الشبكي ،القائم على تتبع العالقات بني الطامعني بأشغال الوظائف أو األعمال
القيادية والشخصيات املتحكمة يف شؤون اجملتمع ،عن طريق استعمال التقنيات البحثية احلديثة إىل جانب التقنيات البحثية
التقليدية املألوفة ،مثل :عينة كرة الثلج  ،االمجاع النسيب للخرباء املعنيني بالشأن القيادي اجملتمعي ،املقابالت احلرة مع شاغلي
الوظائف أو األعمال القيادة ،واملالحظة بنوعيها املقصود وغري املقصود .ومتكن باحثون كثر يف الواليات املتحدة األمريكية من
استعمال هنج التحليل الشبكي وتطبيقه على عدد كبري من الصفوات والنخب اجملتمعية ،وخرجوا بنتائج مذهلة كشفت عن وهم
الدميقراطية ،ومن بني هؤالء " سي رايت مليز" صاحب مقولة صفوة القوة .فصفوة القوة ليست حكرا على الدول األكثر منوا
كالواليات املتحدة االمريكية ،فهي موجودة كذلك يف الدول األقل واألوسط منوا؛ للعبها دور املشعل للعنف اجملتمعي واحملرك

 : 9الصوا ،غازي ،مداخل منهجية لدراسة بناء القوة يف اجملتمع األمريكي :تقو م نقدي ،جملة جامعة دمشق يف العلوم اإلنسانية ،اجمللد  ، 4العدد  ، 91اجلزء األول ،ص .32
 : 9املرجع السابق ،ص .12-31
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للتناقضات السياسية واملعرقل جلهود التنمية حبسب دراسات اجريت على دول عديدة يف قارات آسيا وأفريقيا وامريكا الالتينية،
مثل :بنغالدش ،الكونغو الدميقراطية ،زامبيا ،موزمبيق ،الفلبني ،البنغال الغربية ،املكسيك ،تشيلي ،وكوريا اجلنوبية.9
يف حني يقوم مدخل القرار على سؤال جوهري نصه من يفوز يف االنتخابات أو يف شغل الوظائف العامة الشاغرة؟ ،الذي ميكن
هو اآلخر االجابة عنه من خالل توصف خصائص الفائزين وحتليلها عن طريق مصادر حتققها املوضوعية ،ال ي تتطلب استعمال
البحث النوعي ،القائم على طرق عديدة لعل أمهها حتليل مضمون الوثائق والتحليل املتوافر للبيانات واملعلومات اجملمعة عن الغرض
املدروس .واستعملت هذه الطريقة يف االردن كما يتضح من بعض خصائص رؤساء الوزراء وفرقهم الوزارية املشار إليها يف مقدمة
هذه الدراسة.
ويبدو مما سبق أن استعمال مناهج مداخل املنصب والشهرة والقرار ،وتطبيقها ،ليس باألمر اليسري أو السهل؛ لكونه يتطلب
أعدادا معرفيا ومهاريا ووجدانيا خاصا ،قد توفره برامج التعليم املستمر املدعومة من وكاالت التنمية الدولية أو الرحالت الدراسية
للدول الغربية.
وعليه فيمكن استنتاج التايل :خيدم مدخلي املنصب والشهرة النظريات االحادية اجلانب ،أما مدخل القرار فيخدم النظريات
التعددية .يقوم مدخلي املنصب والشهرة على طرح سؤال مفاده من يتحكم باملؤسسات املهمة؟ ،الذي ميكن اإلجابة عنه من
خالل استعمال هنج التحليل الشبكي ذو الطبيعة البحثية النوعية  ،أما مدخل القرار فيتطلب طرح سؤال نصه من يفوز يف
االن تخابات واشغال الوظائف العامة الشاغرة؟ ،الذي ميكن اإلجابة عنه من خالل استعمال هنج مصادر التحقق .وميكن استعمال
طرق البحث التقليدية واحلديثة يف دراسة تشكيل الصفوة أو النحبة السياسية ،لكن ذلك يتوقف على مستوى التأهيل العلمي
ملستعملي تلك الطرق البحثية.

االطار الميداني:
يشتمل هذا االطار على مكوناته التالية:
أوال :مبررات الدراسة وأهميتها وأهدافها ومشكلتها البحثية ومنهجيتها:
أ -المبررات:
 )9سد الفجوات املعرفية (النظرية واملنهجية) يف الدراسات السابقة احمللية ،ال ي تناولت موضوع الصفوة أو النخبة
السياسية يف اجملتمع األردين.
 )9سؤال االردنيني عن أسس ومعايري إشغال وظيفة الوزير دون متكنهم من اإلجابة عنه بشكل موضوعي ،مما
يتطلب تنويرهم خبصائص شاغل وظيفة الوزير وأثرها يف مدة واليتهم وتكرار استالمهم لنفس احلقائب

 : 9نورث ،دوغالس و جون واليس و ستفني ويب وباري وينغاست ،يف ظل العنف :السياسة واالقتصاد ومشكالت التنمية ،ترمجة كمال املصري ،عامل املعرفة ،الكويت ،العدد  ،100اجمللس الوطين
للثقافة والفنون واآلداب.9193 ،
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الوزارية ودخوهلم الحقا إىل جملس االعيان وتوليهم الحقا للمناصب العليا يف الدولة األردنية ،ال ي قد توفرها
هذه الدراسة.
 )0فحص النظريات التعددية واألحادية اجلانب اخلاصة بالصفوة السياسية يف خضم الواقع اجملتمعي األردين.

ب -االهمية:

.9
.9
.0
.1

تكوين منوذج علمي خال من الفجوات املعرفية عن موضوع الصفوة أو النخبة السياسية يف اجملتمع
األردين ،ميكن لآلخرين التعلم منه.
متكني األردنيني من معرفة أسس ومعايري إشغال وظيفة الوزير ،على اعتبار أن ذلك قد يسهم يف
تعظيم مشاركتهم اجملتمعية ال سيما يف اجملال السياسي.
توفري التغذية الراجعة على النظريات التعددية واألحادية اجلانب اخلاصة بالصفوة السياسية من
ميدان املمارسة العملية.
إثراء املكتبة العربية عامة واألردنية خاصة بدراسة ميدانية حول عوامل تشكيل الصفوة السياسية يف
اجملتمع األردين.

ت -األهداف:
هلذه الدراسة هدف عام تسعى إىل حتقيقه ،وهو اجابتها عن سؤاهلا الرئيس ،القائل :ما خصائص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة
يف األردن وعالقتها مبدة واليتهم وتكرار استالمهم لنفس احلقائب الوزارية ودخوهلم الحقا إىل جملس االعيان وتوليهم الحقا
للمناصب العليا يف الدولة األردنية؟ .كما للدراسة أيضا أهداف خاصة تتطلع إىل حتقيقها من خالل إجابتها عن أسئلتها الفرعية
التالة:
)9
)9
)0
)1
)4

ما خصائص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة يف األردن خالل سنوات الفرتة 9192-9119؟.
ما عالقة خصائص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة يف األردن مبدة واليتهم الوزارية خالل سنوات الفرتة
9192-9119؟.
ما عالقة خصائص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة يف األردن بتكرار استالمهم لنفس احلقائب الوزارية خالل
سنوات الفرتة 9192-9119؟.
ما عالقة خصائص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة يف األردن بعضويتهم الحقا يف جملس االعيان األردين
خالل سنوات الفرتة 9192-9119؟.
ما عالقة خصائص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة يف األردن بتوليهم الحقا للمناصب العليا يف الدولة
األردنية خالل سنوات الفرتة 9192-9119؟.

ث -المشكلة البحثية:

إثر تأسيس الدولة األردنية وصدور دستورها يف عام  ، 9199فقد تشكلت سلطاهتا الثالث ومنها السطلة التنفيذية  ،ال ي تعاقب
على رئاستها خالل سنوات الفرتة  )19 (9192-9199رئيس وزراء ،متكنوا من تشكيل حكوماهتم؛ الختيارهم من قبل امللك
وفقا لصالحيته املنصوص عليها يف الدستور ،الذي ال يوجد فيه سوى شرط واحد الختيار الوزير مشار إليه يف املادة  ،19وهو
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متتعهم باجلنسية االردنية ،مما يدفع إىل التساؤل عن بقية أسس وشروط اختيار الوزراء  .هلذا جاءت الدراسة؛ لإلجابة عن سؤاهلا
الرئيس وتفرعاته املشار إليه يف بند أهدافها.
وألغراض هذه الدراسة يقصد خبصائص شاغل وظيفية الوزير ألول مرة ،تلك اخلصائص ،ال ي تنقسم إىل ثالثة أنواع:
 )9اخلصائص الفردية لشخص الوزير وتتمثل يف سن الوزير حني تسلم أول حقيبة وزارية ،جنسه ،مستواه التعليمي بنوعيه السابق
والالحق ،تصنيف(نظري ،عملي) ختصصه العلمي الدقيق بشقيه السابق والالحق ،عالقة ختصصه العلمي الالحق جبوهر
عمل وزارته  ،مكان دراسته ألخر مؤهل علمي  ،أصوله ومنابته (القومية)  ،انتمائه اجلغرايف احلايل(مكان سكنه)  ،مدى
عضويته (السابقة) يف جملس النواب ،عالقة خرباته املهنية(السابقة) باجملال الفين لوزارته ،مدى عمله ( سابقا) كموظف
حكومة وفئة وظيفته ومسماها ،ومدى عمله يف منظمات اجملتمع املدين املنشأة مبوجب قوانني خاصة ،مدى عمله يف
منظمات األمم املتحدة ووكاالت التنمية الدولية ،مدة توليه حلقيبته الوزارية األوىل باألشهر الكاملة ،مدى عودته مرة أخرى
الستالم حقيبته الوزارية األوىل ومدة ذلك باألشهر ،مدى اخنراطه يف عضوية جملس االعيان بعد تركه للعمل الوزاري وعدد
مرات ذلك ،ومدى توليه بعد تركه للعمل الوزاري األول ملنصب سياسي يوازي منصبه أو أكرب من منصبه ومسمى ذلك
املنصب.
 )9اخلصائص األسرية للوزير وتتمثل يف مدى تقلد أحد أفراد أسرته القرابية( والده ،شقيقه ،عمه ،خاله )...ملنصب سياسي رفيع
املستوى (رئيس الوزراء ،الوزير) قبل إشغاله لوظيفة وزير ألول مرة  ،ومدى إشغال أحد أفراد أسرة زوجه للمناصب السياسية
الرفيعة املستوى قبل استالمه حلقيبته الوزارية األوىل.
 )0اخلصائص اجملتمعية للوزير وتتمثل يف مدى عالقته املباشرة مع االشخاص املتنفذين سياسيا أو املؤثرين فيهم ،وأسباب تلك
العالقة.
بينما مدة والية الوزير فيقصد هبا ،مدة اشغال الوزير ملنصبة للمرة األوىل مقاسة باألشهر الكاملة .أما تكرار استالم الوزير لنفس
احلقائب الوزارية ،فيقصد هبا ،استالمه مرة أخرى حلقيبته الوزارية األوىل مقاسا باألشهر الكاملة .ويقصد مبجلس االعيان ذلك
اجمللس املشار إليه يف الدستور األردين وخيتار امللك اعضاء هذا اجمللس وفق صالحياته الدستورية بناء على جمموعة من األسس
والشروط منها أن يكون عضوا اجمللس قد تقلد يف السابق منصب سياسي كرئيس الوزراء والوزير .ويقصد بتوايل املناصب العليا يف
الدولة ،أي منصب سياسي يوازي منصب الوزير أو أكرب منه يف املستوى السياسي ،مثل :منصب رئيس الديوان امللكي ،منصب
وزير ،ومنصب رئيس جملس إدارة مؤسسة كربى.
ج -المنهجية:
استعمل يف الدراسة املنهج التكاملي بنوعيه الكمي والنوعي .وتعكس طريقة املسح بالعينة(العنقودية ،املتعددة املراحل) لشاغلي
وظيفية وزير (التنمية االجتماعية) ألول مرة يف األردن خالل سنوات الفرتة  9192-9119اجلانب الكمي من منهج الدراسة.
أما اجلانب النوعي من الدراسة فتعكسه ست طرق ،هي حتليل مضمون الوثائق(السري الذاتية للوزراء ،مسميات احلكومات
املشكلة يف الفرتة  ،9192-9199الدستور األردين ،الدراسات السابقة) ودراسة احلالة(النظر إىل كل وزير يف عينة الدراسة كحالة
إفرادية) والتحليل املتوافر للبيانات واملعلومات( املعطيات الكمية والنوعية املستمدة من الوثائق) واملالحظة بنوعيها املقصودة وغري
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املقصودة( تسجيل الباحث ملالحظاته عن الوزراء املدروسني وملا يقال عنهم يف اجملالس السياسية) واملقابلة شبة املقننة( اللقاءات
احلرة مع الوزراء املبحوثني) والتحليل البيئي للمعطيات العاملية(العوامل الفردية واألسرية واجملتمعية الكامنة وراء تويل منصب الوزير).
ويشتمل جمتمع الدراسة على الوزراء ،الذين شاركوا يف  919حكومة ،شكلت خالل سنوات الفرتة  ، 9192-9199والبالغ
 199وزير ووزيرة حىت تارخيه حبسب معطيات قاعدة بيانات الوزراء يف رئاسة الوزراء  .أما عينة الدراسة ،فقد اختريت من
األشخاص ،الذين شغلوا وظيفة وزير التنمية االجتماعية ألول مرة خالل سنوات الفرتة 9192-9119؛ لنوعني من األسباب،
األول موضوعي متلئه وزارة التنمية االجتماعية بوصفها يف غالب االحيان حقيبة وزارية للوزراء اجلدد ،البالغ عددهم يف الفرتة
 )91(9192 -9119وزير ووزيرة ،شكلوا ما نسبته  %14من اجملموع العام لوزراء التنمية االجتماعية لنفس الفرتة ،والثاين ذايت
تعرب عنه اخلربة العملية للباحث بوزارة التنمية االجتماعية؛ لكونه عمل فيها موظفا ملدة  91عاما متكن خالهلا من االتصال
والتواصل مع وزراء التنمية االجتماعية حبكم وظائفه اإلشراقية ،ال ي توهلا .ومرت عملية اختيار العينة بسلسلة من اإلجراءات (
السحب العنقودي ،9السحب املتعدد املراحل ،) 9اضفت عليها السمة االحتمالية ،وبينت حجمها املقدر بـ  91وزير وزيرة من
الوزراء ،الذين تولوا حقيبة وزارة التنمية االجتماعية للمرة األوىل خالل سنوات الفرتة  ، 9192-9119وشكلوا ما نسبته
 %9.33من اجملموع العام للوزراء يف األردن خالل سنوات الفرتة  ، 9192-9199وما نسبته  %01.41من اجملموع العام
لوزراء التنمية االجتماعية ،0الذين تعاقبوا عليها منذ حلظة تأسيها( )9143وحىت تارخيه(.)9192
وعوجلت البيانات املستمدة من جراء استعمال الباحث لطرق البحث أعاله مبا يناسبها من املعامالت االحصائية الوصفية
والتحليلية .فمعامالت االحصاء الوصفي املتمثلة يف التكرارات اخلام والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واملنوال واملدى ،
استعملت لتوصيف خصائص شاغلي وظيفة الوزير ألول مرة حبسب درجة متركز كل منها أو تشتتها .أما معامالت االحصاء
التحليلي املتمثلة يف اختبارات " مربع كاي" و نسبة االرجحية واالرتباط اخلطي ،فقد استعملت لبيان أثر خصائص الوزير(املتغري
التابع) يف مدة واليته وتكرار استالمه لنفس احلقائب الوزارية وعضويته (الحقا) مبجلس االعيان وتوليه (الحقا) للمناصب العليا يف
الدولة األردنية( املتغريات التابعة) ،وذلك عند مستوى داللة يساوي أو يقل عن .%4
وهلذه الدراسة حمدداهتا ،ال ي تفسح اجملال الستخالص الدروس والعرب املستفادة من نتائجها واستنتاجاهتا .فمحددها املكاين ،هو
اململكة األردنية اهلامشية .بينما حمددها الزماين ،فهو سنوات الفرتة  .9192-9119أما حمددها البشري ،فهو وزراء التنمية
االجتماعية من كال اجلنسني ،البالغ عددهم  91وزير ووزيرة .وحمددها اإلجرائي ،فهو املنهج التكاملي بنوعيه الكمي والنوعي
وطرقه البحثية املختلفة ومعامالته االحصائية ببعديها الوصفي والتحليلي.

 : 9تعد الوزارات احلكومية يف األردن على اختالف مسمياهتا مبثابة عنقود يشتمل على فروع كثرية ،ومنها فرع وزارة التنمية االجتماعية ،ال ي خضع وزرائها خالل سنوات الفرتة  9192-9119للدراسة
امليدانية.
 : 9متعددة املراحل مبعىن اختيار الوزراء(مفردات العينة) كان وفقا لعامل تقلد منصبهم الوزاري ألول مرة .فتعاقب على وزارة التنمية االجتماعية خالل سنوات الفرتة  )91( 9192-9119وزير ووزيرة
منهم  91للمرة األوىل( املرحوم يوسف العظم ،الدكتور عوين البشري ،الدكتور أمني مشاقبة ،الدكتور حممد الصقور ،سلوى املصري ،املرحوم املهندس محاد أبو جاموس ،الدكتور حممد خري ماممسر ،الدكتور
فيصل الرفوع ،الدكتور حممد الوحش ،متام الغول ،الدكتورة رويدا املعايطة ،رياض أبو كركي ،الدكتور سليمان الطراونة ،هالة بسيسو لطوف ،املهندس وجيه عزايزة ،املهندسة نسرين بركات ،احملامية ر م أبو
حسان ،خولة العرموطي ،وبسمة اسحاقات) و ( )9وزير (الدكتور عبداهلل عويدات) سبق له قبل أن جاء إىل وزارة التنمية االجتماعية يف عام  9114أنه كان وزيرا للثقافة والشباب واآلثار خالل عامي
 9121و 9124و وزيرا للشباب والرياضة خالل عامي  9110و ،9111األمر الذي تطلب استبعاده من عينة الدراسة؛ لكون الدراسة تستهدف شاغلي وظيفية وزير ألول مرة فقط.
 : 0ملعرفة امساء هؤالء الوزراء ،انظر :املوقع اإللكرتوين لوزارة التنمية االجتماعية(.) www.mosd.gov.jo
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ثانيا :نتائج الدراسة:
إلجابة الدراسة عن سؤاهلا الفرعي األول ،القائل ما خصائص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة يف األردن خالل سنوات الفرتة
9192-9119؟  ،فقد عوجلت خصائص الوزراء املبحوثيني ببعض معامالت االحصاء الوصفي املتمثلة يف التكرارات اخلام
والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واملنوال ،وتبني مستوى متركز كل منها ،الذي يظهره بدقة اجلدول رقم  .9فتمركز الوزراء
حسب اجلنس كان لصاحل الذكور منهم .بينما وفق السن ،فقد كان التمركز لصاحل الوزراء ممن يزيد سنهم عن  49سنة .أما تبعا
ملستوى التعليم السابق ،فقد كان التمركز لصاحل الوزراء محلة مؤهل البكالوريوس أو اللسانس .وحسب التخصص العلمي السابق،
فقد كان التمركز لصاحل الوزراء املتخصصني بالعلوم النظرية .بينما وفق مستوى التعليم الالحق ،فقد كان التمركز لصاحل الوزراء محلة
مؤهل الدكتوراه .أما تبعا للتخصص العلمي الالحق ،فقد كان التمركز لصاحل الوزراء املتخصصني بالعلوم النظرية .وحسب اقرتاب
التخصص العلمي بنوعيه السابق والالحق من اختصاص وزارة التنمية االجتماعية ،فقد كان التمركز لصاحل الوزراء غري القريبة
ختصصاهتم من اختصاص وزارة التنمية االجتماعية .بينما وفق مكان دراسة آخر مؤهل علمي ،فقد كان التمركز لصاحل الوزراء ممن
درسوا يف الدول العربية املتمثلة يف مصر والعراق وسوريا .أما تبعا لألصول القومية ،فقد كان التمركز لصاحل الوزراء املنحدرين من
أصول شرق أردنية .وحسب االنتماء اجلغرايف ،فقد كان التمركز لصاحل الوزراء املقيمني يف حمافظة العاصمة .بينما وفق مستوى
العضوية السابقة يف جملس النواب ،فقد كان التمركز لصاحل الوزراء ،الذين مل تسبق هلم العضوية يف جملس النواب .أما تبعا الرتباط
اخلربة املهنية السابقة بعمل وزارة التنمية االجتماعية ومستواها ،فقد كان التمركز لصاحل الوزراء ،الذين ارتبطت خرباهتم الفنية ببعض
جماالت عمل وزارة التنمية االجتماعية  .وحسب مدى العمل يف السابق كموظف حكومة ،فقد كان التمركز لصاحل الوزراء ممن
عملوا يف احلكومة كموظفني من الفئة العليا وشغلوا وظيفة األمني العام .بينما وفق مدى العمل يف السابق كعامل أو موظف يف
منظمات اجملتمع املدين املؤسسة مبوجب قانون خاص ،فقد كان التمركز لصاحل الوزراء ممن مل يسبق هلم العمل يف منظمات اجملتمع
املدين .أم تبعا ملدى العمل يف السابق كعامل أو موظف يف منظمات األمم املتحدة أو وكاالت التنمية الدولية ،فقد كان التمركز
لصاحل الوزراء ممن مل يسبق لعهم العمل يف منظمات األمم املتحدة ووكاالت التنمية الدولية .وحسب املدة ،ال ي امضاها الوزراء يف
توليهم حلقيبة وزارة التنمية االجتماعية ،فقد كان التمركز لصاحل الوزراء ممن امضوا أقل من  93شهرا .بينما وفقا للعودة مرة أخرى
لتويل حقيبة وزارة التنمية االجتماعية ،فقد كان التمركز لصاحل الوزراء ،الذين مل يعودوا مرة أخرى .أما تبعا للتعيني يف جملس
االعيان بعد اخلروج من وزارة التنمية االجتماعية ،فقد كان التمركز لصاحل الوزراء ،الذين مل يعينوا يف جملس االعيان .وحبسب تويل
منصب يوازي أو أعلى من منصب وزير بعد اخلروج من وزارة التنمية االجتماعية ،فقد كان التمركز لصاحل الوزراء ،الذين تولوا
منصب يوازي منصب الوزير .بينما وفقا لوجود أقاب للوزير من الدرجة األوىل سبق هلم شغل وظيفية الوزير ،فقد كان التمركز
لصاحل الوزراء ،الذين ال يوجد هلم أقارب سبق هلم أن شغلوا وظيفية الوزير .أما تبعا لوجود أقارب لزوج الوزير سبق هلم شغل
وظيفية الوزير ،فقد كان التمركز لصاحل الوزراء ،الذين ال يوجد ألزواجهم أقارب سبق هلم أن شغلوا وظيفية الوزير .وحبسب عالقة
الوزير قبل توليه للحقيبة الوزارية مع االشخاص املتنفذين سياسيا أو املؤثرين يف هؤالء االشخاص ،فقد كان التمركز لصاحل الوزراء،
الذين هلم عالقات مع االشخاص املتنفذين سياسيا أو املؤثرين يف هؤالء االشخاص ،تكونت بفعل عملهما مع بعضهما يف
السابق.
وبناء على ما تقدم ،وعلى معطيات اجلدول رقم  ،9تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي األول بقوهلم للوزراء يف األردن
منوال خصائصهم.
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خصاص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة في األردن وعالقتها
ببعض المتغيرات :دراسة ميدانية

د .فواز رطروط

الجدول( :)1خصائص من شغلوا وظيفية وزير التنمية االجتماعية ألول مرة في األردن خالل سنوات الفترة -1991
8112

الخاصية

مستوياتها

التكرار

%

اجلنس

ذكر

99

41.1

انثى

2

19.9

91

911

دون متوسط السن( )

2

19.9

فوق متوسط السن

99

41.1

اجملموع

91

911

بكالوريوس

99

41.1

ماجستري

2

19.9

اجملموع

91

911

نظري

99

41.1

عملي

2

19.9

اجملموع

91

911

بقى مستوى تعليمهم دون تغيري
( بكالوريوس)

3

09.4

ماجستري

3

09.4

دكتوراه

1

01

اجملموع

91

911

بقى ختصصهم بدون تغيري

3

09.4

نظري

90

32.4

اجملموع

91

911

نعم

9

91.4

ال

91

21.4

اجملموع

91

911

داخل األردن

0

94.2

إحدى الدول العربية

2

19.9

إحدى الدول الغربية

1

03.2

إحدى الدول اآلسيوية

9

4.0

اجملموع

91

911

من أصول شرق اردنية

91

49.3

من أصول فلسطينية

1

03.2

اجملموع
السن

مستوى التعليم السابق

نوع التخصص العلمي السابق

مستوى التعليم الالحق

نوع التخصص العلمي السابق

هل التخصص العلمي الدقيق للوزير(علم اجتماع ،عمل
اجتماعي ،خدمة اجتماعية) قريب من اختصاص وزارة
التنمية االجتماعية؟
مكان دراسة آخر مؤهل علمي

األصول القومية

9

 : 9بلغ متوسط سن الوزراء حني توليهم حلقيبة وزارة التنمية االجتماعية أول مرة  49سنة و 99يوم.
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خصاص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة في األردن وعالقتها
ببعض المتغيرات :دراسة ميدانية

االنتماء اجلغرايف احلايل

قبل تويل الوزير حلقيبة وزارة التنمية االجتماعية ،فهل سبق
له أن كان عضوا يف جملس النواب؟.

قبل تويل الوزير حلقيبة وزارة التنمية االجتماعية ،فهل كانت
خرباته املهنية السابقة ترتبط بالعمل الفين للوزارة؟.

يف حال اإلجابة بنعم ،ما مدى مشول ذلك االرتباط
( اخلربات الفنية السابقة) بالعمل الفين لوزارة التنمية
االجتماعية؟.
قبل تويل الوزير حلقيبة وزارة التنمية االجتماعية ألول مرة،
هل سبق له العمل كموظف حكومة؟.

فئة الوظيفة ملن سبق هلم العمل كموظف حكومة

مسمى الوظيفة ملن سبق هلم العمل كموظف حكومة

قبل توىل الوزير حلقيبة وزارة التنمية االجتماعية ألول مرة،
هل سبق له العمل يف منظمات اجملتمع املدين املؤسسة
مبوجب قانون خاص؟
قبل توىل الوزير حلقيبة وزارة التنمية االجتماعية ألول مرة،
هل سبق له العمل يف أحد منظمات األمم املتحدة أو
وكاالت التنمية الدولية؟.

د .فواز رطروط

من أصول أخرى

9

91.4

اجملموع

91

911

حمافظة العاصمة

92

11.1

حمافظة اربد

9

4.0

اجملموع

91

911

نعم

0

94.2

ال

93

21.9

اجملموع

91

911

نعم

91

49.3

ال

1

11.1

اجملموع

91

911

مجيع جماالت العمل الفين للوزارة

9

91

بعض جماالت العمل الفين للوزارة

1

11

اجملموع

91

911

نعم

93

21.9

ال

0

94.2

اجملموع

91

911

عليا

1

43

أوىل

3

01

غري مبني

9

1

اجملموع

93

911

رئيس جامعة

9

3.0

مدير عام

0

92.2

أمني عام

1

94

قائد منطقة عسكرية

0

92.2

أخرى

4

09.0

اجملموع

93

911

نعم

0

94.2

ال

93

21.9

اجملموع

91

911

نعم

1

03.2

ال

99

30.9
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خصاص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة في األردن وعالقتها
ببعض المتغيرات :دراسة ميدانية

كم املدة ال ي مضت على توىل الوزير حلقيبة التنمية
االجتماعية ألول مرة باألشهر الكاملة؟

بعد تويل الوزير حلقيبة وزارة التنمية االجتماعية ألول مرة،
هل عاد وتواهلا مرة ثانية أو ثالثة؟.
عدد املرات ملا عاد وتوىل وزارة التنمية االجتماعية

كم املدة ال ي مضت على توىل الوزير حلقيبة التنمية
االجتماعية ألكثر من مرة باألشهر الكاملة؟

بعد تويل الوزير حلقيبة وزارة التنمية االجتماعية ألول مرة،
هل عني عضوا يف جملس االعيان االردين؟

كم مرة عني يف جملس االعيان؟.

بعد تويل الوزير حلقيبة وزارة التنمية االجتماعية ألول مرة،
هل توىل وظيفة توازيها أو أعلى منها(رئيس ديوان ملكي،
رئيس وزراء)؟.
مسمى الوظيفة ملن توىل وظيفة توازى وظيفة الوزير أو أعلى
منها

قبل تويل الوزير حلقيبة وزارة التنمية االجتماعية ألول مرة،
هل يوجد أحد من أفراد أسرته القرابية شغل وظيفة وزير يف
الدولة األردنية؟.

د .فواز رطروط

اجملموع

91

911

دون املتوسط()9

91

40

فوق املتوسط

2

19

غري مبني

9

4

اجملموع

91

911

نعم

0

94.2

ال

93

21.9

اجملموع

91

911

مرة واحدة

9

33.1

مرتان

9

00.0

اجملموع

0

911

 4شهور

9

00.0

 93شهر

9

00.0

 92شهر

9

00.0

اجملموع

0

911

نعم

1

11.1

ال

91

49.3

اجملموع

91

911

مرة واحدة

1

11.1

مرتان

0

00.0

ثالث مرات فأكثر

9

99.9

اجملموع

1

911

نعم

91

49.3

ال

1

11.1

اجملموع

91

911

رئيس ديوان ملكي

9

91

وزير لوزارة

1

11

أخرى

9

91

اجملموع

91

911

نعم

0

94.2

ال

93

21.9

اجملموع

91

911

 : 9بلغ متوسط املدة باألشهر . 93.11
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خصاص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة في األردن وعالقتها
ببعض المتغيرات :دراسة ميدانية
من هو قريب الوزير(صلة القرابة) ،الذي شغل وظيفة وزير
يف الدولة األردنية؟.

د .فواز رطروط

والده

9

00.0

أخرى

9

33.1

اجملموع

0

911

قبل توىل الوزير حلقيبة وزارة التنمية االجتماعية ألول مرة،

نعم

9

91.4

هل يوجد أحد من أفراد أسره زوجه شغل وظيفة وزير يف
الدولة االردنية؟.

ال

91

21.4

اجملموع

91

911

والد الزوج

9

911

اجملموع

9

911

نعم

91

10.1

ال

4

93.0

اجملموع

91

911

العمل مع بعضهما

1

41

التطوع اخلريي

9

1.9

مصاحل مهنية

9

91.0

الوالئم

9

1.9

أخرى

0

99.1

اجملموع

91

911

اجلغرافيا

9

11

حسن السمعة املهنية

0

31

اجملموع

4

911

من هو قريب الوزير(صلة القرابة) ،الذي شغل وظيفة وزير
يف الدولة األردنية؟.
هل كان للوزير قبل توليه ألول مرة للحقيبة الوزارية أي
عالقة مباشرة مع االشخاص املتنفذين سياسيا أو املؤثرين
يف هؤالء االشخاص؟
يف حال اإلجابة بنعم ،يف حال اإلجابة بنعم ،كيف
تكونت هذه العالقة بني الوزير( قبل تويل احلقيبة الوزارية)
واالشخاص املتنفذين سياسيا أو املؤثرين يف هؤالء
االشخاص ؟.

يف حال االجابة بال  ،ما الذي خدم هذا الوزير بدال من
العالقات مع االشخاص املتنفذين؟

بينما إلجابة الدراسة عن سؤاهلا الفرعي الثاين ومفاده ما عالقة خصائص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة يف األردن مبدة واليتهم
الوزارية خالل سنوات الفرتة 9192-9119؟ ،فقد احتسب املتوسط احلسايب ملدة والية الوزراء للمرة األوىل باألشهر الكاملة،
ووزع الوزراء دون هذا املتوسط وفوقه يف ضوء جممل خصائصهم  ،وتبني أن ذلك املتوسط يبلغ  93شهرا ،وبلغت نسبة الوزراء
ممن أمضوا أقل من متوسط واليتهم( ،)%40بينما بلغت نسبة الوزراء ممن أمضوا أكثر من متوسط واليتهم( ،)%19أما نسبة
الوزراء غري املبينة مدة واليتهم 9فقد بلغت ( .)%4كما عقدت مقارنة معيارية بني خصائص وزيرين؛ للوقوف على عالقتها( أي
اخلصائص) يف مدة واليتهما ،األول امضى أكثر مدة والية  ،والثاين أقل مدة والية ،وتبني من حصيلة تلك املقارنة ،ال ي يعكسها
اجلدول رقم  9تشابه خصائص الوزيرين بنسبة بلغت  %40واختالفها بنسبة بلغت .%11

 : 9املقصود وزيرة التنمية االجتماعية احلالية ،ال ي تسلمت احلقيبة الوزارية بتاريخ  ، 9192/91/99ومل تنتهي مدة عملها بعد.
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خصاص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة في األردن وعالقتها
ببعض المتغيرات :دراسة ميدانية

د .فواز رطروط

وعليه تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي الثاين بقوهلا التايل :نسبة اخلصائص املتشاهبة ملن شغلوا وظيفة وزير ألول مرة يف
األردن ،املرتبطة مبدة واليتهم الوزارية خالل سنوات الفرتة  ، 9192-9119أعلى( )%40من نظريهتا خلصائصهم
املتباينة(.)%11
الجدول( :)8نتائج عالقة خصائص وزيرين بمدة واليتهما
معايير المقارنة

وزير(ر.أ) امضى

وزير(خ) امضى

بواقع  01سهر

بواقع  0شهور

اجلنس

انثى

انثى

تشابه

السن بالسنوات الكاملة حني تسلم احلقيبة الوزارية أول مرة

41

42

اختالف

مستوى التعليم السابق

بكالوريوس

بكالوريوس

تشابه

التخصص العلمي السابق

نظري

نظري

تشابه

مستوى التعليم الالحق

ماجستري

بكالوريوس

اختالف

التخصص العلمي الالحق

نظري

نظري

تشابه

اقرتب التخصص العلمي الدقيق من اختصاص الوزارة

بعيد

قريب

اختالف

مكان دراسة أخر مؤهل تعلمي

إحدى الدول الغربية

األردن

اختالف

االنتماء اجلغرايف احلايل

حمافظة العاصمة

حمافظة العاصمة

تشابه

قبل تويل الوزير للحقيبة الوزارية ،فهل سبق له أن كان عضوا يف جملس النواب؟.

ال

ال

تشابه

قبل تويل الوزير للحقيبة الوزارية  ،فهل كانت خرباته املهنية السابقة ترتبط بالعمل
الفين للوزارة؟.

نعم

نعم

تشابه

قبل تويل الوزير للحقيبة الوزارية  ،هل سبق له العمل كموظف حكومة؟.

نعم

ال

اختالف

قبل توىل الوزير للحقيبة الوزارية ،هل سبق له العمل يف منظمات اجملتمع املدين
املؤسسة مبوجب قانون خاص؟

نعم

ال

اختالف

قبل توىل الوزير للحقيبة الوزارية ،هل سبق له العمل يف أحد منظمات األمم
املتحدة أو وكاالت التنمية الدولية؟.

نعم

ال

اختالف

قبل تويل الوزير للحقيبة الوزارية ،هل يوجد أحد من أفراد أسرته القرابية شغل
وظيفة وزير يف الدولة األردنية؟.

نعم

نعم

تشابه

قبل توىل الوزير للحقيبة الوزارية ،هل يوجد أحد من أفراد أسره زوجه شغل وظيفة
وزير يف الدولة االردنية؟.

نعم

ال

اختالف

هل كان للوزير قبل توليه للحقيبة الوزارية أي عالقة مباشرة مع االشخاص
املتنفذين سياسيا أو املؤثرين يف هؤالء االشخاص؟

نعم

نعم

تشابه

أكثر مدة والية

أقل مدة والية

نتيجة المقارنة

أما إلجابة الدراسة عن سؤاهلا الفرعي الثالث ونصه ما عالقة خصائص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة يف األردن بتكرار
استالمهم لنفس احلقائب الوزارية خالل سنوات الفرتة 9192-9119؟ ،فقد استعمل االحصاء االستداليل ممثال يف اختبارات
الداللة املناسبة ملستويات القياس االمسية ،وكان افضلها اختبار نسبة االرجحية()Likelihood Ratio؛ لكونه يعاجل حتذيرات
االختبارات األخرى .وترتب على ذللك االستعمال نتائجه ،ال ي يبينها اجلدول رقم  ،0وخالصتها أن تكرار تسلم الوزير لنفس
احلقيبة الوزارية يرتبط (على حنو دال إحصائيا) بأصوله القومية ومدى عالقة خرباته املهنية السابقة بعمل وزارته ومدى عمله يف
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خصاص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة في األردن وعالقتها
ببعض المتغيرات :دراسة ميدانية

د .فواز رطروط

السابق مبنظمات اجملتمع املدين املؤسسة مبوجب قانون خاص ،أما عدا ذلك من خصائص الوزير األخرى فال ترتبط بتكرار تسلمه
لنفس احلقيبة الوزارية.
وهبذا تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي الثالث بقوهلا التايل :خصائص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة يف األردن ال
ترتبط بتكرار استالمهم لنفس احلقائب الوزارية خالل سنوات الفرتة  9192-9119باستثناء اصوهلم القومية ومدى عالقة
خرباهتم املهنية السابقة بعمل وزاراهتم ومدى عملهم يف السابق مبنظمات اجملتمع املدين املؤسسة مبوجب قانون خاص.
جدول( :)3نتائج اختبار نسبة االرجحية لعالقة خصائص الوزراء بتكرار استالمهم لنفس الحقائب الوزارية
الخصائص

قيمة اختبار نسبة االرجحية

مستوى الداللة

التنجية

اجلنس

1.214

1.041

غري دال

السن

93.411

1.041

غري دال

مستوى التعليم السابق

0.320

1.441

غري دال

التخصص العلمي الدقيق السابق

1.214

1.041

غري دال

مستوى التعليم الالحق

0.214

1.913

غري دال

التخصص العلمي الدقيق الالحق

1.099

1.419

غري دال

مدى اقرتاب التخصص العلمي الدقيق من
اختصاص وزارة التنمية االجتماعية

1.101

1.010

غري دال

مكان دراسة آخر مؤهل تعلمي

1.124

1.214

غري دال

األصول القومية

1.190

1.101

دال

االنتماء اجلغرايف احلايل

1.041

1.449

غري دال

مدى العضوية السابقة يف جملس النواب

9.909

1.921

غري دال

مدى ارتباط اخلربات املهنية السابقة بعمل وزارة
التنمية االجتماعية

1.041

1.101

دال

مستوى ارتباط اخلربات املهنية السابقة بعمل وزارة
التنمية االجتماعية

1.131

1.020

غري دال

مدى العمل يف السابق كموظف حكومة

9.909

1.921

غري دال

فئة الوظيفة ملن سبق هلم العمل كموظف حكومة

1.119

1.111

غري دال

مسمى الوظيفة ملن سبق هلم العمل كموظف
حكومة

9.999

1.191

غري دال

مدى العمل يف السابق يف منظمات اجملتمع املدين
املؤسسية مبوجب قانون خاص

4.911

1.199

دال

مدى العمل يف السابق يف منظمات األمم املتحدة
ووكاالت التنمية العاملية

1.191

1.211

غري دال

مدة تويل احلقيبة الوزارية للمرة األوىل باألشهر

99.191

1.321

غري دال

مدى وجود اقارب من الدرجة األوىل سبق هلم أن
شغلوا منصب وزير

9.909

1.921

غري دال

مدى وجود اقارب من أهل الزوج سبق هلم أن
شغلوا منصب وزير

9.123

1.990

غري دال

العالقة مع االشخاص املتنفذين سياسيا أو املؤثرين

1.121

1.132

غري دال
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خصاص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة في األردن وعالقتها
ببعض المتغيرات :دراسة ميدانية

د .فواز رطروط

يف هؤالء االشخاص
أسباب تكوين مع االشخاص املتنفذين سياسيا أو
املؤثرين يف هؤالء االشخاص

4.119

1.991

غري دال

بديل العالقة مع االشخاص املتنفذين سياسيا أو
املؤثرين يف هؤالء االشخاص

9.924

1.913

غري دال

وإلجابة الدراسة عن سؤاهلا الفرعي الرابع ،القائل :ما عالقة خصائص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة يف األردن بعضويتهم الحقا
يف جملس االعيان األردين خالل سنوات الفرتة 9192-9119؟ ،فقد استعمل اختبار نسبة االرجحية ،وتبني من نتائجه أن هناك
فروق ذات داللة احصائية( )4.991بني من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة وعضويتهم الحقا يف جملس االعيان عند مستوى داللة
 ، 1.191لصاحل من تكرار استالمهم للحقائب الوزارية األخرى ،أي من يستلم حقيبة وزارية ألكثر من مرة تتهيئي أمامه الحقا
فرص العضوية يف جملس االعيان ،اكثر من نظريه ،الذي تسلم احلقيبة الوزارية ملرة واحدة فقط .كما تبني من نتائج هذا االختبار
أيضا عدم وجود فروق ذات داللة احصائية( )1.209بني عدد مرات استالم الوزراء لنفس احلقيبة الوزارية وعدد مرات عضويتهم
يف جملس االعيان عند مستوى داللة  ،1.031أي أن الوزير بعد أن خيرج من الوزارة وينخرط يف عضوية جملس االعيان تتاح امامه
فرص تكرار العضوية يف جملس األعيان .واستعمل كذلك هنج املقارنة معيارية بني خصائص وزيرين (بصفتهما حالة دراسية)؛

للوقوف على عالقتها(أي اخلصائص) يف عدد مرات عضويتهما مبجلس االعيان؛ لكوهنما كانا األكثر عضوية يف جملس االعيان
مبعدل ثالث مرات لكل منهما ،وتبني من حصيلة تلك املقارنة  ،ال ي يوضحها اجلدول رقم  1تشابه خصائص الوزيرين بنسبة
بلغت  %19واختالفها بنسبة بلغت .%49
وبناء على ما تقدم ،تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي الرابع بقوهلا التايل :نسبة تبابني خصائص من شغلوا وظيفة وزير
ألول مرة يف األردن ،املرتبطة بعضويتهم الحقا مبجلس النواب خالل سنوات الفرتة  ،9192-9119أعلى( )%42من مثليتها
خلصائصهم املتشاهبة(.)%49
الجدول( :)0نتائج عالقة خصائص وزيرين بعضويتهما في مجلس األعيان
معايير المقارنة

الوزير( س)

الوزير( ر  .م)

نتيجة المقارنة

اجلنس

أنثى

أنثى

تشابه

السن بالسنوات الكاملة حني تسلم احلقيبة الوزارية أول مرة

11

11

اختالف

مستوى التعليم السابق

بكالوريوس

ماجستري

اختالف

التخصص العلمي الدقيق السابق

عملي

عملي

تشابه

مستوى التعليم الالحق

ماجستري

دكتوراه

اختالف

التخصص العلمي الالحق

نظري

نظري

تشابه

األصول القومية

من اصول فلسطينية

من اصول شرق
اردنية

اختالف

اقرتب التخصص العلمي الدقيق من اختصاص الوزارة

بعيد

بعيد

تشابه

مكان دراسة أخر مؤهل تعلمي

داخل األردن

من إحدى
الدول الغربية

اختالف

االنتماء اجلغرايف احلايل

العاصمة

اربد

اختالف
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خصاص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة في األردن وعالقتها
ببعض المتغيرات :دراسة ميدانية

د .فواز رطروط

قبل تويل الوزير للحقيبة الوزارية ،فهل سبق له أن كان عضوا يف جملس
النواب؟.

ال

ال

اختالف

قبل تويل الوزير للحقيبة الوزارية  ،فهل كانت خرباته املهنية السابقة ترتبط
بالعمل الفين للوزارة؟.

نعم

نعم

اختالف

قبل تويل الوزير للحقيبة الوزارية  ،هل سبق له العمل كموظف حكومة؟.

نعم

نعم

اتشابه

قبل توىل الوزير للحقيبة الوزارية ،هل سبق له العمل يف منظمات اجملتمع
املدين املؤسسة مبوجب قانون خاص؟

نعم

ال

اختالف

قبل توىل الوزير للحقيبة الوزارية ،هل سبق له العمل يف أحد منظمات األمم
املتحدة أو وكاالت التنمية الدولية؟.

ال

نعم

اختالف

قبل تويل الوزير للحقيبة الوزارية ،هل يوجد أحد من أفراد أسرته القرابية شغل
وظيفة وزير يف الدولة األردنية؟.

ال

ال

تشابه

قبل توىل الوزير للحقيبة الوزارية ،هل يوجد أحد من أفراد أسره زوجه شغل
وظيفة وزير يف الدولة االردنية؟.

نعم

ال

اختالف

هل كان للوزير قبل توليه للحقيبة الوزارية أي عالقة مباشرة مع االشخاص
املتنفذين سياسيا أو املؤثرين يف هؤالء االشخاص؟

نعم

نعم

تشابه

بعد خروج الوزير من الوزارة  ،هل اصبح وزيرا لنفس وزارته أو غريها مرة
أخرى ؟.

نعم

نعم

تشابه

وإلجابة الدراسة عن سؤاهلا الفرعي اخلامس ومفاده :ما عالقة خصائص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة يف األردن بتوليهم الحقا
للمناصب العليا يف الدولة األردنية خالل سنوات الفرتة 9192-9119؟ ،فقد عقدت مقارنة معيارية بني اربع خصائص وزراء؛
للوقوف على عالقتها( أي اخلصائص) يف تقلدهم الحقا للناصب العليا يف الدولة ،األول تقلد منصب رئيس الديوان امللكي ،
والثاين تقلد منصب وزير لوزاريت التعليم العايل وتطوير القطاع العام ،والثالث تقلد منصب وزير وزارة التنمية االجتماعية ثالث
مرات ،والرابع تقلد منصب نائب رئيس جملس التعليم العايل ألكثر من مرة ورئيس جمالس ادارة صحفية الدستور ورئيس اهليئة
االدارية املؤقتة لالحتاد العام للجمعيات اخلريية .وتبني من حصيلة تلك املقارنة ،ال ي يعكسها اجلدول رقم  4تشابه خصائص
الوزراء بنسبة بلغت  %09واختالفها بنسبة بلغت .%32
وعليه ،،تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي اخلامس بقوهلا التايل :نسبة تبابني خصائص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة
يف األردن ،املرتبطة بتقلدهم الحقا للمناصب العليا يف الدولة خالل سنوات الفرتة  ،9192-9119أعلى( )%32من مثليتها
خلصائصهم املتشاهبة(.)%09

الجدول( :)5نتائج عالقة خصائص اربعة وزراء بتقلدهم للمناصب العليا في الدولة األردنية
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خصاص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة في األردن وعالقتها
ببعض المتغيرات :دراسة ميدانية
معيار المقارنة

د .فواز رطروط

المناصب
رئيس

الديوان

الملكي

وزير التعليم العالي

نتيجة

وزير التنمية

نائب رئيس

لثالث مرات

العالي ألكثر

وتطوير القطاع العام

االجتماعية

المقارنة

مجلس التعليم
من مرة ورئيس
مجالس إدارة
صحيفة

الدستور
اجلنس

ذكر

أنثى

ذكر

ذكر

اختالف

السن حني تسلم احلقيبة الوزارية أول مرة

42

11

43

03

اختالف

مستوى التعليم السابق

بكالوريوس

ماجستري

بكالوريوس

ماجستري

اختالف

التخصص العلمي الدقيق السابق

عملي

عملي

عملي

نظري

اختالف

مستوى التعليم الالحق

ماجستري

دكتوراه

بكالوريوس

دكتوراه

اختالف

التخصص العلمي الالحق

نظري

نظري

عملي

نظري

اختالف

األصول القومية

من اصول
شرق اردنية

من اصول شرق اردنية

من أصول
فلسطينية

من اصول شرق
اردنية

اختالف

اقرتب التخصص العلمي الدقيق من اختصاص
الوزارة ال ي تسلمها أول مرة

بعيد

بعيد

بعيد

بعيد

تشابه

مكان دراسة أخر مؤهل تعلمي

األردن

من إحدى الدول الغربية

من إحدى
الدول العربية

من إحدى
الدول الغربية

اختالف

االنتماء اجلغرايف احلايل

العاصمة

اربد

العاصمة

العاصمة

اختالف

قبل تويل الوزير للحقيبة الوزارية ،فهل سبق له أن
كان عضوا يف جملس النواب؟.

ال

ال

ال

ال

تشابه

قبل تويل الوزير للحقيبة الوزارية  ،فهل كانت
خرباته املهنية السابقة ترتبط بالعمل الفين
للوزارة؟.

ال

نعم

نعم

ال

اختالف

قبل تويل الوزير للحقيبة الوزارية  ،هل سبق له
العمل كموظف حكومة؟.

نعم

نعم

نعم

نعم

تشابه

قبل توىل الوزير للحقيبة الوزارية ،هل سبق له
العمل يف منظمات اجملتمع املدين املؤسسة
مبوجب قانون خاص؟

ال

ال

ال

ال

تشابه

قبل توىل الوزير للحقيبة الوزارية ،هل سبق له
العمل يف أحد منظمات األمم املتحدة أو
وكاالت التنمية الدولية؟.

ال

نعم

ال

ال

اختالف

قبل تويل الوزير للحقيبة الوزارية ،هل يوجد أحد
من أفراد أسرته القرابية شغل وظيفة وزير يف
الدولة األردنية؟.

ال

ال

ال

ال

تشابه

قبل توىل الوزير للحقيبة الوزارية ،هل يوجد أحد
من أفراد أسره زوجه شغل وظيفة وزير يف الدولة
االردنية؟.

ال

ال

ال

ال

تشابه
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خصاص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة في األردن وعالقتها
ببعض المتغيرات :دراسة ميدانية

د .فواز رطروط

هل كان للوزير قبل توليه للحقيبة الوزارية أي
عالقة مباشرة مع االشخاص املتنفذين سياسيا أو
املؤثرين يف هؤالء االشخاص؟

نعم

نعم

ال

ال

اختالف

بعد خروج الوزير من الوزارة  ،هل عني يف جملس
االعيان؟.

نعم

نعم

نعم

ال

اختالف

وتأسيسا على اجابات االسئلة الفرعية اخلمسة ،تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الرئيس بقوهلا التايل :من شغلوا وظيفة وزير
ألول مرة يف األردن هلم مييزهم منوال خصائصهم  ،فأكثرهم ذكور ،يزيد سنهم عن  49سنة ،حاملني ملؤهل الدكتوراه،
متخصصني يف العلوم النظرية ،حاملني ملؤهالت علمية ال تالءم اختصاص وزاراهتم ،درسوا آخر مؤهل تعلمي يف الدول العربية،
ينحدروا من أصول شرق اردنية ،سكان حمافظة العاصمة ،مل يسبق هلم أن كانوا اعضاء يف جملس النواب ،لديهم خرباهتم مهنية
سابقة مالءمة للعمل الفين يف وزاراهتم ،عملوا يف السابق كموظفي حكومة ،مل يسبق هلم العمل يف منظمات اجملتمع املدين
ومنظمات األمم املتحدة ووكاالت التنمية العاملية ،تسلموا حقائب وزارية ألول مرة ملدة اقل من  93شهرا ،مل يعودوا بعد خروجهم
من الوزارة مرة أخرى الستالم نفس حقائبهم الوزارية أو غريها وتقلد املناصب العليا يف الدولة  ،مل يعينوا بعد خروجهم من الوزارة
يف جملس االعيان ،ليس هلم اقارب من فئة الوزراء ،ولديهم عالقات مع االشخاص املتنفذين سياسيا أو املؤثرين يف هؤالء
االشخاص .وأكثرية خصائص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة ال ترتبط مبدة واليتهم وتكرار استالمهم لنفس احلقائب الوزارية،
وترتبط بعضويتهم يف جملس االعيان وتوليهم للمناصب العليا يف الدولة.
ثالثا :مناقشة نتائج الدراسة:
إن الدراسة من خالل اظهارها ملنوال خصائص من شغلوا وظيفة وزير ألول مرة يف األردن خالل سنوات الفرتة ، 9192-9119
تتفق مع ما خلصت اليه دراسة الطويسي بشان التوزيع النسيب لسن الوزراء ومستوياهتم التعليمية وأصوهلم القومية خالل سنوات
الفرتة  ،9111-9113ومع ما آلت اليه دراسة الكيالين خبصوص التوزيع النسيب جلنس الوزراء وختصصاهتم العلمية خالل
سنوات الفرتة  ، 9193-9113ومع ما بينته دراسة ابو غنية بشأن أثر التمثيل اجلغرايف والعشائري يف تشكيل احلكومات
األردنية .يف حني ختتلف الدراسة مع دراسة الكيالين خبصوص التوزيع النسيب للوزراء حسب مؤهالهتم العملية وصلة القرابة بينهم
وبني من سبقهم يف اشغال وظيفة الوزير.
كما أن هذه الدراسة من خالل كشفها عن كثرة تشابه خصائص الوزراء املرتبطة مبدة واليتهم ،وعن كثرة اختالف خصائص
الوزراء املرتبطة بعضويتهم يف جملس النواب وتقلدهم للمناصب العليا يف الدولة األردنية  ،فإهنا ال تتفق أو ختتلف مع أحد؛ النعدام
الدراسات السابقة .يف حني تؤكد هذه النتائج صحة طروحات املدرستني املادية واملثالية خبصوص أسس تشكيل الصفوات والنخب
السياسة ،وصحة أيضا افرتاضات مدخل القرار املرتبط بنظريات التعددية السياسية وذلك من خالل نتيجتها اخلاصة بأثر االصول
القومية للوزير يف تكرار تسلمه للحقائب الوزارية  ،وافرتاضات مدخلي املنصب والشهرة املرتبطان بالنظرية الصفوية وذلك من
خالل نتائجها اخلاصة بأثر اخلربة املهنية السابقة للوزير بعمل وزارته وعمله السابق يف منظمات اجملتمع املدين املؤسسة مبوجب
قانون خاص يف تكرار تسلمه لنفس احلقائب الوزارية وعضويته الحقا يف جملس االعيان وتوليه الحقا للمناصب العليا يف الدولة.
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رابعا :استنتاجات الدراسة:
خلصت الدراسة من نتائجها إىل االستنتاجات ادناه ،ال ي ميكن تقسمها إىل نوعني:
أ -االستنتاجات النظرية:
 .9طروحات مدخل القرار املرتبط بنظريات التعددية السياسية صحيحة ،كما أن طروحات مدخلي املنصب والشهرة املرتبطان
بالنظرية الصفوية هي األخرى صحيحة.
 .9طروحات املدرستان املادية واملثالية خبصوص تشكل الصفوات والنخب السياسية صحيحة.

ب -االستنتاجات العملية الخاصة بتولي منصب وزير في األردن:

 .9فرصة الذكور يف اشغال وظيفية الوزير  ،اكرب من فرصة اإلناث.
 .9متوسط سن شاغل وظيفية الوزير ألول مرة  ،يبلغ  49سنة.
 .0ال يصبح وزيرا  ،إال من حيمل مؤهل بكالوريوس فأكثر.
 .1ال يؤثر التخصص العلمي للوزير يف نطاق اختصاص وزارته.
 .4تعبئ وظائف الوزراء بطريقة احملاصصة.
 .3فرص من تعلموا خارج األردن يف أن يصبحوا وزراء ،أكثر من نظرائهم ممن تعلموا داخل األردن.
 .1فرص من سبق هلم العمل يف منظمات اجملتمع املدين املؤسسة مبوجب قانون خاص يف أن يصبحوا وزراء  ،أكرب ممن مل يسبق
هلم العمل يف هذه املنظمات.
 .2فرصة من مل يكن عضوا يف جملس النواب يف أن يصبح وزيرا  ،أكثر ممن كان عضوا يف ذلك اجمللس.
 .1ال يشرتط يف إشغال وظيفة الوزير عمله يف منظمات األمم املتحدة ووكاالت التنمية الدولية.
 .91فرص من سبق هلم العمل كموظفني من الفئة العليا يف أن يصبحوا وزراء  ،أكرب ممن مل يسبق هلم العمل يف مالك احلكومة.
 .99فرص القادة العسكريون بأن يصبحوا وزراء كبرية.
 .99متوسط مدة تويل الوزير للحقيبة الوزارية  93شهرا ،أي سنة واربعة أشهر.
 .90معدل تشابه خصائص الوزراء املرتبطة مبدة واليتهم ،أعلى من نظريه الختالف هذه اخلصائص.
 .91فرصة من شغل وظيفية وزير للمرة األوىل يف أن يصبح وزيرا للمرة الثانية أو الثالثة لنفس حقيبته الوزارية  ،تتوقف على اصوله
القومية وعمله يف السابق مبنظمات اجملتمع املدين وارتباط خرباته العملية السابقة بعمل وزارته.
 .94معدل اختالف خصائص الوزراء املرتبطة بعضويتهم الحقا يف جملس األعيان ،أعلى من نظريه لتشابه هذه اخلصائص.
 .93معدل اختالف خصائص الوزراء املرتبطة بتقلدهم الحقا للمناصب العليا يف الدولة ،أعلى من نظريه لتشابه هذه اخلصائص.
 .91من شغل وظيفة وزير ألول مرة  ،قد يصبح رئيسا للديوان امللكي ،وعضوا يف جملس األعيان ،ووزيرا لنفس وزارته أو وزارة
أخرى ،ورئيسا جمللس إدارة مؤسسة كربى أو نائبا للرئيس ،وعضوا يف جمالس أمناء اجلامعات.
 .92أكثرية من شغلوا وظيفة وزبر للمرة األوىل  ،ليس هلم اقارب عملوا يف السابق وزراء أو رؤساء وزرات ،مما ينفي خرافة الوزير
بالوارثة.
 .91اكثرية من شغلوا وظيفة وزبر للمرة األوىل  ،كان هلم عالقات مع االشخاص املتنفذين سياسيا أو املؤثرين يف هؤالء
االشخاص ،حبكم أمور كثرة أمهها عملهم الوظيفي يف السابق مع املتنفذين سياسيا أو مع املؤثرين يف املتنفذين سياسيا.
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 .91من شغلوا وظيفة وزبر للمرة األوىل ممن ليس هلم عالقات مع االشخاص املتنفذين سياسيا أو املؤثرين يف هؤالء االشخاص،
كان بفعل حسن مسعتهم املهنية أوال ،فخلفيتهم اجلغرافية ثانيا.
خامسا :توصيات الدراسة:
متخض عن نتائج الدراسة التوصيات التالية:
أ-
ب-

ت-
ث-

تنوير الرأي العام األردين خبصائص من شغلوا وظيفة الوزير ألول مرة وعالقتها مبدة واليتهم وتكرار استالمهم للحقائب
الوزارية وعضويتهم يف جملس االعيان وتوليهم للمناصب العليا يف الدولة ،ال ي اظهرهتا نتائج هذه الدراسة.
حماربة اخلرافات  ،ال ي يطلقها البعض حتت ذريعة تومهه للعوامل املؤثرة يف شغل وظيفة الوزير باألردن ،باألدلة العلمية
املبينة باألرقام اإلحصائية ،ومن تلك اخلرافات على سبيل املثال ال احلصر الوزير بالوارثة وال وزير بالرتضية والوزارة
املستجيبة للنوع االجتماعي لوزيرها  ،ال ي كشفت هذه الدراسة عن زيفها.
اجراء دراسات مماثلة على من شغلوا وظيفية وزير ألول مرة يف األردن ،على مستوى وزارات الشباب والثقافة والعمل
والشؤون الربملانية وغريها؛ للتأكد من صحة نتائج هذه الدراسة بوصفها فرضيات قابلة للفحص امليداين.
تدريس نظريات الصفوة السياسية بنوعيها األحادي(مدخل القرار) واملتعدد(مدخلي املنصب والشهرة) لدارسيها من طلبة
اجلامعات األردنية بنهج األدلة امليدانية ،ال ي وفرهتا هذه الدراسة.

المراجع:
أوال :الكتب:
 بوبوف ،س .ي ،9119 ،نقد علم االجتماع الربجوازي ،ترمجة نزار عيون السود ،دمشق ،دار دمشق للطباعة والنشر. -درغام ،أمحد ،دراسات يف اجملتمع االشرتاكي ،دمشق ،املطبعة اجلديدة.9121 ،

 فريكه ،تورسنت وأولريش نوفاك ،ملف غوغل ،ترمجة عدنان عابس علي ،الكويت ،عامل املعرفة ،العدد  ،141اجمللسالوطين للثقافة والفنون واآلداب.9191 ،
 كريب ،إيان ،النظرية االجتماعية من بارسونز إىل هابرماس ،ترمجة حممد حسني غلوم ،مراجعة حممد عصفور ،الكويت،عامل املعرفة ،العدد  ،911اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.9111 ،
 كيلله وكوفالسون ، ،املادية التارخيية(دراسة يف نظرية اجملتمع املاركسية) ،ترمجة الياس شاهني،ط ،9موسكو ،دار التقدم،.9113
Kilani, Sa'eda, How to Become a Minister In Jordan, First Edition,2016, Ebook -

 موجميان ،خاتشيك ،9129 ،مراحل التاريخ :التعاليم املاركسية حول التشكيالت االجتماعية االقتصادية ،طشقند ،دارالتقدم.9129 ،
 نوث ،ربيكا ،إبادة الكتب :تدمري الكتب واملكتبات برعاية االنظمة السياسية يف القرن العشرين ،ترمجة عاطف سيدعثمان ،الكويت ،عامل املعرفة ،العدد  ،139اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.9192 ،
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 نورث ،دوغالس و جون واليس و ستفني ويب وباري وينغاست ،يف ظل العنف :السياسة واالقتصاد ومشكالتالتنمية ،ترمجة كمال املصري ،الكويت ،عامل املعرفة ،العدد  ،100اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب. 9193 ،
 هنا ،غامن ،التغري االجتماعي يف اجملتمع االشرتاكي ،دمشق ،املطبعة اجلديدة.9121،-

هنا ،غامن ،بناء اجملتمع ،دمشق ،مطبعة االحتاد.9129 ،

ثانيا :المقاالت:
 الصوا ،غازي ،مداخل منهجية لدراسة بناء القوة يف اجملتمع األمريكي :تقو م نقدي ،جملة جامعة دمشق يف العلوماإلنسانية ،اجمللد  ، 4العدد  ، 91اجلزء األول ،9121 ،ص .21 -31
 رطروط ،فواز وسلوى ابو شام  ،أثر التحاق الفتيــات يف مؤسسـات الرعاية االجتماعية باألردن يف استدامـة زواجهنومدى تعرضهن للعنف من أزواجهن وأمناط تنشئتهن ألطفاهلن والظروف املعيشية ألسرهن  ،جامعة القاهرة ،العلوم
الرتبوية  ،ع  ،9112 ،9ص .991 -914
 رطروط ،فواز ورانيا جرب ،تأنيث فقر الدخل يف األردن بني نتائج دراسات تقييمه وخمرجات التدخالت املؤسسيةملعاجلته ،املركز الدميقراطي العريب املانيا -برلني ،جملة العلوم االجتماعية ،العدد  9192 ،0ص . 31 -10
 الطويسي ،باسم ،دور العوامل االجتماعية يف التجنيد السياسي :دراسة يف النخب احلكومية االردنية يف بداية مرحلةالتحديث ،جامعة احلسني بن طالل.9199 ،
 عالق ،امينة ،خنبة أم خنب؟ :قراءة يف املفهوم ،االدوار واالشكاليات ،اجلزائر ،جملة العلوم اإلنسانة واالجتماعية ،العدد ،9191 ،92ص .923 -919
 وطفة ،علي أسعد ،يف مفهوم النخبة :دراسة بنائية ،االصدار األول ،الكويت ،مركز نقد وتنوير للدراسات اإلنسانية،.9194
ثالثا :التشريعات:
 الدستور األردين وتعديالته.رابعا :المواقع االلكترونية:
www.pm.gov,jo
-www.mosd.gov.jo

خامسا :صفحات االنترنت:
-http://www.pm.gov.jo/byFormationDate
-https://www.addustour.com/articles/732001
-https://arabi21.com/story/1037820

-https://www.alghad.com/articles/741788
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االنخراط الحذر
االتحاد األوروبي ومقتضيات النزوع الستعادة بوصلة التأثير في إقليم مضطرب
Careful engagement
European Union and the requirements of the tendency to restore compass Influence in
troubled territory
د .فراس عباس هاشم
د .علي حسين حميد
كلية العلوم السياسية /جامعة النهرين

الملخص:
يستقطب موضع الدور املتصاعد لالحتاد األورويب يف منطقة الشرق األوسط اهتماما غري مسبوق ،إذ اخذ حيزا
متزايدا على الصعيد العاملي حيث كانت االستجابة األوروبية للتغيريات اليت شهدهتا منطقة الشرق األوسط يف ضرورة التعاطي معها
مبا خيدم مصاحلها وخصوصا يف ظل وجود فواعل دولية حتاول إعادة هندسة املنطقة وتوظيفها لصاحل توزيع األدوار واالستثمار يف
ازماهتا .إذ تكشف هذه الدراسة بعض احملركات الكامنة وراء اجتاه الدول االوروبية حنو بناء ذاهتا بشكل يتالئم مع مكانة ودور
االحتاد األورويب وخلق انطباع يف األذهان عن مركزيتها يف خلق التوازنات ومواجهة التهديدات اخلارجية ،يف ظل الرتاجع األمريكي
والذي اصبح املعطي الذي على اساسة حتركت من خالله حنو لعب دور فاعل ومؤثر يتعدى حدودها اإلقليمية ،ورغم التأثريات
اليت تركتها التهديدات اإلرهابية يف أوروبا .وتقدم الدراسة أهم التطورات اليت عرفتها البيئة االوروبية واليت مثلت هتديداً مباشراً هلا
إال أهنا استطاعت من مواجهة افرازات وخماطر النامجة عنها من خالل االحتواء .كما ترصد الدراسة بكثري من التفصيل كيف
اثبتت دول االحتاد أهنا اكثر قدرة على مواجهة مصادر التهديد سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي واليت باتت تشكل
هاجساً مقلقا لدول االحتاد.
الكلمات المفتاحية :االحتاد األورويب  ،الشرق األوسط  ،روسيا  ،الربنامج النووي  ،الواليات املتحدة .

Abstract:
The European Union's role in the Middle East is one of the most important topics in
the Middle East. The European response to the changes in the Middle East has been in the
interest of its own interests, especially in the presence of an international actor trying to reengineer the region for the distribution of roles. And invest in its crises, as it began to move
towards building itself in line with the status and role of the European Union and create an
impression in the minds of its centrality in creating balances and face external threats, in the
shadow of the US decline, which became Mufti on the basis of moved In spite of the effects
of the terrorist threats in Europe, it was able to confront the dangers and dangers resulting
from them through containment.
Keywords: European Union, Middle East, Russia, Nuclear Program, United States
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مقدمة
ال تزال منطقة الشرق األوسط تشكل مركزا هاما يف االسرتاتيجيات الدولية ال سيما االوروبية منها يف ظل عامل يتجه
حنو املزيد من التعقيد والتصعيد يف إعادة رسم وتشكيل خرائط مناطق النفوذ واملصاحل؛ حتركها الدوافع اليت تركز على القضايا
احملورية يف التفاعالت الدولية الراهنة،وتنوع املصاحل اليت تسعى إىل حتقيقها ،وعليه كشفت التحركات األوروبية عن حتوال يف منط
األداء االسرتاتيجي جتاه إعادة دورها العاملي كقوة حمورية وارتبط هذا التحول بنمط رؤية القيادة األوروبية لطبيعة التحوالت يف
منطقة الشرق االوسط ،فضالً عن التغيريات الداخلية لدول االحتاد ذات العالقة بالتطورات اخلارجية ،إذ اخذت قضية التهديدات
األمنية حمل الصدارة واألولويات لدول االحتاد األورويب من جهة،فضال عن ذلك بدأت تستشعر أهنا ستكون مضطرة ملواجهة مع
دول كربى فاعلة يف منطقة الشرق األوسط كروسيا واحتواء تأثريها يف اإلقليم من جهة اخرى.
من هنا بدأت الدول األوروبية تدرك بشكل عام أنه من غري املمكن أتساع دورها يف منطقة الشرق األوسط دون املسامهة
واالخنراط بصورة مباشرة يف بعض أزمات املنطقة كونه قوة مؤثرة يف جمريات األحداث وتطورها ،واجتهت دول االحتاد يف االجتاه
حنو بلورة كياهنا الذايت باعتماد رؤى وسياسات على عكس سياسات الواليات املتحدة يف منطقة الشرق األوسط؛ قائمة على
مقاربة هتدف إلعادة صو أدائها االسرتاتيجيي يف هيكل إقليمي ينذر بوالدة (نظام إقليمي جديد) يقوم على التوازن اإلقليمي
الذي حيول دون هيمنة أي قوى ،موظفه يف سبيل ذلك االعتبارات التارخيية والسياسية واالقتصادية .
وبناء على ذلك جاءت أهمية هذه الدراسة إىل البحث بالتحوالت اليت بدأ يشهدها االحتاد األوريب من خالل إعادة

اكتشاف ذاته وما تفرضه طبيعة املتغريات احمليطة يف بناء فاعليته وانعكاسها على دوره املتصاعد يف الشرق األوسط .وبالتايل تأيت

االشكالية اليت تنطلق منها الدراسة "اثبت االحتاد األوريب على قدرته الكبرية يف استيعاب التطورات اليت رافقت مرحلة تأسيسه
وبالتايل فرضت طبيعة التحديات لعب دورا خارج حدود إقليمه " .وتنطلق اإلجابة على هذا التساؤالت من خالل فرضية رئيسة

مفادها" " ادركت دول االحتاد األوروبية ضرورة إعادة صياغة دورها العاملي يف ظل تزايد التحديات اخلارجية وانعكاساهتا مبزبد
من الضغوط الداخلية وانعكاساهتا على الداخل االورويب فرضت عليها التعامل مع التهديدات عرب التدخل االستباقي يف الشرق

األوسط من اجل تعزيز دورها وتأثريها يف جمريات األحداث " .أما منهجية الدراسة يفرض علينا تناول هذا املوضوع إتباع أكثر

من منهج حبسب اقتضاء الضرورة ،فقد استخدم املنهج الوصفي خالل دارسة طبيعة اإلحداث والتطورات اليت رافقت نشأة االحتاد
األورويب والتحوالت اليت شهدهتا البيئة الدولية وما تفرضه عليها من ضرورات احلركة والبحث عن الدور .كما جرى توظيف املنهج
االستقرائي لفهم طبيعة التحوالت اليت حصلت يف الشرق األوسط وسامهت يف بلورة رؤية جديدة إلعادة تشكيل مهام االحتاد
األوريب يف املنطقة .واتساقاً مع ما تقدم سيتم توزيع هيكلية الدراسة إىل ثالث مباحث يشمل املقدمة .ويركز املبحث األول :
دوافع توليد الرغبة االوروبية بتقدير الذات للداللة عن مكانتها .إما املبحث الثاين  :حمددات انتاج مداخل حتفيز الدور االوريب يف
الشرق األوسط .فيما تناول املبحث الثالث  :فرص استعادة النفوذ عرب ترسيخ االستثمار باألزمات (ازمات خمتارة).
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المبحث االول

دوافع توليد الرغبة األوروبية بتقدير الذات للداللة عن مكانتها
مما الشك فيه أن بروز أوروبا كفاعل أساس على الساحة الدولية يرجع إىل هناية احلرب الباردة) ( ،والتطورات الرئيسة
اليت جلبتها ألوروبا بدأت اجملموعة األوروبية بتطوير سياستني  :خارجية وأمنية خاصة هبا فتم على الصعيد املؤسسي صو وثيقة
السياسة اخلارجية واألمنية املشرتكة ( )CFSPيف إطار معاهدة ماسرتخت لعام (  ) 99وهي اليت نقلت اجملموعة األوروبية إىل

مستوى االحتاد األورويب ايضا وهذا اهلدف يعكس طبيعة هذا الواقع الالحتاد أن يثبت وجوده ال بوصفة قوة ليربالية ومعيارية تشدد
على أمهية املبادئ ومفهوم التعددية بوصفهما ركيزتني من ركائز التفاعل ما بني الدول فحسب بل وادراكه بوصفه قوة تعمل على
االرتقاء مببادئ من قبيل حكم القانون والدميقراطية الليربالية ،وإىل جانب هذه املبادئ كان االحتاد األورويب قد عقد عزمه أيضاً
على أن يصبح العبا سياسيا يفرض تأثريه يف السياسة العاملية من خالل نشاطاته السياسية اخلارجية ( ).
وعليه ،وطبقا ملا تقدم ،تتحدد عالقات الدول األوربية املنضوية إىل االحتاد األوريب بغريها من الدول وفق معيارين
متباينني مها :أوالً :السياسة اخلارجية القومية لدى دولة عضو باالحتاد .ثانيا :السياسة اخلارجية املوحدة لالحتاد األورويب اليت تتألف
من مؤسسات االحتاد األورويب مثل جملس االحتاد األورويب واملفوضية األوروبية والربملان األورويب واجمللس األورويب( )،فاالحتاد
األورويب باعتباره اقوى منظمة تعاون إ قليمي على مستوى العامل اصبح له كيان مستقل عن الدول املكونة له ومع سعي منظمات
االحتاد إىل تباعد سياسات االحتاد خباصة اخلارجية منها عن السياسات اخلارجية للدول القومية فان اختالف السياسات املوحدة
لالحتاد عن سياسات الدول القومية أصبح حقيقة ومن مث اصبح لالحتاد األورويب حمددات لسياسته اخلارجية كمثال (الحالة

اإليرانية ) وهي تتطابق مع تلك احملددات املوجودة لدى الدول األوروبية يف التعامل مع إيران على املستوى القومي ( ) ،وهكذا

جند وفقا لرؤية ( كينث والتز –  )Kenneth Waltzأن الغايات اليت تسعى وراءها كل دولة أيا كان نظامها تعزا إىل عاملني

ومها :البقاء ومد النفوذ

( )

يضاف إىل ما تقدم ،أن مفهوم توازن القوى الكالسيكي يرى التفاعل الدويل كلعبة صفرية ،بينما التوازن الجديد

يراها ذات مضمون غري صفري تدعمه عملية التشابك املتزايد بني املصاحل واتساع دائرة املصاحل املشرتكة .كذلك فإن توازن القوى

الكالسيكية هو توازن قلق ال يتضمن آلية ذاتية للتوازن ،ففي العودة لتاريخ العالقات الدولية جند أن انسحاب أي وحدة من
الوحدات الفاعلة يف الكتل املتوازية كان يؤدي الختالل التوازن واهنيار النظام ،بينما نرى يف بنية التوازنات احلالية قوة من توازنات
مبنية على الكتل العسكرية وانتقاالً إىل توازنات مبنية على الرتابط االقتصادي ،وتعتمد على املنافسة ال الصراع ،كما أن

.
( ) ابراهيم بن عبدالعزيز املهنا  ،املنافسة على القمة وحتول القوة حنو الشرق  :تطور النظام الدويل منذ سقوط االحتاد السوفييت ،ط  ،بريوت ،جداول للنشر والرتمجة والتوزيع ، 1 ،ص
( ) تريي تاردي،االحتاد االورويب :مواجهة هتديدات غري تقليدية يف عامل معومل ،يف كتاب :القوى العظمى واالستقرار االسرتاتيجي يف القرن احلادي والعشرين :رؤى متنافسة للنظام الدويل  ،جراميي هريد
حمررا ،ط  ،ابو ظيب  ،مركز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية  ، 1 ،ص . 99
( ) التقرير االسرتاتيجي ( نصف السنوي االول  /ديسمرب  ( ، ) 1 2السعودية  ،مركز اخلليج العريب للدراسات االيرانية  ، ) 1 2 ،ص . 79
( ) املصدر السابق  ،ص . 8
(

) فواد هنرا  ،الشرق االوسط اجلديد يف الفكر السياسي االمريكي ،جملة دراسات  ،العدد  ، 111 ، 1ص . 9
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ميكانيزمات التوازن أصبحت من خارج وداخل التوازن ذاته ،وأصبح اجملتمع الدويل عبارة عن شبكة من التوازنات املرتابطة اليت
يؤدي اختالل إحداها إىل هنوض آليات التكيف يف بقية منظومة التوازن هذه لضبط االختالل ( ).
وعليه أن املقاربة اجليوبوليتيكية سامهت وحبسب عامل اجلغرافيا (ايف الكوست )Yves Lacoste -لفهم موازين
القوى وطبيعة الصراعات يف الشرق األوسط بني دول وفاعلني من غري الدول ،إذ تربز هناك امهية التنافس على االرض واإلقليم،
باإلضافة لذلك ال ميكن اغفال امهية العوامل التارخيية والثقافية والدينية واالقتصادية يف الصراعات القائمة يف منطقة الشرق األوسط
ال ميكننا اختصاراها يف صراعات مشال وجنوب أو صراعات مسيحية ومسلمة أو صراعات متصلة (بإسرائيل) أهنا صراعات أكثر
تعقيدا تتداخل فيه القوى العظمى والقوى اإلقليمية يف املنطقة ( )،ومن هنا مما الشك فيه متثل القوة التحويلية أحد أهم امناط

التأثري األورويب يف السياسة الدولية واليت تقوم على قوة االتساع والعالقات اخلاصة ،إذ احدثت اصالحات سياسية واقتصادية
جذرية يف تلك الدول اليت تريد االنضمام إىل االحتاد ( ) .
ويف هذا السياق أكد الباحث (ريتشارد يوجنس ، )Richard Young’s -يف كتابه حتت عنوان (أوروبا في

الشرق األوسط الجديد :فرصة أم إقصاء) ،الذي جاء فيه "استجابة االتحاد األوروبي ألحداث االحتجاجات العربية منذ

أواخر عام  0202وحتى أوائل عام  ،"0202وجاء يف هذا الكتاب أيضاً " إىل أي مدى تغريت سياسات االحتاد األورويب
جتاه إقليم الشرق األوسط خالل هذه الفرتة ،عالوة على حبث تأثري السياسات األوروبية على مساعدة أو إعاقة اإلصالحات
الدميقراطية باملنطقة ،وتأثري االحتجاجات على املصاحل األوروبية االقتصادية واألمنية ،وتوضيح العوامل احملددة خليارات االحتاد
األورويب جتاهها  ،حيث يرتبط فهم تطورات سياسة االحتاد األورويب جتاه دول إقليم الشرق األوسط على مبادئ رئيسة ميكن
( )
اجيازها فيما يأيت:
أوال ًً :عملية صنع القرار التعاونية بني كل من دول أوروبا والشرق األوسط.

ثانيا :تصدير قواعد احلكم األوروبية لدول اإلقليم.
ثالثا :العالقة مع الفاعلني من غري الدول.

رابعا :احلسابات الواقعية للمصاحل االسرتاتيجية اخلاصة للطرفني.

خامسا :طبيعة التالحم األورويب مع القوى الصاعدة األكثر نفوذاً.
واملالحظ أنه اصبحت مطالب األصالح ضرورة ملحة لدول االحتاد األورويب بعد موجة التغيريات اليت شهدهتا القارة
األوروبية ،وعليه يعد التوجه الذي قدمه الرئيس الفرنسي (اميانويل ماكرون ) Emmanuel Macaron-يف اخلطاب الذي
ألقاه يف جامعة السوربون يف باريس إلعادة تشكيل التفاعالت اإلقليمية اجلديدة ،إذ هتدف رؤيته إىل إصالح االتحاد األوروبي،

من خالل تعزيز الدفاع واألمن األوروبيني واعتماد موازنة دفاع مشرتكة؛ قائال "إن أوروبا التي نعرفها ضعيفة جدا وبطيئة جدا

 ،يف
1 8 /9 /
،شوهد يف
112/2/
( )1عماد فوزي شعييب  ،التحوالت واالرتكاسات يف مفهوم القوة  ،موقع اجلزيرة للدراسات،
:www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions
( ) خطار ابو دياب ،الفوضى االسرتاتيجية :النزاع السوري واحتماالت التفكك يف املشرق العريب  ،ملحق جملة السياسة الدولية ،العدد ، 1 ، 9ص .
( ) رونالد تريسكي  ،اوروبا والنظام اجليوسياسي ،يف جمموعة باحثني  ،السياسات اخلارجية األوروبية  :هل ما زالت اوروبا مهمة ،رونالد تريسكيي ،جون فان اودينارن حمرران  ،ترمجة طلعت الشايب ،ط
 ،القاهرة  ،املركز القومي للرتمجة  ، 1 2 ،ص  . 7ص .
( ) ريتشارد يوجنس  ،اسرتاتيجيات انتقائية :السياسات األوروبية جتاه متغريات الشرق األوسط  ،إعداد :باسم راشد ،مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة  ، 1 / / ،شوهد يف
 1 8/ 1/يفhttps://futureuae.com:
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وغير فاعلة" ،وأضاف " لكن أوروبا وحدها يمكنها أن تعطينا قدرة تحرك في العالم في مواجهة تحديات العصر الكبرى "
).

(

وعليه فان توجه دول االحتاد األورويب الستعادة دورها ووزهنا العاملي أصبح واضحاً من خالل االستجابة للمتغريات
الدولية ،وهكذا جند وجهة نظر رئيس مؤمتر ميونخ لألمن (فولفجانج إشينجر ) Wolfgang Ischinger-يف تصرحيه
لصحيفة (أويرو األملانية، ) German Aero-ارتكزت أن العامل صار أكثر اضطرابا بسبب تراجع الواليات املتحدة املتزايد
عن دورها "كقوة ضامنة" ،مشريا "إلى أن هذا التطور بدأ منذ عهد الرئيس األميركي األسبق (جورج والكر بوشGeorge -

 ،")Walker Bushواضاف "ان المطلوب من ألمانيا وأوروبا سياسة أمنية مشتركة ،ودعمه لبناء ثقافة استراتيجية
مشتركة" ( ).

يف هذا اإلطار ،هناك مثة حقيقية جيب ان ال نغفلها ،هي على صعيد موازين القوى السياسية واالقتصادية تشكل
اجملموعة األوروبية اقوى قوة بديلة يف املستقبل من حيث حجمها أم من حيث سرعة توحدها ،وكذلك من حيث قدرهتا على
منافسة الواليات املتحدة يف ميداين االقتصاد والتكنولوجيا ،وال يقابل هذا التحدي املستقبلي للتفوق األمريكي خطاب معاد
للوحدة األوروبية بل بالعكس استمر احلديث حول الشراكة مع احلليف األورويب التقليدي ( )،من جهة اخرى ،يعد البعض أن
تعيني املمثل األعلى(،فيديريكا موغرييين ) Federica Mogherini-يف عام ( ،) 1بات يرسل بإشارات جادة تكشف
عن حتوالت إلعادة تنشيط السياسة اخلارجية لالحتاد األورويب بعد عقد من الرضا جتاه فعالية السياسة اخلارجية األوروبية املوحدة،
ويسعى االحتاد األورويب لوضع هنج جيوسياسي أكثر ملنطقة الشرق األوسط ،الذي هو حباجة إىل أن يُصاحل بني تباين السياسات
واملصاحل احمللية للدول األعضاء جتاه دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا( ).
المبحث الثاني

محددات أنتاج مداخل تحفيز الدور األوربي في الشرق األوسط
دفعت التحوالت يف منطقة الشرق األوسط إىل حتول يف موقف دول االحتاد األورويب مستفيدة من تطورات األحداث اليت
افرزهتا االحتجاجات يف املنطقة واعطتها أمهية نظرا لطبيعة املصاحل اليت حتددها من جهةة ،والتحةديات واألخطةار الةيت تواجههةا مةن
جهة أخرى .حيث هتدف إىل احلفاظ على دورها وأمهيتها يف املنطقة .ووفقاً لذلك ميكن البحث يف طبيعة حمددات الدور األورويب
ووفق ما يوضحه النحو االيت:
أوالا :تعظيم المصالح االقتصادية

ميثل االحتاد األورويب ،بالنسبة ملعظم األنظمة يف منطقة الشرق األوسط ،مصدراً مهماً أو حمتمالً للسوق واالستثمار
واملساعدة يف التنمية ،ولكنه ال يُنظر إليه على أنه مؤثر معياري يف اإلصالح الداخلي( ) ،لذلك باتت دول االحتاد األورويب تدرك

(
(
(
(

) ماكرون يعرض رؤيته حول حتول عميق لالحتاد األورويب ،موقع فرانس  ، 1 7/9/ 2 ، ،24شوهد يف
) صحيفة العرب  ،العدد (  ، ) 191لندن  ، 1 8 ،ص . 2
) فواد هنرا  ،مصدر سبق ذكرى  ،ص .
) سياسة االحتاد االورويب اخلارجية يف منطقة الشرق االوسط  ،مركز البيان للدراسات والتخطيط  ،شوهد يف

( )

 ، 1 8/9/يف www.france24.com/ar/20170926:

 ، 1 8 /9/يف https://www,bayancenter, org:

املرجع نفسه .
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أن العامل يتجه حاليًّا لالعتماد على مصادر طاقة أكثر وأقل تلوثًا ،لذا فإن الغاز الطبيعي يصبح أكثر جاذبية من النفط ،عالوة
على ذلك فإن حقول الغاز الطبيعي املكتشفة يف شرق البحر املتوسط متثل فرصة اسرتاتيجية ألوروبا ،خاصة وأن خمزون مشال
هتديدا ألمن الطاقة
املتوسط يف تراجع ،كما أن اعتماد أوروبا بشكل كبري على الغاز الروسي الذي أصبح يعتمد كأداة ضغط ميثل ً
األورويب ( ).
يرجع (دانييل يورغن ) Daniel Yergin-يف مقال له حتت عنوان (ضمان أمن الطاقة) املفهوم إىل عشية احلرب
العاملية األوىل ،حني اختذ اللورد (ونستون تشرشل–  )Winston Churchillقراراً تارخيياً بتحويل تشغيل السفن احلربية
الربيطانية من الفحم إىل النفط .ويعد (تشرشل) أول من طرح تعريفاً ملفهوم ""أمن الطاقة" حينما أشار إىل أنه ( يكمن يف التنوع

والتنوع وحده ) (.) ( )Lie in Variety and Variety Alone
ومن هنا قد أصبح واضحا ان مفهوم أمن الطاقة لدى االحتاد األورويب يقوم على أمن إمدادات الطاقة حيث يتضمن هذا
املفهوم تصوراً يقوم على ضرورة استمرارية اإلمدادات من مصادر موثوقة ،وسهلة الوصول إليها وبأسعار معقولة ،وبآثار مقبولة بيئياً
( )
( ) ،إذ نستشف من هذا التعريف أربعة عناصر رئيسة تشكل املضمون احلقيقي ملفهوم أمن الطاقة األورويب:
أوالا :باستمرارية توافر موارد الطاقة يف السوق من برتول وغاز طبيعي وفحم ...وتدفقها بشكل مستدمي بال انقطاع حنو دول
االحتاد األورويب.
ثانيا :بضمان توفر مصادر طاقة موثوقة من مناطق اإلنتاج (املتمركزة أساساً يف روسيا ومنطقة اخلليج ومشال أفريقيا).

ثالثا :بضمان أسعار معقولة ملختلف موارد الطاقة (خاصة الغاز والنفط نظراً لشدة االعتماد عليه) .رابعا :بضمان محاية البيئة،

وعدم إحلاق الضرر هبا .وهكذا أضحى أمن الطاقة األورويب بعد األزمات اليت شهدها يقوم على بعد آخر يتمثل بضرورة تنويع
مناطق إمدادات الطاقة بغية تقليل التبعية الطاقية األوروبية لروسيا.
ومن جهة أخرى ،يرى املختصون ان هنالك جمموعة من العوامل تقف وراء حتركات االحتاد األوريب االقتصادية يف
منطقة الشرق األوسط اليت اصبحت ذا امهية هبدف حتقيق احتياجاهتا من مصادر الطاقة ،لذلك تعد مصادر الطاقة املكتشفة يف
حوض البحر املتوسط لتامني احتياجاهتا من الغاز ،إذ وجدت امكانية نقل الغاز املسال من مصر إىل أوروبا  ،وايضا ميكن لدول
أخرى يف منطقة شرق املتوسط أن تقوم بشحن غازها عرب املوانئ املصرية ،ويبدو أن مصر تسعى الستثمار هذه الفرصة بشكل
قائال "نسعى لتحويل مصر
جيد ،حيث صرح (طارق املال) وزير البرتول والثروة املعدنية املصري يف شباط /فرباير عام ( ً ) 1 8
إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول يكون بمثابة مركز إقليمي استراتيجي للطاقة من خالل إنتاج هذه الطاقة من

ضا
موارد مصر أو عبر استيرادها من الدول المجاورة لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلي حال االحتياج إليها ،وأي ا

لألسواق الرئيسة في دول أخرى" ،وهو ما عرب عنه تقرير صادر عن الربملان األورويب يف عام ( ،) 1 7يبدو أن مصر متتلك
مفتاح مستقبل غاز شرق املتوسط ( ).

( ) رمي سليم ،احلرب القادمة :ملاذا تصاعدت حدة صراعات الغاز يف شرق املتوسط،مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة،
يفhttps://futureuae.com/:
.
( ) حمفوظ رسول  ،امن الطاقة يف العالقات الروسية االوروبية :قراءة وفق نظرية االعتماد املتبادل  ،جملة املستقبل العريب  ،العدد  ، 1 7، 2ص
( ) املصدر السابق  ،ص . 2
( ) حمفوظ رسول  ،مصدر سبق ذكره ،ص . 7
(

، 1 8/ /شوهد يف 1 8/9/

،

) رمي سليم  ،مصدر سبق ذكره .
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ومع ذلك ذكر تقرير اقتصادي صادر عن شركة "ميد" للمشاريع اخلاصة يف دبي نقالً عن مدير احملتوى والتحليل يف
الشركة( ،أيد جيمس) قائالً "إن إيران تمثل أرضا خصبة مليئة بالفرص لمشاريع الطاقة ،التي تصل قيمتها إلى  061مليار
دوالر للشركات اإلقليمية والدولية ،حيث يوجد حوالي  091مشروع طاقة منفرد ا في قطاعات النفط والغاز
والبتروكيماويات والصناعة والخدمات ،إما مخطط لها أو قيد اإلنشاء في إيران ،وهو رقم من المحتمل أن يتضاعف في
تؤمن فيه إيران  %22من نفط االتحاد األوروبي ،فإن االتفاق
ظل رفع العقوبات بشكل تدريجي ،وفي الوقت الذي ّ
النووي مع الدول الست الكبرى يعني انتعاش تجارة النفط والغاز بين إيران واالتحاد األوروبي لتلبية احتياجاته من الطاقة،
إذ ستعمل إيران على مد أنابيب الغاز نحو أوروبا عبر األراضي التركية ،وهذا أمر سيعود بالنفع على األطراف األوروبية،

السيما في وقت يسود فيه التوتر مع روسيا ،المصدر األول للنفط والغاز إلى أوروبا ،على خلفية األزمة األوكرانية .وفضالا
عن الجانب االقتصادي ،فإن ثمة قناعة أوروبية بأن منطقة الشرق األوسط أصبحت تعرف هزات كبرى ،وأن إيران تلعب
دورا أساسيا في معظم مناطق التوتر واالضطراب ،وأنه من الممكن مستقبالا االعتماد على إيران إلى جانب القوى التقليدية
بالمنطقة في تحقيق معالجات ما ألزمات المنطقة المختلفة" ( ).

ثانيا  :أذكاء الحضور األوربي كحقيقة جغرافية في إطار مكافحة اإلرهاب
منذ أن تصاعدت التهديدات األمنية اليت تقف ورائها التنظيمات املتطرفة بدأت دول االحتاد األورويب تبحث عن

الوسائل لصيانة امنها الداخلي ،وقد دفعت هذه التهديدات البلدان األوروبية ،لتأخذ األمن المشترك جبدية أكرب ،ونتيجة لذلك
وجدت هذا الضمان بإطالق ما يسمى التعاون اهليكلي الدائم (بيسكو )Pesco -لتعزيز التعاون الدفاعي( ) ،وباإلمكان أن

نقول يف هذا اجملال حذرت تقارير غربية متخصصة يف شؤون مكافحة اإلرهاب من أن القضاء على تنظيم( داعش) ال ميكن أن
يتم دون اجتثاث األسباب اليت تتيح منو بيئة حاضنة لإلرهاب يف املنطقة ( ).
باملقابل تدرك دول االحتاد األورويب ضرورة حتركها من جتفيف مصادر متويل التنظيمات املتطرفة ،تزامن ذلك مع تصاعد
حدة املخاوف الدولية من احتمال عودة تنامي أنشطة التنظيمات اإلرهابية ،اختذ الربملان األورويب ،يف  7شباط  /فرباير عام
(  ،) 1 8بإدراج تونس يف قائمة الدول األكثر عرضة ملخاطر غسيل األموال ومتويل اإلرهاب ،واوضحت أوجه القصور اليت
تواجه نظامها التشريعي والتنظيمي يف جوانب مراقبة العمليات املالية املختلفة اليت يستغلها بعض األشخاص واجلهات يف متويل
التنظيمات اإلرهابية يف مشال إفريقيا ،كما يتزامن ذلك مع تصنيفها يف فرتات سابقة يف القائمة األوروبية للمالذات الضريبية ،قبل
أن يرتاجع االحتاد األورويب عن هذا القرار يف كانون الثاين  /يناير عام ( .) ( ) 1 8
فضالً عن ذلك ،اعلن االحتاد األورويب يف كانون االول  /ديسمرب عام ( ) 11عن وضع أول اسرتاتيجية أمنية لالحتاد
وأعضائه ،وذلك انطالقاً من كونه أحد أهم الفاعلني يف السياسة الدولية ،وعليه مسؤولية احلفاظ على السلم واألمن الدوليني لبناء

( ) امحد دياب  ،االقتصاد حمركاً :أبعاد االنفتاح األورويب اجلديد على إيران  ،موقع مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة ، 1 /8/7 ،شوهد يف  ، 1 8/9/ 1يف
https://futureuae.com/ar:
( ) متت املوافقة يف إطار مشروع (بيسكو) على مبادرة بقيادة هولندا لتحسني قدرة النقل العسكري يف مجيع أحناء أوروبا ،للمزيد حول حثيات املوضوع ينظر  :صحيفة العرب ،العدد( ،) 1279لندن ،
، 1 8ص .
( ) صحيفة العرب  ،العدد (  ، ) 18لندن  ، 1 7 ،ص . 2
( )
عرضة ملخاطر متويل اإلرهاب  ،موقع مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة ، 1 8/ / 9 ،شوهد يف  ، 1 8/9/يف
خماوف أمنية :تداعيات إدراج تونس بقائمة الدول امل َّ
ُ
https://futureuae.com/ar:
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عامل أفضل ،وكان من أهم التحديات األمنية لالحتاد األورويب يف هذه االسرتاتيجية :اإلرهاب العابر للحدود ،ومنع انتشار
أسلحة الدمار الشامل ،باإلضافة إىل الجريمة المنظمة والصراعات اإلقليمية .ولكن مع التغري الذي يشهده العامل من حتديات

أمنية جديدة وضرورة تغيري السياسات اخلارجية ،وكذلك العالقات (األوروبية – األمريكية) ،فقد أعلنت املمثلة العليا للشؤون
اخلارجية والسياسة األمنية باالحتاد األورويب (فيديريكا موغرييين،) Federica Mogherini-عن ضرورة وجود اسرتاتيجية
أمنية أوروبية جديدة للتعامل مع مثل هذه التحديات والتغريات من خالل حتليل البيئة األمنية احلالية ،والنظر يف األولويات
اإلقليمية لالحتاد ،وإعادة حتديد العالقات األمنية بني االحتاد األورويب وحلف الناتو ،وصوالً إىل إجياد حلول شاملة وموحدة على
املستوى األورويب ،سواء على املستوى األمين أو الشؤون اخلارجية ( ).
ويف تطور أخر اعلنت املفوضية األوروبية يف اجتماعها يف بروكسل عام (  ) 1بتبين اسرتاتيجية جديدة امستها( الدعاية

الجهادية) للتصدي لإلرهاب يف أوروبا وكذلك دول منطقة الشرق األوسط اليت تشهد نشاطا هلذه اجلماعات اإلرهابية ،إضافة

إىل ذلك تشري بعض التحليالت إن تنظيم (داعش) وغريه من اجلماعات اعتمدت (الجهاد االعالمي ) إىل جانب نشاطاهتا على
األرض ،وهذا السبب ما يفسر ان مواجهة الدعاية اجلهادية يعين خسارة التنظيم إىل واحدة من مصادر التجنيد وتدفق املقاتلني
االجانب ( )،ويف هذا اجملال وقعت دول االحتاد األورويب واجلامعة العربية مذكرة تفاهم حول التعاون يف جمال مكافحة اإلرهاب،
واعلنت إن اإلرهاب يشكل هتديدا مباشرا جلميع الدول واألشخاص ،وبصرف النظر عن اخللفية العرقية أو الدينية ،من جانب أخر
قال أعضاء الربملان األورويب إنه ال ميكن التصدي وبشكل فعال هلذا اخلطر إال من خالل حتالف عاملي واالمتثال الكامل للقانون
الدويل والقيم األساسية واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان ( ).
ثالثا :تقويض الدور الروسي المتصاعدة في الشرق األوسط

مثلت تدخالت القوى الدولية وكثافتها منعرجا مهما ضمن التحوالت اهليكلية يف جغرافيا اإلقليم ،وحماوالت رسم خريطة
جديدة للشرق األوسط ،وهو ما يرجع إىل التعقيد الشديد والتداخل الذي تتسم به التغريات اإلقليمية السريعة والتفاعالت اليت
اثرت على طبيعة التحالفات االقليمية املرتبكة( ).
ويف ضوء ذلك اتضح موقف االحتاد األورويب من شكل األخالل بتوازن القوى االسرتاتيجي يف منطقة الشرق األوسط( )،
والذي قد يشكل بداية تغيريات يف شكل خارطة اإلقليم ،وبطبيعة احلال ميكن القول بدت مظاهر عدم الثقة واضحة بني الواليات
املتحدة وحلفائها االوروبيني عرب إعالن رئيس مؤمتر ميونخ لألمن (فولفجانج إشينجر ) Wolfgang Ischinger-يف
 7شباط /فرباير عام(  ) 1 8إىل تراجع دور الواليات املتحدة كقوة ضامنة لألمن يف القارة األوروبية متهما سياسات الرئيس
األمريكي (دونالد ترامب ) Donald Trump-بزعزعة استقرار النظام الدويل وهو ما يفرض على الدول األوروبية صياغة

( ) عبدالغفار الديواين  ،فاعل عرب األطلسي :أسس االسرتاتيجية األمنية األوروبية اجلديدة  ،موقع مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة ، 1 /9/ ،شوهد يف
https://futureuae.com/ar:
( ) فقد تعرضت صحيفة (شاريل ايبيدو) الفرنسية يف  7كانون الثاين /يناير عام  1اىل هجمات ارهابية اعلن تنظيم داعش عن مسؤوليته عنها .مكافحة اإلرهاب :االسرتاتيجيات والسياسات ،املوقع
اإللكرتوين لصحيفة الصباح اجلديد ،شوهد يف  ، 1 8/8/يف newsabah.com/newspaper/113168:
( ) كشفت املفوضية األوروبية ،عن خطة أمنية للفرتة (  ) 1 1 - 1لدعم التعاون بني دول الكتلة األوروبية يف جمال مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة واجلرائم اإللكرتونية .وذكرت املفوضية يف
) ،الرياض . 1 2 ،
بياهنا ،أن اخلطة حتدد األدوات والتدابري امللموسة اليت ستستخدم يف العمل املشرتك لضمان األمن والتصدي لتلك التهديدات  .صحيفة الشرق االوسط  ،العدد (
1 8/9/
،شوهد يف
( ) هتديدات "اهلوامش" :ماذا حيدث يف منطقة الشرق األوسط؟ ،موقع مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة 1 8/ / 7 ،
https://futureuae.com/ar-AE/Home/Index/2:
 ، 1 8/9/يف

(

) اشواق عباس  ،ازمة بناء الدولة العربية املعاصرة  :مقاربة نقدية ملفهوم االصالح واشكالية التكامل العقالين  ،ط  ،بريوت  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ، 1 2 ،ص .77
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سياسة أمنية مشرتكة( ) ،ويقرتن ذلك بالطريقة اليت يتجه توظيفها بتصاعد استهداف "دول الهوامش"(*) يف الشرق األوسط ،
وذلك بسبب مؤهالهتا اجليوسياسية اليت بدأت توظيفها ،فمشروعات اإلصالح اإلقليمي اليت طرحتها القوى األوروبية كانت
تنطوي على انتقائية واضحة ،قد تعمدت استبعاد بعض القوى اإلقليمية الفاعلة ،والرتكيز فقط على الدول العربية على الرغم من
كبريا من االهتمام من جانب األطراف الدولية ( ).
تعدد مظاهر االختالل الداخلي يف دول اهلوامش اليت تستحق ً
قدرا ً
ومن هنا ميكننا القول ان استمرار الناتو يف سياق اسرتاتيجي جديد وخمتلف متاما عرب االضطالع مبهما جديدة بعض هذه
املهام تقع خارج نطاق العمل املعتاد للحلف ،مبعىن ان الناتو اصبح قوة تدخل يف املشاكل اليت تقع خارج املنطقة التقليدية
للمعاهدة (اليت كانت تشمل معظم وليس كل اجزاء القارة االوروبية ) مبا يف ذلك البلقان وافغانستان والشرق االوسط ( ).
إىل جانب ذلك ،يبدو أن انشغال دول االحتاد األورويب بالرتكيز على مواجهة القوة العسكرية يف مواجهة التهديدات
اخلارجية ،ذا بدأت تتخوف من تطور هذه األحداث ووصول تأثريها إىل دول االحتاد ،فضالً عن ذلك ،فقد عرض رئيس الوزراء
البولندي (ماتيوش مورافيتسكي ) Mateusz Moravetsk-رؤيته قائالً "أن أوروبا ال تحتاج لمراكز بحوث جديدة ولكن

( )
لعدد أكبر من الدبابات" مؤكدا "أهمية امتالك عدد أكبر من منظومات تسلح لمواجهة التهديدات الروسية"  ،ووفقاً
لة ة(ريتشاد هاس ) Richard N. Haass-فان اجواء توترات احلرب الباردة باتت على التفاعالت الدولية ،ففي مقاله املنشور

على موقع (بروجيكت سنديكيت) يف

شباط  /فرباير(  ) 1 8بعنوان(الحرب الباردة الثانية) أشار إىل أن حالة التصعيد

الراهنة وتناقضات املصاحل بني روسيا والدول الغربية جعلت تفجر احلرب الباردة من جديد أمراً حتميا يف ظل تطلع الرئيس الروسي
( فالدميري بوتني ) Vladimir Putin-الستعادة املكانة التارخيية لروسيا يف النظام العاملي وتراجع قدرة الواليات املتحدة على

حتمل أعبائها العاملية ( )،ولذلك فاذا شعرت الدولة املهيمنة إقليميا ،أن هناك قوة كربى اخرى تسعى للوصول إىل وضع الدلة

املهيمنة إقليميا يف جماهلا فأهنا تعمل على منع هذه القوة من خالل انتهاج سياسة التداخل يف إقليم أخر هتيمن عليه القوة املنافسة
(.)2
وتأسيسا على الواقعية اليت فرضت على دول االحتاد األورويب أن تكون طرفا يف أزمات اإلقليم املضطرب ،حتاول من
خالل ذلك أن تلعب دورا اصيال  ،وميكن اإلشارة هنا إىل تأكيدات الرئيس الفرنسي (اميانويل ماكرونEmmanuel -

)Macaronعلى أن األزمة السورية حظيت باهتمام من جانب التعاون الدويل ،إذ تعكس عزما دوليا على مقاربة املسألة
السورية بشكل شامل ،كما تعرب عن اخنراط فرنسا ودول االحتاد األورويب يف اجلهود الدولية وبذلك يضمن وقف إطالق النار

( ) مىن مصطفى  ،تفاقم التناقضات  :تراجع فاعلية دبلوماسية املسارات املتعددة  ،موقع مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة ،
https://futureuae.com:
(*) دول اهلوامش هي ( تركيا  ،إيران  ،إسرائيل ).
( ) هتديدات اهلوامش :ماذا حيدث يف منطقة الشرق األوسط؟ ،مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة، 1 8/ / 7 ،شوهد يف  ، 1 8/8/ 8يف https://futureuae.com/ar-:
AE/Home/Index/2
( ) ريتشاد هاس  ،عامل يف حيص بيص  :السياسة اخلارجية االمريكية وازمة النظام القدمي  ،تعريب  :امساعيل هباء الدين سليمان  ،ط  ،بريوت  ،دار الكتاب العربية  ، 1 8 ،ص . 1
( ) نقالً عن :مىن مصطفى  ،تفاقم التناقضات  :تراجع فاعلية دبلوماسية املسارات املتعددة  ،مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة، 1 8/ / ،شوهد يف  ، 1 8/8/ 9يف
https://futureuae.com/:
( ) نقالً عن :املصدر السابق.
، 1 8/ /شوهد يف 1 8/8/ 9

( )2فراس الياس  ،التوازنات االسرتاتيجية العاملية يف القرن احلادي والعشرين  ،جملة شؤون االوسط  ،العدد

، 1 2،ص. 7
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وإطالق عملية سياسية ،حيث تقود فرنسا حتركا دبلوماسيا للدفع باجتاه توسيع اهلدنة اليت أقرها قرار جملس األمن بقراره ( ) 1
يف شباط  /فرباير 1 8/لتشمل خمتلف املناطق يف سوريا ،وأن تشمل الغوطة الشرقية (يف حميط دمشق) ،وعفرين مشاال ( ).
وهكذا جند أن السياسة األوروبية بدأت تأخذ انطالقة حنو عملية تتطلب أدامة التواجد االسرتاتيجي ،سيما وأن االعتبارات

دورا أساسيًا يف ميالد (مشروع االحتاد من أجل املتوسط،)*( )Union for the Mediterranean-
التارخيية لعبت ً
فاالحتاد األورويب يُقيّم منطقة البحر األبيض املتوسط على أهنا منطقة ذات نفوذ أورويب ،ومن هذا املنطلق ،جند أن املشروع يهدف
إىل كسر اهليمنتني األمريكية والروسية يف املنطقة معا على ٍ
حد سواء .ومل يقتصر التعديل االسرتاتيجي على مكانة االحتاد األورويب
ً
ٍ
بشكل أساسي أنه يبحث عن عمق اسرتاتيجي يتعدى البحر األبيض املتوسط ،ويعكس حاجة فرنسا واالحتاد
فحسب بل ساهم
األورويب إىل منفذ طبيعي يوسع جماهلم اجلغرايف والسياسي يف ظروف عاملية تُلزم بتوسيع التكتالت االقتصادية السياسية اإلقليمية
(

).اىل جانب ذلك ال تُشري وثائق االحتاد األورويب عن مدى تأثري مشروع "أوراسيا الكبرى"(*) على والدة "مشروع االحتاد من

دورا أساسيًا يف دفع االحتاد األورويب لتبين مشروعه االسرتاتيجي
أجل املتوسط" ،وعليه ال شك يف أن مشروع أوراسيا الكربى أدى ً
حصرا ،وملنح
حيال منطقة الشرق األوسط ،ملكافحة أهداف املشروع الروسي الذي يرمي إىل ربط االحتاد األورويب بالغاز الروسي ً
فضال عن األهداف األخرى اليت تقوم على فرض السيطرة الروسية املباشرة
روسيا أداة ضغط مؤثرة يف سياسات االحتاد األورويبً ،
وغري املباشرة على أوروبا ( ).
المبحث الثالث

فرص استعادة النفوذ عبر ترسيخ االستثمار باألزمات (أزمات مختارة)
ال تزال منطقة الشرق األوسط تشكل مركزا هاما يف االسرتاتيجيات الدولية ال سيما األوروبية منها يف ظل عامل يتجه حنو
املزيد من التعقيد والتصعيد يف إعادة رسم وتشكيل خرائط مناطق النفوذ واملصاحل حتركها الدوافع اليت تركز على القضايا احملورية يف
التفاعالت الدولية الراهنة  ،وعليه كشفت التحركات األوروبية عن حتوال يف منط األداء االسرتاتيجي جتاه اعادة دورها العاملي كقوة
حمورية ،فهناك مصاحل جوهرية لدول االحتاد األورويب يف منطقة الشرق األوسط تتطلب استمرار وجودها .وهبذا سينقسم املبحث
ووفق النحو االيت:

( )صحيفة العرب  ،العدد (  ،) 19لندن  ، 1 8 ،ص .
(*) يف متوز /يوليو عام(  ) 118ومببادرة فرنسية أنشئ ماي مسى بة ة االحتاد من اجل املتوسط وهو احد ترتيبات الشراكة املتعددة لالحتاد االورويب خارج حدوده هذا االحتاد من اجل املتوسط عبارة عن
اتفاقية اقتصادية جتارية وس ياسية تضم دول االحتاد االورويب ودوال من مشال افريقيا والشرق االوسط فيما يشبه حلقة حول ساحل البحر االبيض املتوسط .للمزيد ينظر  :رونالد تريسكي  ،مصدر سبق
ذكره  ،ص . 7
،شوهد يف ، 1 8/8/ 9يف
1 8 /2 /
( ) جالل سلمي  ،مشاريع الدول الفاعلة يف منطقة الشرق األوسط وأدوات تنفيذها  ،موقع نون بوست،
https://www.noonpost.org/content/18581:
(*) يعترب (ألكسندر دوغني ) Alexander Dugin-مؤسس األوراسيا اجلديدة يف روسيا خال التسعينات اليت يدعو من خالهلا لنهضة أيديولوجية روسية قومية تؤمن بأجماد حضارة األرض .للمزيد
 .وينظر ايضا ،جلة مساعني ،آخر حروب
حول حيثيات املوضوع ينظر :وولرت الكوير ،البوتينية  :روسيا ومستقبلها مع الغرب ،ترمجة  :فواز زعرور  ،بريوت  ،دار الكتاب العريب  ، 1 2 ،ص
جزيرة العامل  :جيوبوليتيكا روسيا املعاصرة  ،جملة املستقبل العريب  ،العدد  ، 1 7، 9ص  18وما بعدها.
(

) جالل سلمي  ،مصدر سبق ذكره .
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أوال :أزمة البرنامج النووي اإليراني
يف الواقع اذا اردنا ان نضع تارخيا حمددا يف جمال التعاون املشرتك بني دول االحتاد األورويب والواليات املتحدة فيما يتعلق
بالربنامج النووي االيراين ،فيمكن القول أن ذلك قد مت بعد اجتماع القمة للدول الثماين الصناعية الذي انعقد يف عام ( ) 11
يف العاصمة واشنطن ،ويأيت التنسيق األمريكي األورويب جتاه إيران عقب الفشل الذي واجهته اإلدارة األمريكية يف تعاملها
االنفرادي مع األحداث اليت شهدها العراق ( )،ومن هنا ميكن القول ميثل الربنامج النووي( ) احد احملددات يف عالقة االحتاد
األورويب بإيران  ،وعلى اثر ذلك ميثل اداء االحتاد األورويب دوراً رئيسياً يف اسرتاتيجية تعزيز الضغط الدبلوماسي على إيران عرب
تطبيق العقوبات املفروضة فقد اعتمد االحتاد األورويب الذي يطبق تطبيقا كامالً العقوبات اليت اختذها جملس األمن التابع لألمم
املتحدة ،فضالً عن ذلك تدابري ردع مستقلة ضد إيران منذ انعقاد جملس الشؤون اخلارجية يف متوز  /يوليو عام(  ) 1 1ردا على
استمرار إيران يف برناجمها النووي ( ) ،وعلى اجلانب اآلخر ابدى االحتاد األورويب متسكه مبرجعية االتفاق النووي مع إيران ورفض
تصرحيات الرئيس االمريكي (دونالد ترامب ) Donald Trump-سواء بتمزيق االتفاق النووي او اعادة التباحث بشأنه لكن
خماوف االحتاد االورويب من اعادة الواليات املتحدة بعض العقوبات االقتصادية على ايران القت بظالهلا على العالقات االقتصادية
االوروبية االيرانية ( ) منذ اعالن فوز املرشح اجلمهوري (دونالد ترامب ) بالرئاسة األمريكية ( ) ،وقد بدا واضحا أن الرؤية األوروبية
تنطلق من أن الديناميات احلقيقية هلذا االتفاق استندت على جهد أمريكي نشيط جرى خالل فرتة الرئيس األمريكي السابق(
باراك اوباما ) Barack Obama-وأن قنوات االتصال اليت جرت بني األمريكيني واإليرانيني بوساطة سلطنة عمان واليت
أفضت بالنهاية إىل تسهيل التوصل إىل هذا االتفاق (.)2
يبدو من ذلك أن دول االحتاد األورويب املعنية باالتفاق النووي تسري يف مسارات متوازية وفق تبين موقف وسط بني
الواليات املتحدة األمريكية وإيران ،وذلك من أجل دعم مواصلة العمل باالتفاق النووي واحلفاظ على الفرص االستثمارية اليت
حصلت عليها يف إيران بعد الوصول إليه ،ومن هنا تبنت مقاربة جديدة سعت عربها إىل الوصول حللول وسط بني املطالب
األمريكية اخلاصة بتعديل بعض النقاط اخلالفية اليت تضمنها االتفاق النووي ،وبني اإلصرار اإليراين على االستمرار يف تطبيق
جهودا من أجل إقناع إيران بالدخول يف جوالت جديدة من املفاوضات حول تلك
االتفاق كما هو؛ وبذلت الدول األوروبية
ً
النقاط ،وخاصة ما يتعلق بالصواريخ الباليستية ،إال أن األخرية أصرت على تبين موقف متشدد يف هذا السياق ،رافضة أية حماوالت
إلجراء مباحثات حول الصواريخ الباليستية(.)7
وجبانب ذلك ابدت كل من بريطانيا وأملانيا مواقف تلتقي مع مواقف فرنسا يف رفض التهديد الباليسيت اإليراين والتمدد
اإلقليمي ألن ذلك ميس املصاحل األوروبية قبل املصاحل األمريكية ،وألن إيران حباجة أيضا للعالقات االقتصادية مع أوروبا ،وبالرغم
من االنفتاح االقتصادي األورويب على إيران ،مل تنجح زيارة وزير اخلارجية الربيطاين (بوريس جونسون ) Boris Johnson-إىل

( ) رياض الراوي  ،الربنامج النووي االيراين واثرة على منطقة الشرق االوسط  ،ط  ،سوريا  ،دار االوائل للنشر والتوزيع  ، 118 ،ص
( )عبد اهلل غلوم الصاحل  ،التحوالت اجليوسياسية يف الشرق االوسط ،ط  ،بريوت  ،منشورات ضفاف  ، 1 2 ،ص . 92
( ) التقرير االسرتاتيجي  ،نصف السنوي االول  /ديسمرب  ، 1 2مصدر سبق ذكره  ،ص . 8
( ) املرجع نفسه  ،ص 8
( ) نضال فواز العبود ،االنتخابات الرئاسية االمريكية  :االبعاد التارخيية والسياسية والدستورية  ،جملة املستقبل العريب  ،العدد  ، 1 7 ، 7ص .2
( )2صحيفة العرب  ،العدد (  ، ) 1827لندن  ، 1 8 ،ص .2
1 8 / /
( )7تقارب تدرجيي :رسائل مشروع القرار الربيطاين ضد إيران يف جملس األمن ،مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة،
.

،شوهد يف 1 8/8/

،

يفhttps://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item:
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إيران يف تبديد عناصر القلق واستعادة الثقة الضائعة ألن املصادر األوروبية غري مقتنعة بتربيرات وزير اخلارجية اإليراين (حممد جواد
ظريف) عن الطابع الدفاعي إلمكانات بالده العسكرية أو عن اعتباره (النظام الصاروخي أداة ردع ال أكثر) ( ) ،ومن دون شك

أن املوقف األمريكي من االتفاق النووي( )  ،جيعل من موقع أوروبا أكثر أمهية بالنسبة إليران كما مينح دول االحتاد وضعا قويا
سيمكنه من ممارسة ضغوط على إيران ،إذ أن فقدان إيران للشريك األورويب جيردها من أي تواصل ضروري مع الغرب لفك العزلة
االقتصادية مع العامل الذي بات ضروريا بالنسبة إىل إيران ال سيما بعد انفجار أزمتها االقتصادية داخل شوارع البالد ،ومع ذلك
فإن املرجع األورويب يؤكد أن موقف (لندن) كما العواصم األوروبية األخرى ينطلق من موقع التحالف مع الواليات املتحدة حىت لو
كان هناك تباين حايل يف أمر االتفاق النووي ( ) .فضالً عن ذلك ،هذه التطورات يف جمملها دفعت الدول األوروبية إىل تبين رؤية
رؤية جديدة اقرتبت فيها من السياسة األمريكية جتاه إيران( ) ،حيث اعتربت أن استمرار التعويل على االتفاق النووي مع التغاضي
التغاضي عن األنشطة التخريبية اليت تقوم هبا إيران يف املنطقة ،يوجه رسائل خاطئة إىل األخرية ،بشكل يدفعها إىل اإلصرار على
مواصلتها ،ورفع سقف اخنراطها يف األزمات اإلقليمية ،على حنو أدى إىل تفاقمها وعرقلة اجلهود اليت تبذل للوصول إىل تسويات
سياسية هلا ( )،بيد أ ن املشكلة اليت تواجه األوروبيون حدوث انقسام بينهم وبني الواليات املتحدة بشأن االتفاق النووي حيث
أهنم مستفيدون اقتصادياً من ختفيف العقوبات ،ووجه عدد من احللفاء األوروبيني من بينهم رئيسة وزراء بريطانيا (ترييزا ماي-

 )Theresa Mayوالرئيس الفرنسي (إميانويل ماكرون) مناشدة شخصية للرئيس األمريكي(دونالد ترامب) إلقرار االتفاق من
 ) 1 8/ /على اجراءات من شأهنا إهناء

أجل وحدة احللفاء ،وهو ما يضاعف التكهنات بشأن عدم إقدام الكونغرس(يف
االتفاق (. )2
بصفة عامة مثة حتديات التزال تعرتض اعادة صو سياسة دول االحتاد األورويب جتاه إيران ،إذ تؤكد مصادر مسؤولة داخل
املفوضية األوروبية أن أوروبا ليست مستعدة للتضحية بالعامل األمين لصاحل العامل االقتصادي الذي توفره األسواق اإليرانية لدول
االحتاد ،وأن كافة عواصم االحتاد باتت تعد أن سياسة إيران العدوانية يف املنطقة ال توفر مناخا مالئما لدفع االستثمارات األوروبية
إىل إيران ،كما أن حالة احلروب داخل دول املنطقة اليت تتحمل إيران جانبا كبريا من املسؤولية يف استعارها هتدد أمن واستقرار
أوروبا (.)7

ثانيا  :األزمة القطرية -الخليجية

كما بات معروفاً ،تتمحور رؤية الواليات املتحدة األمريكية يف عهد إدارة (دونالد ترامبDonald -
 )Trumpحول حماربة تنظيم (داعش) ،واحلرب على اإلرهاب يف الشرق األوسط  ،مؤكد أن احتواء انتشار التنظيمات املتطرفة

( ) خطار ابو دياب  ،الغرب وإيران بني هيلي ولودريان  ،صحيفة العرب  ،العدد (  ، ) 18لندن  ، 1 7 ،ص . 9
( ) الرب داغر  ،حسن ابو طالب  ،حلمي شعراوي ( واخرون)  ،حال االمة العربية ( ) 1 7- 1 2احللقة املفرغة  :صراعات مستدامة واخرتاقات فادحة  ،امحد يوسف امحد حمررا  ،ط ،بريوت ،
مركز دراسات الوحدة العربية  ، 1 7 ،ص .29
( ) صحيفة العرب  ،العدد (  ،) 1827لندن  ، 1 8 ،ص .2
( ) امحد حلواين  ،اماين قنديل  ،حسنني توفيق ابراهيم واخرون  ،حال االمة العربية (  ) 1 2- 1العرب وعام جديد من املخاطر  ،علي الدين هالل حمررا  ،ط  ،بريوت  ،مركز دراسات الوحدة
العربية  ، 1 2 ،ص. 8
( ) تقارب تدرجيي :رسائل مشروع القرار الربيطاين ضد إيران يف جملس األمن ،مصدر سبق ذكره .
( )2صحيفة العرب  ،العدد ( ، ) 178لندن  ، 1 7 ،ص .
( )7صحيفة العرب  ،العدد (  ، ) 1827لندن  ، 1 8 ،ص .2

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد15أيار /مايو - 9112المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

623

االنخراط الحذر االتحاد األوروبي ومقتضيات النزوع الستعادة
بوصلة التأثير في إقليم مضطرب

د.علي حسين حميد
د.فراس عباس هشام

أحد أهم أهدافنا االسرتاتيجية من خالل االعتماد على حلفائنا يف العامل ( ) ،وعليه ميكن القول ستأخذ اوجه التغيري يف بيئة

إقليمية اشكاال خمتلفة حبسب الظروف واملستجدات ،وهكذا كان امهية توظيف "اللحظة التاريخية" متمثال بإعالن قمة الرياض يف
 1حزيران  /يونيو عام ( ) 1 7مبشاركة الواليات املتحدة والسعودية ورؤساء  1دولة عربية واجنبية ،حيث شدد فيها الرئيس
األمريكي على تقوية التحالفات يف املعركة ضد اإلرهاب و التنظيمات املةتةطةرفة ،وضةد األيديولوجيات املتشددة ،من خالل
جتفيف منابع الدعم سةواء كانت عسكرية أو مةالةيةة  ...اخل ( )،ويف السياق نفسه ،وبعد عدة اسابيع من انتهاء الزيارة للسعودية
ظهرت إىل العلن ازمة بني دول اخلليج وبعض الدول العربية واإلسالمية من جهة ودولة قطر من جهة ،وبدات تنهال على قطر
االهتامات باهنا متول اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية( كداعش والقاعدة ) ،أو اهنا تدعم حركة انصار اهلل احلوثيني يف اليمن حىت
وصل السعودية والدول املؤيدة هلا الن تقطع عالقاهتا مع دولة قطر وتفرض عليها حصارا بريا وجويا وحبريا ( ).
ومن هنا اشرت املعطيات السابقة ،مالمح أزمة جديدة تلوح مدياهتا يف االفق بني السعودية وقطر واليت صاغت منط
العالقات اخلليجية بإلصاق دعم االرهاب والتطرف بقطر وتصوريها للعامل اخلارجي عامة واإلقليمي خاصة كدولة حتكمها خنبة
راعية لإلرهاب وحتتفظ بعالقات دائمة مع شخصيات اخوانية متطرفة وكيانات ارهابية ( ) ،من دون شك جاءت األزمة القطرية
_ السعودية( ) ،لتعيد تقدمي أوروبا من جديد كطرف فعال يف الشرق األوسط ،خاصة أن املوقف األورويب ،بصفة عامة من تلك
األزمة جاء متناقضاً إىل حد كبري مع املوقف األمريكي املتناقض بني دعم الرئيس األمريكي (ترامب) للموقف السعودية الختاذ
املزيد من العقوبات على قطر ،وبني موقف وزير اخلارجية األمريكي السابق (ريكس تيلرسون ) Rex Tillerson-الداعي

للحل السلمي والتخفيف من حدة احلصار ( ،)2إذ جند ،على صعيد التصورات اجليوسرتاتيجية قد بدا واضحاً أن األزمة (القطرية -
 السعودية) تشكل هتديد مباشر للمصاحل األوروبية يف املنطقة ،وهذا ما أكدته املمثلة العليا للسياسة اخلارجية يف االحتاداألورويب( ،فيديريكا موغرييين ،) Federica Mogherini-بعد لقائها مع وزير اخلارجية القطري ،الشيخ (حممد بن عبد
الرمحن آل ثاين) يف 9يونيو/حزيران عام(  ) 1 7قائلة" إننا نرى خطرا محدقا يتمثل في تصعيد الموقف وانتشاره بطريقة
خطيرة وغير مرغوبة في أوساط أخرى خارج منطقة الخليج مثل إفريقيا أو جنوب شرق آسيا أو الشرق األوسط" ( ،)7ويف

نفس السياق فقد ناقش وزراء الشؤون اخلارجية لالحتاد األورويب هذه األزمة أثناء انعقاد جملس الشؤون اخلارجية ،يف يوليو/متوز
عام(  ،) 1 7وساندوا فيه النهج الذي اتبعته املمثلة العليا ،واليت دعت أثناء زيارهتا للكويت مجيع األطراف إىل املشاركة يف

(

) امحد سيد امحد  ،إدارة ترامب وقضايا الشرق األوسط  ..حدود التغري  ،جملة السياسة الدولية  ،العدد ، 1 7، 17ص . 8

( )

فراس عباس هاشم ،عوامة الرعب املوجة  :السعودية واسرتاتيجية اخضاع طريف الصدع  ،يف قطر وازمة اخلليج  :عقدة اجليوبولتيك والتنافس االقليمي  ،جمموعة باحثني ،ط  ،بريوت ،مركز بالدي
للدراسات واالحباث االسرتاتيجية ، 1 8 ،ص . 9
( ) علي حسني محيد  ،الشرق االوسط :من بوش االبن اىل ترامب دراسة يف الثابت واملتحول ( االزمة اخلليجية  /القطرية امنوذجا ) ،يف قطر وازمة اخلليج  :عقدة اجليوبولتيك والتنافس االقليمي ،
.
جمموعة باحثني  ،ط  ،بريوت ،مركز بالدي للدراسات واالحباث االسرتاتيجية ، 1 8 ،ص
( ) فراس عباس هاشم  ،مصدر سبق ذكره ،ص . 9
( ) املصدر نفسه ، ،ص . 91
( )2أ ّكد الرئيس الفرنسي (إميانويل ماكرون) يف أكثر من تصريح استعداده للقيام بدور الوساطة بني قطر ودول اخلليج ،مشدداً على أمهية وضع حل هلذه األزمة من خالل احلوار الدبلوماسي بني أطرافها،
وقد أجرى عدة اتصاالت بأمري قطر للتأكيد على هذا املوقف .وال خيتلف املوقف األملاين أو موقف املفوضية األوروبية عن نظريه الفرنسي ،إال يف حزم دعوة األول إىل حل األزمة بدون تصعيد ،وهو ما

كشفه وزير اخلارجية (زيغمار غابرييل ) Sigmar Gabriel-خالل حوار له مع صحيفة (فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ) بقوله" :إن األزمة بين قطر ودول عربية أخرى قد تقود إلى حرب" ،مضيفاً
"ال تزال هناك فرصة لنزع فتيل التوتر" ،وواصف ا خطوات المقاطعة التي اتخذتها بعض الدول ضد قطر بأنها "بالغة القسوة" .عماد عنان  ،تنافس بني أوروبا وأمريكا على إدارة أزمات الشرق

األوسط .ملن تكون الغلبة؟  ، 1 7/7/شوهد يف  ، 1 8/8/يفhttps://raseef22.com/politics/2017/07/05:
( )7ستاسا ساالكانني  ،اجتاهات السياسة اخلارجية األوروبية يف مقاربة األزمة اخلليجية  ،مركز اجلزيرة للدراسات ،

 ، 1 7 /9/شوهد يف

1 8 /8 /

،يف

studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/09/:
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املفاوضات لالتفاق على جمموعة من املبادئ وخارطة للطريق للوصول إىل حلول سريعة هلذه األزمة ،يضاف إىل ذلك اكدت
باستعداد االحتاد األورويب لدعم عملية التفاوض واملساعدة يف تطبيق خطة احلل وخاصة فيما يتعلق مبكافحة اإلرهاب ،وعربت

قائلة " بالطبع ،نحن نأمل ونؤمن بأن الجهود التي تبذلها الكويت في الوساطة قادرة على حل النزاعات بدعم أوروبي
وإقليمي وأميركي ،وقمنا بتسخير دعم االتحاد األوروبي ومساندته للكويت كي نخرج بأفضل النتائج" ( ).

من كل ما تقدم يتضح التناقض يف مواقف بعض الدول اليت تتوجس من تداعيات األزمة اخلليجية على االستقرار يف
منطقة الشرق األوسط ،ونتيجة لذلك تفضل دول االحتاد األورويب خيار احلل الدبلوماسي بعيداً عن التصعيد ومن مث يتضح إن
اهلدف األساسي يف املقام األول حفاظاً على مصاحلها ،وعلى رأسها إمدادات النفط والغاز ،فأي توتر يف املنطقة رمبا يهدد هذا
املورد االسرتاتيجي املهم ألوروبا ( ).
الخاتمة
يعد موضع الدور املتصاعد لالحتاد األورويب يف منطقة الشرق األوسط من املوضوعات اليت اخذت حيزا مهما على
الصعيد العاملي حيث كانت االستجابة األوروبية للتغيريات اليت شهدهتا منطقة الشرق األوسط يف ضرورة التعاطي معها مبا خيدم
مصاحلها وخصوصا يف ظل وجود فواعل دولية حتاول إعادة هندسة املنطقة وتوظيفها لصاحل توزيع االدوار واالستثمار يف ازماهتا ،
اذا بدأت تتجه حنو بناء ذاهتا بشكل يتالئم مع مكانة ودور االحتاد األورويب وخلق انطباع يف االذهان عن مركزيتها يف خلق
التوازنات ومواجهة التهديدات اخلارجية ،يف ظل الرتاجع األمريكي والذي اصبح املعطي الذي على أساسه حتركت من خالله حنو
لعب دور فاعل ومؤثر يتعدى حدودها اإلقليمية ورغم التأثريات اليت تركتها التهديدات االرهابية يف أوروبا إال أهنا استطاعت من
مواجهة افرازات وخماطر النامجة عنها من خالل احتواء كما اثبت دول االحتاد أهنا أكثر قدرة على مواجهة مصادر التهديد سواء
على املستوى الداخلي أو اخلارجي واليت باتت تشكل هاجساً مقلقا لدول االحتاد.
قائمة المراجع
أوال  :الكتب
 املهنا ،ابراهيم بن عبدالعزيز  ،املنافسة على القمة وحتول القوة حنو الشرق  :تطور النظام الدويل منذ سقوط االحتاد السوفييت،ط  ،بريوت ،جداول للنشر والرتمجة والتوزيع. 1 ،
 حلواين ،امحد  ،اماين قنديل  ،حسنني توفيق ابراهيم وآخرون  ،حال االمة العربية (  ) 1 2- 1العرب وعام جديد مناملخاطر  ،علي الدين هالل حمررا  ،ط  ،بريوت  ،مركز دراسات الوحدة العربية . 1 2 ،
 عباس ،اشواق  ،أزمة بناء الدولة العربية املعاصرة  :مقاربة نقدية ملفهوم االصالح واشكالية التكامل العقالين  ،ط  ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية . 1 2 ،

(

) ستاسا ساالكانني  ،مصدر سبق ذكره.

( )

عماد عنان  ،مصدر سبق ذكره .
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 داغر ،الرب  ،حسن ابو طالب  ،حلمي شعراوي ( واخرون)  ،حال االمة العربية ( ) 1 7- 1 2احللقة املفرغة  :صراعاتمستدامة واخرتاقات فادحة  ،امحد يوسف امحد حمررا  ،ط ،بريوت  ،مركز دراسات الوحدة العربية . 1 7 ،
محيد ،علي حسني  ،الشرق األوسط :من بوش االبن إىل ترامب دراسة يف الثابت واملتحول ( االزمة اخلليجية  /القطرية امنوذجا) ،يف قطر وازمة اخلليج  :عقدة اجليوبولتيك والتنافس االقليمي  ،جمموعة باحثني  ،ط  ،بريوت ،مركز بالدي للدراسات
واالحباث االسرتاتيجية 1 8 ،
 تاردي ،تريي  ،االحتاد األورويب :مواجهة هتديدات غري تقليدية يف عامل معومل ،يف كتاب :القوى العظمى واالستقراراالسرتاتيجي يف القرن احلادي والعشرين :رؤى متنافسة للنظام الدويل  ،جراميي هريد (حمررا) ،ط  ،ابو ظيب  ،مركز االمارات
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية . 1 ،
 تريسكي ،رونالد  ،أوروبا والنظام اجليوسياسي ،يف جمموعة باحثني  ،السياسات اخلارجية األوروبية  :هل ما زالت اوروبا مهمة،رونالد تريسكيي ،جون فان اودينارن حمرران  ،ترمجة طلعت الشايب ،ط  ،القاهرة  ،املركز القومي للرتمجة . 1 2 ،
 الراوي ،رياض  ،الربنامج النووي اإليراين واثرة على منطقة الشرق األوسط  ،ط  ،سوريا  ،دار االوائل للنشر والتوزيع ،. 118
 هاس  ،ريتشاد  ،عامل يف حيص بيص  :السياسة اخلارجية األمريكية وازمة النظام القدمي  ،تعريب  :امساعيل هباء الدين سليمان ،ط  ،بريوت  ،دار الكتاب العربية . 1 8 ،
 الصاحل ،عبد اهلل غلوم  ،التحوالت اجليوسياسية يف الشرق األوسط ،ط  ،بريوت  ،منشورات ضفاف . 1 2 ، هاشم ،فراس عباس ،عوامة الرعب املوجة  :السعودية واسرتاتيجية اخضاع طريف الصدع  ،يف قطر وازمة اخلليج  :عقدةاجليوبولتيك والتنافس اإلقليمي  ،جمموعة باحثني ،ط  ،بريوت ،مركز بالدي للدراسات واالحباث االسرتاتيجية . 1 8 ،
الكوير ،وولرت  ،البوتينية  :روسيا ومستقبلها مع الغرب ،ترمجة  :فواز زعرور  ( ،بريوت  ،دار الكتاب العريب .) 1 2 ،ثانيا  :الدوريات
هنرا ،فواد  ،الشرق األوسط اجلديد يف الفكر السياسي األمريكي ،جملة دراسات  ،العدد . 111 ، 1 دياب ،خطار ابو  ،الفوضى االسرتاتيجية :النزاع السوري واحتماالت التفكك يف املشرق العريب  ،ملحق جملة السياسة الدولية،العدد . 1 ، 9
 رسول ،حمفوظ  ،أمن الطاقة يف العالقات الروسية األوروبية :قراءة وفق نظرية االعتماد املتبادل  ،جملة املستقبل العريب  ،العدد. 1 7، 2
 مساعني ،جلة  ،آخر حروب جزيرة العامل  :جيوبوليتيكا روسيا املعاصرة  ،جملة املستقبل العريب  ،العدد . 1 7، 9العبود ،نضال فواز ،االنتخابات الرئاسية األمريكية  :االبعاد التارخيية والسياسية والدستورية  ،جملة املستقبل العريب  ،العدد 7. 1 7،
ثالثا :التقارير
-التقرير االسرتاتيجي ( نصف السنوي االول  /ديسمرب  (،) 1 2السعودية  ،مركز اخلليج العريب للدراسات اإليرانية .) 1 2 ،
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االنخراط الحذر االتحاد األوروبي ومقتضيات النزوع الستعادة
بوصلة التأثير في إقليم مضطرب

د.علي حسين حميد
د.فراس عباس هشام

رابعا :مواقع الكترونية
عماد فوزي شعييب  ،التحوالت واالرتكاسات يف مفهوم القوة  ،موقع اجلزيرة للدراسات، 112/2/ ،شوهد يف ، 1 8/9/يف www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions:
 ريتشارد يوجنس  ،اسرتاتيجيات انتقائية :السياسات األوروبية جتاه متغريات الشرق األوسط  ،إعداد :باسم راشد ،مركز املستقبللألحباث والدراسات املتقدمة  ، 1 / / ،شوهد يف  1 8/ 1/يفhttps://futureuae.com:
 ماكرون يعرض رؤيته حول حتول عميق لالحتاد األورويب ،موقع فرانس  ، 1 7/9/ 2 ، ،شوهد يف  ، 1 8/9/يفwww.france24.com/ar/20170926:
 رمي سليم ،احلرب القادمة :ملاذا تصاعدت حدة صراعات الغاز يف شرق املتوسط ،مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة،، 1 8/ /شوهد يف  ، 1 8/9/يفhttps://futureuae.com:
 سياسة االحتاد االورويب اخلارجية يف منطقة الشرق االوسط  ،مركز البيان للدراسات والتخطيط  ،شوهد يف ، 1 8 /9/يف https://www,bayancenter, org:
 ستاسا ساالكانني  ،اجتاهات السياسة اخلارجية األوروبية يف مقاربة األزمة اخلليجية  ،مركز اجلزيرة للدراسات ، 1 7 /9/ ،شوهد يف ، 1 8/8/يف studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/09:
 عماد عنان  ،تنافس بني أوروبا وأمريكا على إدارة أزمات الشرق األوسط .ملن تكون الغلبة؟  ، 1 7/7/شوهد يف ، 1 8/8/يفhttps://raseef22.com/politics/2017/07/05:
 تقارب تدرجيي :رسائل مشروع القرار الربيطاين ضد إيران يف جملس األمن ،مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة/ / ،، 1 8شوهد يف  ، 1 8/8/يفhttps://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item:
 مكافحة اإلرهاب :االسرتاتيجيات والسياسات ،املوقع اإللكرتوين لصحيفة الصباح اجلديد ،شوهد يف  ، 1 8/8/يفnewsabah.com/newspaper/113168:
 هتديدات اهلوامش :ماذا حيدث يف منطقة الشرق األوسط؟ ،مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة1 8/ / 7 ،،شوهد يف  ، 1 8/8/ 8يف https://futureuae.com/ar-AE/Home/Index/2:
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د .شاطر باش أحمد و بن

اإلطار القانوني لتطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر

زعمة عبدالقادر

اإلطار القانوني لتطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر.
The legal framework for the implementation of e-government in Algeria.

د .شاطرباش أحمد ،أستاذ محاضر أ.
جامعة الجزائر 3

بن زعمة عبدالقادر ،طالب دكتوراه.
جامعة الجزائر 3

ملخص:
يعكس االطار القانوين أحد اؼبتطلبات األساسية لنجاح مشركع اغبكومة االلكًتكنية كمن أجل ىذا عمد اؼبشرع اعبزائرم
عرب كل ىذه السنوات بتبٍت العديد من النصوص القانونية لتسريع كتَتة ادخاؿ تكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ سباشيا كبرامج العصرنة
كالرقمنة اليت تشدىا جل القطاعات اغبكومية ،فبعد إلغاء مضموف القوانُت اليت كانت الدكلة دبوجبها ربتكر كل أنشطة
االتصاالت السلكية كالالسلكية كفتح السوؽ كبو القطاع خاص ،اتضحت من خاللو غاية اؼبشرع حوؿ اعطاء أرضية قانونية فعالة
تسمح بتوسيع استخدامات تكنولوجيا االعالـ كاالتصاؿ من جهة ،كتفعيل صبيع اآلليات كالربامج اليت تسهل ذبسيد ىذا النموذج
كمن مث اؼبسامهة يف زبفيف حدة البَتكقراطية كتسهيل مساعي اؼبواطن كتقدمي اػبدمة كربسُت عمل كأداء اإلدارات العمومية من
جهة أخرل .حيث تكمن غاية البحث يف تقدمي ؾبموعة من النصوص التشريعية اليت ازبذت يف ؾباؿ تنفيذ كتسريع عملية االنتقاؿ
إذل اغبكومة اإللكًتكنية باعبزائر.
الكلمات المفتاحية :اغبكومة اإللكًتكنية ،اعبزائر اإللكًتكنية  ،3102التوقيع اإللكًتكين ،اإلثبات اإللكًتكين ،الدفع
اإللكًتكين.
Abstract:
The legal framework reflects one of the basic requirements for the success of the e-government
project. For this reason, the Algerian legislator has adopted all these years to adopt a number of legal
texts to accelerate the introduction of information and communication technology in line with the
modernization and digitization programs adopted by most government sectors. All
telecommunications activities and opening up the market to the private sector, through which the
legislator's aim was to give an effective legal basis to expand the use of information and
communication technology on the one hand, and activate all mechanisms and programs that This
model is easy to implement and thus contribute to the alleviation of bureaucracy and facilitate the
efforts of the citizen and provide service and improve the work and performance of public
administrations on the other hand. Where the aim of the research is to provide a set of legislative texts
taken in the field of implementation and accelerate the transition to e-Government in Algeria.
Key words: e-government, e-Algérie 2013, e- signature, proof-mail, e-payment.
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مقدمة:
فرض عاؼبنا اؼبعاصر اقًتانا مع التطور اؽبائل يف ؾباالت االتصاالت كاغبواسب كالربؾبة على الدكؿ أف تسعى جاىدة إذل
ربقيق نقلة نوعية فيما خيص تعاملها مع إداراهتا كمصاغبها من جهة كمع اؼبواطنُت كالقطاع اػباص من جهة أخرل ،حيث توجب
على اغبكومة التحوؿ من إدارة اؼبواطنُت إذل خدمتهم كلتحقيق ىذه الغاية ظهر أمنوذج اغبكومة اإللكًتكنية كمشركع جديد
كحديث فرض كجوده يف تسيَت كإدارة العملية اإلدارية ،كما مثل أحد أبرز التطبيقات اإلدارية اغبديثة الستخداـ تكنولوجيا اإلعالـ
كاالتصاؿ يف تقدمي اػبدمات للمتعاملُت ،سواء تقدمي اؼبعلومات أك اػبدمة التفاعلية اليت يستطيع من خالؽبا اؼبستفيد اجراء
معامالتو من أم مكاف يتواجد فيو بواسطة جهاز حاسوب أك ىاتف موصوؿ خبدمة االنًتنت دكف اغباجة للذىاب إذل مقر الدائرة
اغبكومية مقدمة اػبدمة.
من بُت األسباب الداعية الختيار اؼبوضوع ىو غبداثتو كعالقتو بالتكنولوجيا أك التقنية اغبديثة ،كالدكر الذم تساىم بو
األطر التشريعية كالقانونية يف تنمية مشركع اغبكومة اإللكًتكنية كدفعو كبو ربقيق النجاح على أرض الواقع.
اإلشكالية :سبثل اغبكومة اإللكًتكنية أبرز التطبيقات اإلدارية اغبديثة اليت ظهرت يف الوقت اغبارل تزامن كثورة اؼبعلومات
كالتكنولوجيا اغبديثة ،كاعبزائر على غرار باقي الدكؿ ،أخذت تتنافس يف تطبيق ىذه التقنيات اغبديثة يف إداراهتا كمؤسساهتا
اغبكومية بتوفَت صبلة من اؼبتطلبات الضركرية كعى رأسها رسم صبلة النصوص القانونية اليت تتماشى كاؼبستجدات اغبديثة لتقنُت
خارطة الطريق كضباية أمن كخصوصية اؼبعلومات .كعليو ديكننا طرح السؤاؿ احملورم بالشكل اآليت:
كيف ساهمت النصوص التشريعية في تجسيد مشروع الحكومة اإللكترونية بالجزائر؟
يسعى البحث إذل بلوغ ىدؼ أساسي من خالؿ التعرؼ على مفهوـ اغبكومة اإللكًتكنية كمصطلح جديد برز يف اؼبيداف
كأثبت فعاليتو كنموذج يف ظل توفر ؾبموعة من اؼبتطلبات اؼبتعددة منها القانونية ،كذلك بالوقوؼ كالًتكيز على أىم القوانُت
كالنصوص التشريعية اليت كضعها اؼبشرع اعبزائرم من أجل تطبيق مشركع حكومة إلكًتكنية دبختلف القطاعات اغبكومية.
مت صياغة فرضية رئيسية كمؤشر ديكننا من صبع اؼبعلومات الضركرية حوؿ عالقة كدكر اإلطار القانوين بتطوير اغبكومة
اإللكًتكنية دبختلف القطاعات اغبكومية باعبزائر .كحسبنا أف القوانُت كالنصوص التشريعية اؼبالئمة تؤدم إذل زيادة معدالت قباح
مشركع اعبزائر اإللكًتكنية.
اعتمدنا يف حبثتا على اؼبنهج الوصفي من خالؿ الوصف اؼبعمق كالتحليل ؼبختلف عناصر اغبكومة اإللكًتكنية كؼبختلف
برامج كؿباكر اسًتاتيجية اعبزائر اإللكًتكنية عبمع اؼبعلومات اغبقيقة اؼبكونة ؽبذا اؼبشركع بالًتكيز على اعبانب القانوين ،كما اعتمدنا
على اؼبنظور القانوين من أجل دراسة العديد من التشريعات كالنصوص القانونية اليت تؤطر ىذا مشركع كربافظ على ضبايتو يف اطار
ما يعرؼ باسًتاتيجية اعبزائر اإللكًتكنية.
كيف حدكد اؼبمكن كباختصار ،مت اعتماد خطة متكونة من ؾبموعة من العناصر كىي مرتبة كما يلي:
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 .Iاإلطار اؼبفاىيمي للحكومة اإللكًتكنية.
 .0مفهوـ اغبكومة اإللكًتكنية.
 .3متطلبات اغبكومة اإللكًتكنية
 .IIاألرضية القانونية لتطبيق اغبكومة اإللكًتكنية باعبزائر.
 .0مشركع اعبزائر االلكًتكنية .3102
 .3النصوص القوانُت اؼبمهدة كاؼبرافقة لتطبيق اغبكومة اإللكًتكنية.

 .Iاإلطار المفاهيمي للحكومة اإللكترونية:
يتبُت من خالؿ اػبوض يف موضوع اغبكومة اإللكًتكنية أنو ال يوجد تفسَت كضبط لتعريف كاحد كمشًتؾ ؽبذا النموذج،
كما يتضح ىذا األخَت أىدافا كغايات عديدة كـبتلفة حسب ما يسطر لو مسبقا ،كسيتم التعرض ؽبذا من خالؿ عناصر ىذا
احملور التالية:
 .1تعريف الحكومة اإللكترونية:
باعتبار أف اغبكومة اإللكًتكنية  e-governmentليس اؼبقصود هبا فبارسة اغبكم بطريقة إلكًتكنية ،إمنا ىو توظيف شبكة
االنًتنت لتقدمي اؼبعلومات كاػبدمات اغبكومية للمواطنُت كقطاع األعماؿ كاؼبوظفُت كالكيانات اغبكومية كاؽبيئات األخرل ،بنوع
من التفاعل السهل كالكفء كالسريع بُت اغبكومة كاعبمهور .حيث قبد عبارة اغبكومة االلكًتكنية مكونة من مفردتُت حكومة
 Governementكإلكًتكنية  ،Electroniqueكلذلك جيدر بالبحث تعريف كل مفردة على حده قبل تعريفهما ؾبتمعتُت.
يتخذ اصطالح اغبكومة  Governementمعاف متعددة كـبتلفة؛ فقد يقصد هبا الوزارة أك السلطة التنفيذية بفرعيها رئيس
الدكلة كالوزراء كمساعدكىم  ...إخل ،أك يقصد هبا ؾبموع اؽبيئات اغباكمة أك اؼبسَتة للدكلة أم السلطات العامة يف الدكلة
التشريعية كالتنفيذية كالقضائية.1
أما لفظة اإللكًتكنية فتعٍت عملية االلتقاء بُت اغباسوب كشبكات االتصاؿ كإلكًتكنيات اؼبستهلك ،2كيشمل اؼبصطلح
استخداـ كل قطاعات االتصاؿ عن بعد كديثل التقنية الكهربائية ،الرقمية ،اؼبغناطيسية ،البصرية ،اإلليكًتك مغناطيسية ،أك أم

1يوصى بمراجعة:
 أضبد زكي بدكم ،معجم المصطلحات السياسية والدولية إنجليزي-فرنسي-عربي .ط ،0القاىرة :دار الكتاب اؼبصرم ،0191 ،ص .46 حسُت عثماف ؿبمد عثماف ،النظم السياسية .ط ،0بَتكت :منشورات اغبليب اغبقوقية ،3114 ،ص.91 نعماف أضبد اػبطيب ،الوسيط في النظم السياسية .ط ،7عماف :دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،3100 ،ص.014-019 ؿبمد رفعت عبد الوىاب ،األنظمة السياسية .بَتكت :منشورات اغبليب اغبقوقية ،3119 ،ص.014 تامر ؿبمد كامل اػبزرجي ،النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة دراسة معاصرة في استراتيجية ادارة السلطة .ط ،0عماف :دار ؾبدالكم للنشر كالتوزيع ،3116 ،ص.3472ؿبمد الصَتيف ،االدارة االلكترونية .ط ،0االسكندرية :دار الفكر اعبامعي ،3117 ،ص.01
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شكل آخر من أشكاؿ التكنولوجيا يضم إمكانيات فباثلة لتلك التقنيات ،كجاء مصطلح االلكًتكين يف القانوف الفرنسي بأنو
استخداـ لكل القطاعات االتصاؿ عن بعد.1
يقصد باغبكومة اإللكًتكنية (من منظور الفقو القانوين) استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات الرقمية يف اقباز اؼبعامالت اإلدارية،
كتقدمي اػبدمات اؼبرفقية كالتواصل مع اؼبواطنُت دبزيد من الدديقراطية كيطلق عليها يف بعض األحياف حكومة عصر اؼبعلومات أك
االدارة بغَت أكراؽ أك االدارة االلكًتكنية .كعرفت (من جانب خرباء اؼبعلوماتية) بأهنا كمفهوـ ترتبط بتعظيم استخداـ التكنولوجيا
اغبديثة ،لتحرير حركة اؼبعلومات كاػبدمات من اجل التغلب على القيود كالعوائق اؼبادية اؼبوجودة يف األكراؽ كاألنظمة التقليدية كيف
رأيهم تعتمد على مبدأين األكؿ فٍت يتمثل يف إعداد اؼبعلومات إلكًتكنيا كتناقلها عرب شبكة االنًتنت كضماف دقتها كسريتها،
كمبدأ إجرائي يتمثل يف تنفيذ اؼبعامالت كاػبدمات عن بعد مع ضماف صدقها كمصداقيتها.2
كما تعرؼ منظمة التعاكف كالتنمية يف اجملاؿ االقتصادم  )*(OECDلسنة  ،3112اغبكومة االلكًتكنية على أهنا استخداـ
تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت ،خاصة االنًتنت كأداة لتحقيق حكومة أفضل .3كلذلك يوصف مصطلح اغبكومة اإللكًتكنية
بأنو التعامل اإللكًتكين لإلدارة كالعمليات الدديقراطية يف إطار األنشطة اغبكومية ،عن طريق تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت
لدعم الواجبات العامة بكفاءة كعلى كبو فعاؿ.4
بينما عرفتها ىيئة األمم اؼبتحدة يف تقرير دراسة اغبكومة اإللكًتكنية  3106بأهنا استخداـ تقنية اؼبعلومات كاالتصاالت
كتطبيقها من قبل اغبكومة ألجل توفَت اؼبعلومات كاػبدمات العامة اذل األشخاص ،كبصورة أمشل ىي استخداـ كتطبيق تقنيات
اؼبعلومات يف االدارة العامة لتنظيم كدمج سَت العمل كالعمليات بغرض إدارة البيانات كاؼبعلومات بفعالية كتعزيز تقدمي اػبدمة
العامة ،فضال عن توسعة قنوات االتصاؿ لتضمُت كسبكُت األشخاص.5
كتعٍت اغبكومة اإللكًتكنية االستخداـ الفعاؿ عبميع تقنيات اؼبعلومات كاالتصاالت ،لتسهيل العمليات اإلدارية اليومية
للقطاعات اغبكومية(الداخلية) ،كتلك التػي تتػم فيما بينها (حكومي-حكومي  ،(G2Gكتلك اليت تربطها باؼبواطنُت(حكومة-
مواطن ،(G2Cأك بقطاعات األعماؿ(حكومية-أعماؿ ،(G2Bكىي البيئة اليت تتحقق فيها خدمات اؼبواطنُت كاستعالماهتم ،كما

 1كاقد يوسف" ،النظام القانوني للدفع اإللكتروني"( ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة تيزم كزك :كلية اغبقوؽ ،قسم القانوف العاـ ،زبصص قانوف التعاكف الدكرل ،)3100 ،ص.09
2عبد الفتاح بيومي اغبجازم ،الحكومة اإللكترونية بين الواقع والطموح .ط ،0االسكندرية :دار الفكر اعبامعي ،3119 ،ص.34-32
(*) -منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية  Organization for Economic Co-operation and Developmentكاختصارىا  OECDكىي منظمة دكلية مكونة من ؾبموعة من البلداف
اؼبتقدمة اليت تقبل مبادئ الدديقراطية التمثيلية كاقتصاد السوؽ اغبر ،تأسست يف سنة  0140كمقرىا الرئيسي باريس ،كاؼبوقع الرظبي للمنظمة ىو .www.oecd.org
3

OECD," The case for E-Government excerpts from the OECD report the E-Government Imperative", Paris: Publications Service,
Vol. 3, No 1, 2003, p.63. On the website: http://www.oecd.org/gov/budgeting/43496369.pdf
4
Bernd W. WIRTZ & Peter DAISER, E-Government Strategy Process Instruments. 1st edition, Speyer: University of Administrative
(Sciences, September 2015, p.10. )textbook for the digital society

United Nations, “E-Government survey 2014 E-Government for the Future we want", New York: Department of Economic and Social
Affairs, 2014, p.2.

5
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تتحقق فيها األنشطة اغبكومية للجهة اؼبعنية بذاهتا ،أك فيما بُت اعبهات اغبكومية اؼبختلفة ،باستخداـ شبكات اؼبعلومات
كاالتصاالت عن بعد.1
نستنتج من خالؿ ما تقدـ أف اغبكومة االلكًتكنية من حيث مفهومها ىي البيئة اليت تتحقق فيها خدمات اؼبواطنُت
كاستعالماهتم ،كتتحقق فيها األنشطة اغبكومية للدكائر اؼبعنية من دكائر اغبكومة بذاهتا أك فيما بُت الدكائر اؼبختلفة باستخداـ
شبكات اؼبعلومات كاالتصاؿ عن بعد.
كيعرؼ معهد البحرين للتنمية السياسية(*) اغبكومة االلكًتكنية باعتبارىا اؼبزج الكامل بُت اسًتاتيجية تنفيذ اؼبهاـ
كاؼبسؤكليات اليت تضطلع هبا اغبكومة ،كاسًتاتيجية تكنولوجيا اؼبعلومات كاذباىاهتا العاؼبية اغبالية كاؼبستقبلية عند كضع السياسات
العامة للدكلة ،كازباذ األساليب االلكًتكنية منهاجان رئيسيان آلليات تنفيذ تلك السياسات .كيهدؼ ىذا اؼبفهوـ إذل النظر يف التطور
الشامل الذم أدل بتكنولوجيا اؼبعلومات كاستخداماهتا كيف تطبيق السياسات العامة للدكلة استنادان إذل ىذا التطور.2
ديكننا تعريف اغبكومة االلكًتكنية إجرائيا بأهنا إمكانية إدارات كمصاحل األجهزة اغبكومية اعبزائرية من تقدمي اػبدمات
كاؼبعلومات للمستفيدين منها إلكًتكنيا ،بدقة كشفافية مع مراعات العدؿ كاؼبساكاة بعيدا عن مشاكل البَتكقراطية ،كدكف القيود
الزمانية كاؼبكانية باستخداـ تكنولوجيا االعالـ كاالتصاؿ من االنًتنت كنظم اغباسب اآلرل ككل كسائل االتصاؿ اغبديثة األخرل،
مع ضماف أمن اؼبعلومة كسريتها.
 .2متطلبات الحكومة اإللكترونية:
إف قباح مشركع اغبكومة اإللكًتكنية مرتبط بضركرة توفَت ؾبموعة من اؼبتطلبات الالزمة لو ،من مستلزمات بشرية كمالية
كتنظيمية كبرؾبية كما أنو البد من تكوين صورة متكاملة كتقييما دقيقا كشامال للواقع من حيث توافر تكنولوجيا اؼبعلومات ،كالبٌت
التحتية اؼبناسبة ،كاؼبوارد البشرية ،كالدعم اؼبارل الالزـ ،لالستفادة القصول من ىذه الثورات التقنية .كديكننا ادراج ىذه اؼبتطلبات
فيما يلي:
متطلبات تنظيمية تتمثل في:
 إعادة تشكيل اؽبرـ اإلدارم ،كبياف حدكد السلطات كاؼبسؤكليات كالواجبات ،كتغيَت شكل اإلجراءات اإلدارية لتتناسبمع مبادئ اغبكومة اإللكًتكنية ،كاستحداث إدارات جديدة أك إلغاء أك دمج إدارات قائمة.

Hussain M. AL HASAN,"E-Management Theory and application", Riyadh: The International Conference for Administrative
Development: Towards Excellence in Public Sector Performance The Institute of Public Administration (IPA),1-4 November 2009,
p.14.

1

(*) -معهد البحرين للتنمية السياسية ىو معهد كطٍت يهدؼ إذل نشر ثقافة الدديقراطية ،كدعم كترسيخ مفهوـ اؼببادئ الدديقراطية السليمة ،تأسس يف فبلكة البحرين عاـ  .3119ؼبزيد من اؼبعلومات
أنظر اؼبوقع الرظبي للمعهد.http://www.bipd.org :
 2ياسر العلوم ،قاموس المصطلحات السياسية .البحرين :معهد البحرين للتنمية السياسية ،3106 ،ص( .26سلسلة كتب )3106
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 ربديد درجة مسامهة كل عملية أك كظيفة يف ربقيق األىداؼ اؼبرجوة ،كإضافة العمليات الالزمة أك استبعاد العملياتغَت الضركرية هبدؼ تبسيط النظاـ لتدعيم عملية التحوؿ إذل األعماؿ اإللكًتكنية.
 اغبصوؿ على الدعم من القطاع اػباص لتنفيذ بعض مراحل اؼبشركع أك اؼبشاركة يف بعضها ،مع توفَت القدر الكايف مناؼبركنة للنظاـ كربديد مدل قدرتو على ربقيق األىداؼ اؼبرجوة منو.1

متطلبات إدارية وبشرية تتمثل في:
 كضع االسًتاتيجيات كخطط التأسيس كيتطلب ذلك تشكيل إدارة أك ىيئة لتخطيط كمتابعة كتنفيذ ككضع اػبططؼبشركع اغبكومة اإللكًتكنية كاالستعانة باعبهات االستشارية كالبحثية لدراسة ككضع اؼبواصفات العامة كمقاييس اغبكومة
اإللكًتكنية ،كالتكامل كالتوافق بُت اؼبعلومات اؼبرتبطة بأكثر من جهة.
 القيادة كالدعم اإلدارم باعتبار أىم العوامل اؼبؤثرة يف أم مشركع ىي القيادة اليت سبثل اؼبفتاح الرئيسي لنجاح أك فشلأم منها ،إذ أف دعم اإلدارة كقدرهتا على إجياد بيئة مناسبة للعمل تلعب دكرا رئيسيا يف قباح أم عمل أك فشلو ،فالتزاـ القيادة
يعترب أمرا ضركريا لدعم كل نقطة من نقاط اسًتاتيجيات اؼبؤسسة ،كذلك متابعة القيادة للمشركع كتقدمي اؼبعلومات اؼبرتدة
سيضمن قباحو كتطويره ،كما أف قناعة كاىتماـ كمساندة اإلدارة العليا لتطبيق تكنولوجيا اؼبعلومات يف كافة اؼبؤسسات يعترب أحد
العوامل اؼبساعدة يف ربقيق قباح تطبيق اغبكومة اإللكًتكنية.2
 تعليم كتدريب العاملُت بإحداث تغَتات جذرية يف نوعية اؼبوارد البشرية اؼبالئمة ؽبا كىذا يعٍت إعادة النظر بنظم التعليمكالتدريب اغبالية ؼبواكبة متطلبات التحوؿ اعبديد دبا يف ذلك إعداد اػبطط كالربامج كاألساليب التعليمية كالتدريبية على كافة
اؼبستويات .ببناء القدرات كتدريب كافة اؼبوظفُت علػى طػرؽ استعماؿ أجهزة الكمبيوتر كإدارة الشبكات كقواعد اؼبعلومػات
كالبيانػات ككافة اؼبعلومات الالزمة للعمل على إدارة كتوجيػو اغبكومة اإللكًتكنيػة بشكل سليم كيفضل أف يتم ذلك بواسطة معاىد
أك مراكز تدريب متخصصة كتابعة للحكومة.3
متطلبات ثقافية :الشك أف ذباكب اؼبواطنُت مع التجديدات اليت ديليها االنتقاؿ إذل اغبكومة اإللكًتكنية لن يكوف
مباشرة ،فإذا أردنا لتجربة اغبكومة اإللكًتكنية أف تنجح جيب مراعاة عامالف أساسياف مها السلوؾ االجتماعي كنزعة مقاكمة
1

سارم عوض اغبسنات" ،معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجامعات الفلسطينية" ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،القاىرة :جامعة الدكؿ العربية ،معهد البحوث كالدراسات

العربية ،قسم الدراسات الًتبوية ،زبصص إدارة تربوية ،2011 ،ص .58-56أنظر أيضا :الصَتيف ،مرجع سابق ،ص.200

2

إيهاب طبيس أضبد اؼبَت" ،متطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية :دراسة تطبيقية على العاملين باإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في مملكة

البحرين" ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،الرياض :جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية ،كلية العلوـ االجتماعية كاالدارية ،قسم العلوـ اإلدارية ،2007 ،ص.25
أنظر أيضا :سعد بن معال العمرم" ،المتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية دراسة مسحية على المؤسسة العامة للموانئ" ،رسالة ماجستَت غَت منشورة،
الرياض :جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية ،كلية العلوـ االجتماعية كاالدارية ،قسم العلوـ اإلدارية ،2003 ،ص.19

3يوصى بمراجعة:

 عساؼ سعد العتييب" ،دور االدارة االلكترونية في تفعيل اجراءات وعمليات الحماية المدنية دراسة ميدانية على ضباط مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض" ،رسالةماجستَت غَت منشورة ،الرياض :جامعة نايف للعلوـ األمنية ،كلية العلوـ االجتماعية كاالدارية ،قسم العلوـ اإلدارية ،2006 ،ص.37
 سعد بن معال العمرم ،المرجع السابق ،ص.20 ؿبمد بن سعيد ؿبمد العريشي" ،إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة التربوية والتعليم بالعاصمة المقدسة بنين" ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،الرياض :جامعةأمالقرل ،كلية الًتبية ،قسم اإلدارة الًتبوية كالتخطيط ،2008 ،ص.52
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التغيَت ،لذا من اؼبناسب أف جيرم الًتكيز يف البداية على تطبيقات بسيطة ذات فائدة كاضحة كصلة كثيقة باغبياة اليومية للناس كىو
ما قبده مثال يف قطاعات التعليم كالصحة كالنقل ،حبيث يًتافق ذلك مع ضبالت توعية كتشجيع للمواطنُت على التعامل مع ىذه
التطبيقات ،كالتأكيد على ضركرة أف تتسم كاجهات ىذه التطبيقات باعباذبية كسهولة االستخداـ كأف يتصف ؿبتواىا بالفائدة
كالبساطة.1
متطلبات أمنية وتشريعية :كسبثل كسائل أمن اؼبعلومات من أجل ذبنب اعبردية اإللكًتكنية ،كمن أىم الوسائل ما يلي:
 االكتشاؼ اؼببكر لالخًتاقات عن طريق ملف تسجيل النظاـ كاألكامر ،كمدير اؼبهمات الذم يعرض صبيع الربامج كيتمالتعرؼ على الربنامج الدخيل من بينها.
 ضباية الشبكة داخليا بتدريب العاملُت يف الشبكة على التعامل مع اإلجراءات األمنية اؼبتخذة يف اؼبنشأة اليت ربومالشبكة ،التشفَت احملكم لضماف عدـ دخوؿ غَت اؼبخولُت إذل النظاـ كعمل جدكؿ إلعادة التشفَت حىت ال تتسرب رموزه إذل
اآلخرين ،ضباية التمديدات الكهربائية كسبديدات الشبكة حىت ال يتم االخًتاؽ من خالؽبا.
 اعبدار النارم  Firewallكىو برنامج يعمل على ترشيح البيانات الداخلة إذل قواعد البيانات قبل كصوؽبا للخادـServerكبذلك يقوـ اعبدار النارم حبجز ما يصل من الشبكة اػبارجية.
 مضادات الفَتكسات اليت سبثل ؾبموعة الربامج اليت تتصدل للفَتكسات الداخلة إذل اعبهاز ،كتتفاكت مضاداتالفَتكسات من حيث القوة كالفاعلية إال أنو ديكن لصناع الفَتكسات كناشريها ذباكز مفعوؽبا يف كثَت من األحياف.
 تعدد اػبوادـ باستخداـ خادـ  Serverلكل نظاـ أك لكل ؾبموعة أنظمة تربطها عالقة كظيفية مثل التعاميم،اؼبعامالت السرية ،اللوائح كالقوانُت ،الشؤكف اإلدارية ،...حيث إف تواجد صبيع ىذه األنظمة يف خادـ كاحد يزيد من احتماؿ
2
اخًتاقها كتوزيع صبيع األنظمة كتعددىا يؤدم إذل اكبصار اؼبشكلة يف خادـ كاحد كنظاـ كاحد.
 كضعاألطرالتشريعيةكربديثهاكفقاللمستجداتأيإصدارالقوانينواألنظمةكاإلجراءاتالتيتسهاللتحولنحواغبكومةاإللكًتكنيةكتلبيمتطلباتالتكيفمعها ،كإصدار التشريعات اليت تعطي اؼبشركعية لألعماؿ اإللكًتكنية ،كربدد أنواع اؼبخالفات كالعقوبات اؼبًتتبة عليها،
كاليت ربقق األمن الوثائقي كأمن اؼبعلومات مثل التوقيع اإللكًتكين ،البصمة اإللكًتكنية كالرقم اإللكًتكين اؼبعرؼ هبوية اؼبستخدـ،

1عبد القادر شالرل ،عالؿ قاشي" ،الحكومة اإللكترونية عوامل البناء والمعوقات في الجزائر" ،مداخلة مقدمة ضمن أشغاؿ اليومُت الدراسيُت حوؿ :مستقبل اغبكومة
اإللكًتكنية يف اعبزائر ،جامعة البليدة  :02كلية اغبقوؽ كالعلوـ السياسية ،يوـ  27فيفرم  ،2014ص.8

2

رياض بن عبد العزيز اغبميداف " ،دور تـقـنية االتصاالت والمعلومات في تطوير األجهزة األمنية دراسة مسحية على مراكز شرطة مدينة الرياض" ،رسالة ماجستَت غَت منشورة،
الرياض :جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية :كلية العلوـ االجتماعية كاالدارية ،قسم العلوـ اإلدارية ،2007 ،ص .78 -77أنظر أيضا:

 منصور بن سعيد القحطاين" ،مهددات األمن المعلوماتي وسبل مواجهتها دراسة مسحية على منسوبي مركز الحاسب اآللي بالقوات البحرية الملكية السعودية بالرياض"،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،الرياض :جامعة نايف للعلوـ األمنية ،كلية العلوـ االجتماعية كاالدارية ،قسم علوـ إدارية ،2008 ،ص.38،34
 فاطمة الزىراء طلحي ،سيف الدين رحايلية"،معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارات العمومية الجزائرية  :دراسة ميدانية لمجموعة من اإلدارات بوالية سوق أهراس"،اؼبلتقى الدكرل األكؿ حوؿ اؼبؤسسة بُت اػبدمة العمومية كإدارة اؼبوارد البشرية :مقاربات نظرية كذبارب عاؼبية ،جامعة البليدة :2كلية العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية ،يومي18-

17نوفمرب  ، 2015ص.9-8
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كما جيب أف تكوف ىذه اإلصدارات التشريعية مرنة كاضحة كسهلة الفهم من قبل اؼبنفذين كاؼبستفيدين كديكن ربديثها كفقا
ؼبستجدات العمل اإلدارم.1

 .IIاألرضية القانونية لتطبيق الحكومة اإللكترونية بالجزائر:
تزكدت اعبزائر منذ  2009باسًتاتيجية كطنية لتكريس اعبزائر اإللكًتكنية مطلع  2013كاليت توصي بتبٍت ـبطط عمل
متناسق كصارـ يهدؼ لتعزيز كفاءات االقتصاد الوطٍت كاؼبؤسسات كاإلدارة ،كاالرتقاء هبا إذل مستول التحوالت العميقة كالسريعة
اليت يشهدىا العادل يف ؾباؿ التكنولوجيات الرقمية.
 .1مشروع الجزائر االلكترونية 2013

1خربة الداكم ،أضبد لعمى" ،مراحل ومعوقات تطبيق الحكومة اإللكترونية "،مجلة المؤسسة ،جامعة اعبزائر :3ـبرب إدارة التغيَت يف اؼبؤسسة اعبزائرية ،العدد(،2012 ،)1
ص.65
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يتمحور ىذا الربنامج حوؿ ثالثة عشر ؿبورا رئيسيا كلكل ؿبور رئيسي مت إعداد تقييم متبوع بتحديد األىداؼ الكربل كاػباصة
اليت جيب بلوغها يف غضوف طبس سنوات عالكة على قائمة نشاطات لتنفيذىا .1يتأتى ىذا الربنامج ضمن اؼببادرات كاؼبشاريع
التنموية اليت تتبناىا اغبكومة لتحقيق التنمية اؼبستدامة يف ـبتلف جوانب اغبياة انطالقا من الربامج اليت اتى هبا.2
خصصت الدكلة يف إطار الربنامج العمومي للتنمية االقتصادية كاالجتماعية  2014-2010غالفا ماليا بقيمة 250
مليار دج لتنمية البحث العلمي كالتكنولوجيات اعبديدة لإلعالـ كاالتصاؿ كاستكماؿ مكتسبات اؼبخططات السابقة.حيث مت
ؽبذا الغرض زبصيص  100مليار دج لتطوير البحث العلمي ك 50مليار دج للتجهيزات اؼبوجهة لتعميم تعليم اإلعالـ اآلرل
ضمن كامل اؼبنظومة الًتبوية كمنظومة التعليم كالتكوين ك 100مليار دج لوضع اغبكومة االلكًتكنية.3
بلغ مؤشر تنمية كتطوير اغبكومة اإللكًتكنية  EGDIحسب باعبزائر  0.2999كىو مؤشر متوسط Medium
كمنخفض كثَتا بالنسبة للعاؼبي الذم بلغ  0.4922لكن مرتفع قليال عن اؼبتوسط اإلقليمي (اإلفريقي) الذم بلغ .40.2882
يندرج مشركع اعبزائر اإللكًتكنية  2013-2009ضمن اؼببادرات كاؼبشاريع التنموية اليت تتبناىا اغبكومة اعبزائرية،
لتحقيق التنمية اؼبستدامة يف ـبتلف جوانب اغبياة بتعميم استعماؿ التكنولوجيات اغبديثة من خالؿ ترقية نظاـ اؼبعلوماتية يف
قطاعات االتصاالت ،البنوؾ ،اإلدارة العمومية ،قطاعات الًتبية كالتعليم ما جيعلها تقدـ خدماهتا بشكل أفضل كأبسط من خالؿ
إتاحتها على شبكة اإلنًتنت لفائدة اؼبواطنُت ،الشركات كاإلدارات ،فتصبح كسيلة اتصاؿ تفاعلية ما بُت اغبكومة كاجملتمع اؼبدين.5
كما جيسد برنامج اغبكومة اإللكًتكنية اىتماـ الدكلة اعبزائرية بتطبيق ىذا اؼبشركع ،كيتأتى ىذا الربنامج ضمن اؼببادرات
كاؼبشاريع التنموية اليت تتبناىا اغبكومة لتحقيق التنمية اؼبستدامة يف ـبتلف جوانب اغبياة ،ك يتمثل برنامج عمل تنفيذ مشركع
6
اغبكومة اإللكًتكنية باعبزائر يف :
 برنامج تطوير التشريعات كالذم يتضمن إعداد قانوف ينظم اؼبعامالت اغبكومية االلكًتكنية كتطوير التشريعات. برنامج تطوير البنية اؼبالية يعمل الربنامج على تطوير اؼبؤسسات ماليا لتصبح أكثر مركنة. برنامج التطوير اإلدارم كالتنفيذم كالذم يشمل تطوير أساليب العمل يف اعبهات اؼبقرر استخدامها للمعامالتااللكًتكنية.
- Ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, e-commition, E-Algérie 2013, décembre 2008, pp.1336. http://www.algerianembassy.ru/pdf/e-algerie2013.pdf

1

 -2عبد القادر بلعريب ،نسيمة لعرج ؾباىد ،فاطمة الزىراء مغرب" ،تحديات التحول إلى الحكومة اإللكترونية في الجزائر" ،اؼبلتقى العلمي الدكرل اػبامس حوؿ :االقتصاد
االفًتاضي كانعكاساتو على االقتصاديات الدكلية ،اؼبركز اعبامعي طبيس مليانة ،كلية العلوـ االقتصادية كالتجارية كعلوـ التسيَت ،يومي 13ك 14مارس  ،2012ص 9-8

 -3اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،بياف رئاسة اعبمهورية :برنامج التنمية الخماسي  ،2014-2010ؾبلس الوزراء ،عقد يوـ  10صبادل الثانية 1431ق اؼبوافق لػ24
مايو  ، 2010ص .21على اؼبوقع االلكًتكينhttp://algerianembassy-saudi.com/PDF/quint.pdf:

4

-United Nations, "United Nations E-Government Survey 2016E-Government in Support of Sustainable Development", New
York: Department of Economic and Social Affairs, 2016, pp159,160.

 -5عادؿ غزاؿ" ،مشاريع الحكومة االلكترونية من االستراتيجية إلى التطبيق مشروع الجزائر الحكومة االلكترونية  2013أنموذجا "،المجلة االلكترونية

cybrarians

 ،Journalالعدد  ،34مارس.2014

 -6كسيلة كاعر " ،دور الحكومة اإللكترونية في تحسين جودة الخدمات الحكومية حالة وزارة الداخلية والجماعات المحلية (الجزائر)" ،اؼبلتقػى الدكرل حػوؿ :إدارة اعبػودة
الشاملػة بقطػاع اػبدمػات ،جػامعػة منتػورم بقسنطينة ،كليػة العلػوـ االقتصادية كعلوـ التسييػر ،يومي  15-14ديسمرب  ،2010ص.15
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 برنامج التطوير الفٍت يركز ىذا الربنامج على استخداـ التكنولوجيا الرقمية يف اعبهات اغبكومية لتطوير الطاقاتكالقدرات الالزمة إلقباز اؼبشركع ،كذلك يهتم الربنامج بتحسُت الكفاءة التشغيلية كاليت تتضمن استخداـ أحدث األجهزة
كاؼبعدات كأنظمة قواعد البيانات كربديث البنية األساسية لالتصاالت كاؼبعلومات.
 برنامج تنمية الكوادر البشرية من خالؿ العمل على تطوير فكر القيادات اغبكومية دبا يتالءـ مع مفهوـ اغبكومةااللكًتكنية ،كإعداد خطة مناسبة لتدريب فرؽ العمل اليت يتم تكوينها من صبيع اعبهات اغبكومية اليت تشارؾ يف مشركع اغبكومة
االلكًتكنية هبدؼ القدرة على إدارتو كل حسب اختصاصو.
 برنامج االعالـ كالتوعية يتم من خالؿ الربنامج إعداد خطة تعريف اجملتمع دبزايا التحوؿ إذل اجملتمع الرقمي ككيفيةاالستفادة من مشركع اغبكومة اإللكًتكنية.
كيتمحور ىذا الربنامج حوؿ ثالثة عشر ؿبورا رئيسيا كلكل ؿبور رئيسي مت إعداد تقييم متبوع بتحديد األىداؼ الكربل
كاػباصة اليت جيب بلوغها يف غضوف طبس سنوات عالكة على قائمة نشاطات لتنفيذىا .كديكن توضيح ؿبتول كل ؿبور كما
1
يلي:
 احملور(أ) تسريع استخداـ تكنولوجيا االعالـ كاالتصاؿ يف اإلدارة. احملور(ب) تسريع استخداـ تكنولوجيا االعالـ كاالتصاؿ يف الشركات. احملور(ج) تطوير أليات كحوافز تسمح باستفادة اؼبواطنُت من ذبهيزات كشبكات تكنولوجيا االعالـ كاالتصاؿ. احملور(د) دفع تطوير االقتصاد الرقمي. احملور(ق) تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع كالفائق السرعة كربسُت نوعية خدمات التسيَت الفعاؿالسم نطاؽ .)*(dz
 احملور(ك) تطوير الكفاءات البشرية. احملور(ز) تدعيم البحث ،التطوير كاالبتكار احملور(ح) ضبط مستول اإلطار القانوين احملور(ط) اإلعالـ كاالتصاؿ احملور(م) تثمُت التعاكف الدكرل احملور(ؾ) آليات التقييم كاؼبتابعة احملور(ؿ) االجراءات التنظيمية احملور(ـ) الوسائل اؼبالية برصد أغلفة مالية معتربة إلقنػاع كتشػجيع األفػراد كاؼبؤسسات على سبلك تكنولوجيا اإلعالـكاالتصاؿ كاالستفادة من خػدماهتا كبالتػارل التحػوؿ إلػى االقتصاد الرقمي.
- Ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, e-commition, E-Algérie 2013, décembre 2008, pp.1336. http://www.algerianembassy.ru/pdf/e-algerie2013.pdf

1

(*)-بعض التمديدات لنطاق :dzلعادل الفن كالثقافة ، art.dzللجمعيات  ،asso.dzمنظمات اؽبادفة للربح ،com.dzللمنظمات التعليمية ،edu.dzللوكاالت
اغبكومية ،gov.dzـبصصة للمنظمات إلدارة الشبكة  ،net.dzللمنظمات غَت اؽبادفة للربح ،org.dzلألحزاب السياسية.pol.dzلمزيد من المعلومات حول
نطاق  dzأنظر :كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي ،ميثاق التسمية لالمتداد .اعبزائر ،مركز البحث يف اإلعالـ العلمي كالتقٍت ،مركز أظباء النطاقات .اعبزائر.2012 ،
على اؼبوقع االلكًتكينhttp://xn--ggbdmbaav3cjl1c9heugfv.xn--lgbbat1ad8j/images/pdf_nic/charte.pdf:
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 .2النصوص القوانين الممهدة والمرافقة لتطبيق الحكومة اإللكترونية.
عمل اؼبشرع اعبزائرم على سن نصوص قانونية كتنظيمية سعيا منو ؼبواكبة تطورات تكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ ،اليت
توجب فتح السوؽ أماـ اؼبتعاملُت كأماـ استخداـ التقنيات اغبديثة سبهيدا لتطبيقات اغبكومة اإللكًتكنية يف ـبتلف القطاعات
االدارية كمسايرهتا من أجل النجاح ،حيث مشلت ىذه التشريعات اؼبمهدة لتنفيذ اغبكومة اإللكًتكنية من عدة جوانب من بينها ما
يلي:
من جانب تعميم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال:

مر قانوف قطاع الربيد كتكنولوجيات اإلعالـ كاالتصاؿ قبل االنفتاح على السوؽ دبرحلة االحتكار اؼبنصوص عليها باألمر
 189-75حيث كانت الدكلة ىي اؼبموؿ اؼبباشر كالوحيد لنشاطات اؼبواصالت السلكية كالالسلكية .كهبذا كانت خدمات
الربيد كاؼبواصالت السلكية كالالسلكية عبارة عن خدمة عمومية تقدمها اإلدارة للمستخدـ.
يف ؾباؿ تكنولوجي اؼبعلومات كاالتصاالت ازبذ اؼبشرع اعبزائرم كألكؿ مرة ،نظم االنًتنت كنشاط اقتصادم مقنن دبوجب
اؼبرسوـ التنفيذم رقم  2257-98الذم يضبط شركط ككيفيات إقامة خدمات االنًتنت كاستغالؽبا اؼبعدؿ دبوجب مرسوـ تنفيذم
رقم  3307-2000بعد ما كاف قطاع التزكيد باألنًتنت ؿبتكرا من قبل الدكلة .كقد تضمن كال اؼبرسومُت تعريف اػبدمات
اإلنًتنيت ،كالتزامات مقدمي خدمات اإلنًتنيت ،كاإلجراءات الواجب إتباعها للحصوؿ على الرخصة ،كحاالت سحبها ،باإلضافة
إذل اإلشارة إذل ضركرة تشكيل عبنة تتوذل مهمة منح رخص تقدمي خدمات اإلنًتنيت.
كبناء على ذلك ككفقا للتوجو العاؼبي كبو فتح شبكات اػبدمات العمومية القتصاد السوؽ ،فقد مت اؼبصادقة على القانوف
 03-2000الذم يهدؼ أساسا إذل إدخاؿ اؼبنافسة يف قطاع االتصاالت السلكية ك الالسلكية ،حبيث كاف ىذا التحوؿ
االقتصادم مدعما بإمكانات كبَتة لتطوير ىذا القطاع ك أيضا من خالؿ اإلقباؿ الكبَت للمواطنُت على خدمات تكنولوجيات
اإلعالـ ك االتصاؿ حبيث يهدؼ ىذا القانوف يف األساس إذل تطوير ك تقدمي خدمات الربيد كاؼبواصالت السلكية كالالسلكية
ذات نوعية داخل إطار اؼبوضوعية كالشفافة كبدكف سبييز يف مناخ تنافسي ،إذ كاف من الضركرم إحداث تغيَتات كبَتة هبدؼ
إخراج القطاع من سياسة االحتكار ،4ما جاء يف اؼبرسومُت التنفيذيُت :اؼبرسوـ التنفيذم رقم  5123-01اؼبتعلق بنظاـ
االستغالؿ اؼبطبق على كل نوع من أنواع الشبكات دبا فيها الالسلكية الكهربائية كعلى ـبتلف خدمات اؼبواصالت السلكية
1اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،األمر رقم  ،89-75اؼبؤرخ بتاريخ  21ديسمرب  ،0179اؼبتضمن قانوف الربيد كاؼبواصالت ،الجريدة الرسمية ،العدد ( )31الصادر يف  1أفريل  ،0174ص
.609
2

اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،257-98اؼبؤرخ يف  39أكت  ،0119اؼبتعلق بضبط شركط ككيفيات اقامة خدمات أنًتنت كاستغالؽبا ،الجريدة الرسمية،
العدد( )42الصادر يف  34أكت  ،0119ص.9

 3اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،327-2222اؼبؤرخ يف  06أكتوبر( 3111المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  ،)257-98اؼبتعلق بضبط شركط ككيفيات اقامة
خدمات أنًتنت كاستغالؽبا ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)41الصادر  09أكتوبر ،3111ص.09
4

اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،القانون رقم  ،23-2222اؼبؤرخ يف  9أكت  ،3111اؼبتعلق بتحديد القواعد العامة اؼبتعلقة بالربيد كباؼبواصالت السلكية كالالسلكية ،الجريدة الرسمية،
العدد( ،)69الصادر يف  4أكت  ،3111اؼبادة  ،0ص .6

 5اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،123-21اؼبؤرخ يف  1مام  ،3110اؼبتعلق باالستغالؿ اؼبطبق على كل نوع من أنواع الشبكات دبا فيها الالسلكية الكهربائية كعلى
ـبتلف خدمات اؼبواصالت السلكية كالالسلكية ،الجريدة الرسمية ،العدد( )37الصادر يف  02مام  ،3110ص .06-02
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كالالسلكية .كاؼبرسوـ التنفيذم رقم  162-07اؼبعدؿ كاؼبتمم لو.1كما قبد اؼبرسوـ التنفيذم رقم  2232-03كاؼبعدؿ كاؼبتمم
باؼبرسوـ التنفيذم رقم  3188-16الذم حيدد مضموف اػبدمة العامة للربيد كاؼبواصالت السلكية كالالسلكية كالتعريفات اؼبطبقة
عليها ككيفية سبويلها.
من جانب البناء الهيكلي والمؤسساتي:
موازاة مع صياغة اإلطار التشريعي كالتنظيمي ،أدل إعادة ىيكلة القطاع إذل إنشاء ىيئة تنظيمية للربيد كاؼبواصالت ،من
خالؽبا مت إنشاء بريد اعبزائر ككذا اتصاالت اعبزائر مع تزكيدمها بًتسانة قانونية تسمح ؽبما باؼبزاكلة كالتطور.فمن خالؿ اؼبرسوـ
التنفيذم الثاين رقم  233-03مت انشاء اؼبديرية الوالئية للربيد كتكنولوجيا االعالـ كاالتصاؿ كمت ربديد تنظيمها.4
فتم انشاء مركز البحث يف اإلعالـ العلمي كالتقٍت ( )ceristيف عاـ  1985دبوجب اؼبرسوـ رقم  56-85اؼبؤرخ يف
 16مارس  51985ككاف ربت كصاية الوزير األكؿ (حسب اؼبادة  )2ككانت مهمتو الرئيسية القياـ بأم حبث يتعلق بإحداث
منظومة كطنية لإلعالـ العلمي كالتقٍت كإقامتها كتطويرىا(حسب اؼبادة .)3يف كقت الحق ،مت إغباقو باحملافظة العليا للبحث يف
اؼبرسوـ رقم  .673-86كمت مؤخرا إعالف اؼبركز باعتباره مؤسسة عامة ذات طابع علمي كتكنولوجي ،ربت كصاية كزير التعليم
العارل كالبحث العلمي حسب ما نصت عليو اؼبادة  2من اؼبرسوـ رقم  .7454-03مت ربديد كتعديل النظاـ الداخلي للمركز يف
يف القرار الوزارم اؼبؤرخ يف سبتمرب  82006كبالفعل مت تنظيم اؼبركز على شكل أقساـ إدارية كتقنية كأقساـ حبث إذل جانب
اؼبكتب اؼبركزم ،كيضم اؼبركز مكاتب جهوية كمكاتب االتصاؿ موزعة جغرافيا على مستول ثالثة أقطاب رئيسية للوطن.

 1اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،162-27اؼبؤرخ يف  21مام  ،3117اؼبعدؿ كاؼبتمم للمرسوم التنفيذي  ،123-21اؼبتعلق باالستغالؿ اؼبطبق على كل نوع من
أنواع الشبكات دبا فيها الالسلكية الكهربائية كعلى ـبتلف خدمات اؼبواصالت السلكية كالالسلكية ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)27الصادر يف 7جواف  ،3117ص .02-03
2

اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،232-23اؼبؤرخ يف  36جواف  ،3112الذم حيدد مضموف اػبدمة العامة للربيد كاؼبواصالت السلكية كالالسلكية كالتعريفات
اؼبطبقة عليها ككيفية سبويلها ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)21الصادر يف  31جواف  ،3112ص.9-6

3

اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،188-16اؼبؤرخ يف  33جواف  ،3104اؼبعدؿ كاؼبتمم للمرسوـ التنفيذم رقم  323-12اآلنف الذكر ،الجريدة الرسمية،
العدد( ،)21الصادر يف  36جواف  ،3104ص.09-06

 4اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،233-23اؼبؤرخ يف  36جواف  ،3112يتضمن انشاء اؼبديرية الوالئية للربيد كتكنولوجيا االعالـ كاالتصاؿ كحيدد تنظيمها ،الجريدة
الرسمية ،العدد( ،)21الصادر يف  31جواف  ،3112ص.01-1
5اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم الرئاسي رقم  ،56-85اؼبؤرخ يف  04مارس  ،0199اؼبتعلق بإنشاء مركز للبحث يف اإلعالـ العلمي كالتقٍت ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)03الصادر
الصادر يف  07مارس  ،0199ص.210
6اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم الرئاسي رقم  ،73-86اؼبؤرخ يف  9أفريل  ،0194اؼبتعلق بإغباؽ مركز البحث يف اإلعالـ العلمي كالتقٍت باحملافظة السامية للبحث ،الجريدة
الرسمية ،العدد( ،)09اؼبؤرخ يف  1أفريل  ،0194اؼبادة  ،0ص.921
7اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،454-23اؼبؤرخ يف  0ديسمرب  ،3112اؼبعدؿ للمرسوـ الرئاسي  ،94-99اؼبتعلق بإنشاء مركز للبحث يف اإلعالـ العلمي كالتقٍت،
الجريدة الرسمية ،العدد( ،)79الصادر يف  7ديسمرب  ،3112اؼبادة  ،3 ،0ص.09-07
8اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي ،القرار الوزاري المشترك ،اؼبؤرخ يف  3سبتمرب  ،3114كاؼبتعلق بالتنظيم الداخلي ؼبركز البحث يف اإلعالـ العلمي كالتقٍت،
الجريدة الرسمية ،العدد( ،)13الصادر يف  7يناير  ،3117ص.23-21
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كما مت تدشُت الوكالة الوطنية لًتقية كتطوير اغبظائر التكنولوجية) (ANPTدبوجب اؼبرسوـ التنفيذم رقم ،191–04
باعتبارىا ىيئة ذات طابع صناعي كذبارم ربت كصاية كزارة الربيد كتكنولوجيات اإلعالـ كاالتصاؿ كاليت يوجد مقرىا يف اغبظَتة
التكنولوجية لسيدم عبد اهلل.
من حيث الجانب األمني وحماية الخصوصية:
يعًتؼ األمر رقم  59–75اؼبتضمن القانوف التجارم ،اؼبعدؿ كاؼبتمم ،يف اؼبادة  414منو (فيما خيص السندات
االلكًتكنية بالباب األكؿ الفصل األكؿ القسم السابع الوفاء) كاؼبادة ( 502الباب األكؿ القسم الثالث عشر الفصل الرابع تقدمي
الشيك كفوائده) بالتعامل بأية كسيلة تبادؿ إلكًتكنية بالنسبة غبامل رسالة الصرؼ (السفتجة) أك التقدمي اؼبادم للشيك.2
كيف االثبات االلكًتكين صدر القانوف رقم  10-05اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف اؼبدين اعبزائرم انتقل اؼبشرع من النظاـ الورقي
يف اإلثبات إذل النظاـ اإللكًتكين ،كىو الفصل األكؿ (االثبات بالكتابة) من الباب السادس (اثبات االلتزاـ) من القانوف اؼبدين
اعبزائرم حيث يعترب اإلثبات بالكتابة يف الشكل اإللكًتكين كاإلثبات بالكتابة على الورؽ بشرط إمكانية التأكد من ىوية
الشخص الذم أصدرىا كأف تكوف معدة كؿبفوظة يف ظركؼ تضمن سالمتها طبقا لنص اؼبادة  323مكرر .كينتج االثبات
بالكتابة الشكل من تسلسل حركؼ أك أكصاؼ أك أرقاـ أك أية عالمات أك رموز ذات معٌت مفهوـ مهما كانت الوسيلة
3
اإللكًتكنية اؼبستعملة كمهما كانت طرؽ إرساؽبا.
كما قنن التوقيع االلكًتكين باؼبرسوـ التنفيذم رقم  162-07الصادر الذم نظم نشاط التصديق االلكًتكين من خالؿ
إخضاعو إذل نظاـ الًتخيص الوارد يف اؼبادة  39من القانوف  03-2000كنصت اؼبادة  3من اؼبرسوـ التنفيذم 162-07
على أف عملية اعداد كاستغالؿ خدمات التصديق االلكًتكين مرىونة دبنح ترخيص تسلمو سلطة ضبط الربيد كاالتصاالت السلكية
كالالسلكية ،4حيث ذىب اؼبشرع اعبزائرم إذل الكثَت من التوضيح حوؿ التوقيع كالتصديق االلكًتكنيُت كما يتعلق بو من خالؿ
نص القانوف رقم  04-15لسنة  ،2015الذم حيدد القواعد العامة اؼبتعلقة بالتوقيع كالتصديق االلكًتكنيُت ،5كحسب نص اؼبادة

1اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،91-24اؼبؤرخ يف  36مارس  ،3116اؼبتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لًتقية اغبضائر التكنولوجية كتطويرىا كحيدد تنظيمها كسَتىا،
الجريدة الرسمية ،العدد( ،)01الصادر يف  36مارس  ،3116اؼبواد  ،6-0ص.7
2اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،القانوف رقم  ،13-19اؼبؤرخ يف  4فرباير سنة  ،3119اؼبعدؿ كاؼبتمم لألمر رقم  59-75اؼبؤرخ يف  34سبتمرب سنة  0179كاؼبتضمن القانوف التجارم،
الجريدة الرسمية ،العدد( ،)00الصادر يف  1فرباير  ،3119ص.1
3اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،القانون  ،12-25اؼبؤرخ يف  31جواف  ،3119اؼبعدؿ كاؼبتمم لألمر رقم  58-75اؼبؤرخ 34سبتمرب 0179كاؼبتضمن القانوف اؼبدين اؼبعدؿ كاؼبتمم،
الجريدة الرسمية ،العدد( ،)66الصادر يف  34جواف  ،3119اؼبادة  232ك 232مكرر ،0ص.36
 4اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي  ،162-27اعبريدة الرظبية العدد( ،)27المرجع السابق ،ص.02-03
 5اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،القانون  ،24-15اؼبؤرخ يف  0فيفرم  ،3109الذم حيدد القواعد العامة اؼبتعلقة بالتوقيع كالتصديق اإللكًتكنيُت ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)14الصادر يف
 01فيفرم  ،3109ص.09-4
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اؼبادة  23من األمر رقم  02-08فيما خيص االكتتاب أنو يتعُت على األشخاص اؼبعنويُت كالشركات التابعة ؼبديرية كربيات
اؼبؤسسات اكتتاب تصرحياهتم كتسديد الضرائب اؼبدينُت هبا عرب الطريق االلكًتكين.1
2

أما فيما خيص قواعد األمن اؼبطبقة على النشاطات اؼبتصلة بالتجهيزات اغبساسة حدد اؼبرسوـ التنفيذم رقم 61-16
لسنة  2016اؼبتمم كاؼبعدؿ للمرسوـ التنفيذم رقم 3410-09كيهدؼ ىذا اؼبرسوـ يف اؼبادة األكذل كالثانية اذل ربديد قواعد
األمن اؼبطبقة على النشاطات اؼبتعلقة بالتجهيزات اغبساسة ككذا شركط ككيفية فبارسة ىذه النشاطات كيقصد بالتجهيزات
اغبساسة كل عتاد ديكن أف ديس استعمالو غَت اؼبشركع باألمن الوطٍت كبالنظاـ العاـ.
كمن حيث اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيات اإلعالـ كاالتصاؿ كتلك اليت سبس بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات كاحملددة
يف قانوف العقوبات كأم جردية أخرل ترتكب أك يسهل ارتكاهبا عن طريق منظومة معلوماتية أك نظاـ لالتصاالت اإللكًتكنية،
كما جاء بالقانوف رقم  04–09لسنة  42009الذم ينص يف شقو اؼبتعلق دبراقبة االتصاالت اإللكًتكنية على اغباالت اليت
تسمح باللجوء إذل اؼبراقبة اإللكًتكنية .كما حيدد القانوف من جهة أخرل قوانُت اإلجراءات اؼبتعلقة بتفتيش اؼبنظومات
اؼبعلوماتية كتطرؽ النص أيضا إذل التزامات ماكبي خدمات االنًتنت.
لتدعيم ىذا القانوف صدر اؼبرسوـ الرئاسي رقم  261-15لسنة  52016اؼبتضمن إنشاء اؽبيئة الوطنية للوقاية من
اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيات اإلعالـ كاالتصاؿ كمكافحتها (القانوف رقم  04-09ىو اؼبنظم ؽبذه اؼبخالفات).
من جانب رقمنة وعصرنة القطاعات الحكومية :تبٌت اؼبشرع اعبزائرم العديد من القوانُت من شأهنا تسريع عملية
التحوؿ اإللكًتكين ككضع اإلدارة العمومية حسب متطلبات العصر الرقمي ،كمن بُت أىم التشريعات يف بعض القطاعات ما
يلي:

1اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،األمر رقم  ،22-28اؼبؤرخ يف  36جويلية  ،3119اؼبتعلق بقانوف اؼبوازنة التكميلية لعاـ  ،3119الجريدة الرسمية ،العدد( ،)63الصادر يف  37جويلية
 ،3119اؼبادة  ،32ص .9
2اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،61-16اؼبؤرخ يف  00فيفرم  ،3104اؼبعدؿ كاؼبتمم للمرسوم التنفيذي رقم  ،412-29الذم حيدد قواعد األمن اؼبطبقة على
النشاطات اؼبتصلة بالتجهيزات اغبساسة ،اؼبواد من  ،01-0الجريدة الرسمية ،العدد( ،)11الصادر يف  07فيفرم  ،3104ص.00-7
3اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي  ،412-29اؼبؤرخ يف  01ديسمرب ( ،3111اؼبعدؿ فيما بعد باؼبرسوـ  ،)40-04الذم حيدد قواعد األمن اؼبطبقة على النشاطات اؼبتصلة
بالتجهيزات اغبساسة ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)72الصادر يف  02ديسمرب  ،3111ص.07-6
4

اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،القانون رقم  ،24-29اؼبؤرخ يف  9أكت  ، 3111اؼبتعلق بالقواعد اػباصة للوقاية من اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ كمكافحتها ،الجريدة
الرسمية ،العدد( ،)67الصادر يف  04أكت  ،3111ص.9-9

5

اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم الرئاسي رقم  ،261-15اؼبؤرخ يف 9أكتوبر سنة  ، 3109الذم حيدد تشكيلة كتنظيم ككيفيات سَت اؽبيئة الوطنية للوقاية من اعبرائم اؼبتصلة
بتكنولوجيا االعالـ كاالتصاؿ كمكافحتها ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)92الصادر يف  9أكتوبر  ،3104ص.31-04

 ىذه اؽبيئة ىي سلطة ادارية مستقلة تتمتع بالشخصية اؼبعنوية كاالستقالؿ اؼبارل ،توضع لدل الوزير اؼبكلف بالعدؿ ،حيدد مقرىا دبدينة اعبزائر ،سبارس عدة نشاطات الرامية اذل الوقاية من جرائمتكنولوجيا االعالـ كاالتصاؿ كمكافحتها ،كما تقوـ دبساعدة السلطات القضائية كمصاحل الشرطة يف ىذا اؼبيداف  ،كمراقبتها الوقائية لالتصاالت ...؛ أنظر :اؼبواد  ،6 ،2 ،3 ،0نفس المرجع
اآلنف الذكر ،ص.07-04
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نشأ لدل كزارة العدؿ مصلحة لنظاـ آرل كطٍت لصحيفة السوابق القضائية مرتبطة باعبهات القضائية كربرر الوثيقة على
مستول أعواف الضبط كيؤشر عليها ككيل اعبمهورية كىذا ما نصت عليو اؼبادتُت  620مكرر ك 620من القانوف رقم .114-04
إمكانية استخراج الوثائق عرب االنًتنت مثل صحيفة السوابق العدلية (رقم )03كاعبنسية كغَتىا اعتربت ىذه نقطة ربوؿ اذل
اػبدمات اإللكًتكنية بقطاع العدالة.
يف ؾباؿ الًتبية كالتعليم صدر القانوف التوجيهي للًتبية الوطنية  204-08الذم يقر يف اؼبادة  45بضركرة التمكن من
التكنولوجيات اعبديدة لإلعالـ كاالتصاؿ كتطبيقاهتا األكلية ،ككذلك اؼبرسوـ التنفيذم رقم 3318-09يف مادتو رقم  4يقر
بإدماج تكنولوجيات اإلعالـ كاالتصاؿ يف الًتبية كاؼبسامهة يف كضع منظومة لإلعالـ كاالتصاؿ كتطوير الشبكات القطاعية
لألنًتنت كاالنًتانت كضماف تسيَت حظَتة ذبهيزات اإلعالـ اآلرل كصيانتها ،كأنشأ الديواف الوطٍت للتعليم كالتكوين عن بعد
كحددت أىدافو كمقره حسب اؼبادة  02باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية اؼبعنوية كاالستقالؿ اؼبارل،
يوضع الديواف ربت كصاية الوزير اؼبكلف بالًتبية الوطنية كمقره اعبزائر العاصمة .من أىدافو التعليم عن بعد طبقا للربامج الرظبية
لوزارة الًتبية الوطنية عن طريق اؼبراسلة ،الوسائط اؼبتعددة ،خدمات الشبكة اؼبعلوماتية .4كيف ؾباؿ التكوين كالتعليم اؼبهنيُت جيدر
الذكر كذلك أنو ينشأ على مستول اؼبركز الوطٍت للتعليم اؼبهٍت عن بعد 5مركز التعليم اؼبهٍت االفًتاضي  CEPVحسب نص اؼبادة
6
 16من القانوف 07-08
كما أنشأت كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي موقعا خاصا بالطلبة الناجحُت يف شهادة البكالوريا لسنة  2017بغية
توجيههم كتسهيل عمليات التسجيل دبختلف الركابط اؼبفيدة منها اؼبخصصة للتسجيل األكرل حسب ما جاء يف اؼبنشور الوزارم

1

اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،القانون رقم  ،14-24اؼبؤرخ يف  01نوفمرب ،3116اؼبعدؿ كاؼبتمم لألمر رقم  099-44اؼبؤرخ يف9جواف  ،0144كاؼبتضمن قانوف االجراءات اعبزائية،
الجريدة الرسمية ،العدد( ،)70الصادر يف  01نوفمرب ،3116ص.9

 2اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،القانون رقم  ،24-28اؼبؤرخ يف  32جانفي  ،3119اؼبتعلق بالقانوف التوجيهي للًتبية الوطنية ،اؼبادة  ،69الجريدة الرسمية ،العدد( ،)16الصادر يف 37
جانفي  ،3119ص .9
 3اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،318-29اؼبؤرخ يف  4أكتوبر  ،3111اؼبتعلق بتنظيم االدارة اؼبركزية يف كزارة الًتبية الوطنية ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)99الصادر
يف  00أكتوبر ،3111اؼبادة  ،6ص.4
 4اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  288/21اؼبؤرخ يف  36سبتمرب  ،3110اؼبتضمن تعديل القانوف االساسي للمركز الوطٍت للتعليم اؼبعمم كاؼبتمم باؼبراسلة عن طريق
اإلذاعة كالتلفزيوف ،الجريدة الرسمية ،العدد ( ،)94الصادر يف  21سبتمرب .3110
5ؼبزيد من اؼبعلومات حوؿ منصة التعليم االلكًتكين ،التسجيل عرب النت كأكادديية الشبكات  .CISCOأنظر بوابة اؼبركز الوطٍت للتعليم عن بعد يف اؼبوقع اإللكًتكين:
.https://www.cnepd.edu.dz
6اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،القانون رقم  ،27-28اؼبؤرخ يف  32فيفرم  ،3119اؼبتعلق بالقانوف التوجيهي للتكوين كالتعليم اؼبهنُت ،الجريد الرسمية ،العدد ( ،)00الصادر يف  3مارس
 ،3119اؼبادة  ،04ص.9
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رقم  01لسنة .12017ككفقا ألحكاـ القرار رقم  153إلنشاء اؼبلف اؼبركزم لتخزين األطركحات كتوضيح كيفية إثراءه
كاالستفادة منو ،تشمل البوابة كل مراحل إعداد األطركحة منذ اقًتاح موضوع األطركحة ،إشعاره كإذل غاية نشر األطركحة،2
كما أف اإلدارة احمللية كباػبصوص اعبماعات احمللية منها البلديات عمد اؼبشرع اعبزائرم إذل اصدار:
 اؼبرسوـ التنفيذم رقم  210-10الذم مكن من احداث الرقم التعريفي الوطٍت الوحيد لكل األشخاص الطبيعيُت منجنسية جزائرية ،كلكل الرعايا األجانب اؼبولودين يف اعبزائر كالقاطنُت فيها بصفة دائمة ،يشتمل على كل الوثائق الرظبية للهوية
كالتنقل كالسفر للمواطنُت اعبزائريُت .يتضمن الرقم التعريفي الوطٍت ،شبانية عشرة رقما توافق البيانات اؼبفصلة للحالة اؼبدنية
لألشخاص الطبيعيُت.3
 اؼبرسوـ التنفيذم رقم  75- 14الذم حيدد قائمة كثائق اغبالة اؼبدنية اؼبستعملة يف البلديات كاؼبصاحل القنصلية ،4الذمالذم قلص من كثائق اغبالة اؼبدنية إذل  14كثيقة تستعمل يف البلديات كاؼبصاحل القنصلية ،فيما حدد كثيقتُت تستعمل مابُت
اؼبصاحل اؼبختصة كمها إعالف بياف بالزكاج كالطالؽ كإعالف بياف بالوفاة ،بعدما كانت قائمة مطبوعات اغبالة اؼبدنية اؼبستعملة يف
البلديات كمصاحل القنصلية حسب آخر مرسوـ قبلو تعد بػ  29كثيقة .5إزالة شهادة اؼبيالد اػباصة من ملف اغبيازة على بطاقة
التعريف الوطنية ،كاستبداؽبا بشهادة اؼبيالد العادية رقم  ، 12التقليص من مدة دراسة ملفات اغبيازة على البطاقة الرمادية إذل يوـ
كاحد يف اغباالت العادية ك 21يوما يف حاالت بيع السيارات ما بُت الواليات ،حذؼ شهادة اعبنسية اعبزائرية من ملف ذبديد
بطاقة التعريف ال وطنية كجواز السفر .زبفيف ملف ذبديد رخصة السياقة إذل :صورتُت مشسيتُت ،شهادة طبية ،طابع ضرييب
كرخصة السياقة القددية.
 اؼبرسوـ التنفيذم رقم  363-14الذم يهدؼ إذل الغاء األحكاـ التنظيمية اؼبتعلقة بالتصديق طبق األصل على نسخالوثائق اؼبسلمة من طرؼ اإلدارات العمومية ،6أيضا سبديد أجل صالحية عقد اؼبيالد إذل عشر سنوات بعد ما كاف سنة كاحدة
إلغاء ربديد أجل صالحية شهادة الوفاة بعدما كاؼ سنة كاحدة من قبل أصبح غَت ؿبدد األجل ،سبديد أجل التصريح بالوالدات
كالوفيات بالنسبة للمواطنُت القاطنُت باعبنوب إذل  20يوما بدال من يوـ كاحد ،كما كاف من قبل .تكفل البلديات بالتنسيق مع

1اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي ،المنشور الوزاري رقم  ،21اؼبؤرخ  14جواف  ،3107اؼبتعلق بالتسجيل األكرل كتوجيو حاملي شهادة البكالوريا بعنواف
السنة اعبامعية  ،3109-3107ص.10
2اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي ،القرار رقم  ،153اؼبؤرخ يف  06مام  ،3103اؼبتعلق بإنشاء جدكؿ فهرسي مركزم للمذكرات كاألطركحات كحيدد كيفيات
تزكيده كاستعمالو ،اؼبادة  .10ص .10يف اؼبوقع اإللكًتكين ،https://www.pnst.cerist.dz/pnstARABE/Pnst-Ar.pdf :شوىد بتاريخ.32:11 ،3107/14/12 :
3اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،212-12اؼبؤرخ يف  04سبتمرب  ،3101اؼبتضمن إحداث الرقم التعريفي الوطٍت الوحيد ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)96الصادر يف
 01سبتمرب  ،3101اؼبواد  ،6،2،3،0ص.6
4اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،75-14اؼبؤرخ  07أفريل  ،3106الذم حيدد قائمة كثائق اغبالة اؼبدنية الجريدة الرسمية ،العدد( )00الصادر يف  34فيفرم
 ،3106اؼبواد  ،0،3ص.4
5اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،300-12اؼبؤرخ يف  04سبتمرب  ،3101حيدد قائمة مطبوعات اغبالة اؼبدنية ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)96الصادر يف  01شواؿ
شواؿ  0620اؼبوافق لػ 01سبتمرب  ،3101اؼبواد  ،0،3ص.9
6اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،363-14اؼبؤرخ  09ديسمرب  ،3106اؼبتعلق بإلغاء األحكاـ التنظيمية اؼبتعلقة بالتصديق طبق األصل على نسخ الوثائق اؼبسلمة من
من طرؼ اإلدارات العمومية ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)73الصادر يف  04ديسمرب  ،3106اؼبواد من  0اذل  ،9ص.39
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السلطات القضائية اؼبختصة بطلبات اؼبواطنُت الراغبُت يف تصحيح األخطاء اؼبكتشفة يف كثائق اغبالة اؼبدنية اػباصة هبم ،كالقياـ
بإجراءات تصحيحها عوضا عنهم ،كبالتارل زبليص اؼبواطنُت من عناء التنقل بُت البلدية كاحملكمة.
 اؼبرسوـ التنفيذم رقم  315-15الذم بدأت تتضح معادل رقمنة االدارة من خاللو كاؼبتعلق بإصدار نسخ كثائق اغبالةاؼبدنية من السجل الوطٍت اآلرل للحالة اؼبدنية بطريقة اإللكًتكنية.1
 يف إطار تقريب اإلدارة من اؼبواطن كجعل اؼبواطن بدراية حوؿ ما يقرر يف بلديتو صدر اؼبرسوـ التنفيذم رقم 190-16الذم يوجب على اجمللس الشعيب البلدم استعماؿ كتطوير الدعائم الرقمية اؼبالئمة قصد ضماف نشر كتبليغ قرارات البلدية.2
 إنشاء اؼبرصد الوطٍت للمرفق العاـ الذم ديثل ىيئة استشارية كمن مهامو حسب ما جاء يف اؼبادة  5من اؼبرسوـ رقم ،303-16أنو حيفز تطوير اإلدارة اإللكًتكنية بإدخاؿ التكنولوجيا اغبديثة يف ؾباؿ اإلعالـ كاالتصاؿ كتعميمها.
خاتمة:
سبثل اغبكومة اإللكًتكنية طريق ديكن اغبكومة من استخداـ التقنية اغبديثة كاؼبتمثلة يف تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت
كاستخداـ اغبواسب اآللية كالوسائط اؼبتعددة كالربامج كباألخص تطبيقات االنًتنت ،لتزكيد اؼبواطنُت كالشركات ككل االدارات
اغبكومية باؼبعلومات كاػبدمات الضركرية اآلنية دكف قيود الزماف كاؼبكاف .كتلعب التشريعات القانونية كالنصوص التنظيمية دكرا
مهما يف تأطَت كاؼبتابعة لتطبيقات اغبكومة االلكًتكنية كىذا ما يسعى إذل ذبسيده اؼبشرع اعبزائرم عرب جل القوانُت اليت جاء هبا
طيلة ىذه السنوات ،كيف ىذا اجملاؿ نوصي بضركرة كضع اسًتاتيجيات كاضحة كمرسومة اؼبعادل من طرؼ اغبكومة اعبزائرية إلسباـ
مشركع اغبكومة اإللكًتكنية كمواكبة التكنولوجيات اغبديثة كالتحوؿ معها خطوة خبطوة من خالؿ:
-

-

كضع األطر التشريعية كربديثها كفقا للمستجدات أم إصدار القوانُت كاألنظمة كاإلجراءات اليت تسهل التحوؿ كبو
اغبكومة اإللكًتكنية كتلبية متطلبات التكيف معها.
سن قوانُت فعالة ربدد أنواع اؼبخالفات كالعقوبات اؼبًتتبة عليها كاليت ربقق أمن اؼبعلومات كربمي اؼبراسالت
اإللكًتكنية مثل التوقيع اإللكًتكين ،البصمة اإللكًتكنية كالرقم اإللكًتكين ،لذلك جيب أف تكوف السرية مع ضماف
اػبصوصية كحريات األفراد.
تأمُت العملية اإللكًتكنية كالردع القانوين يف التجارة اإللكًتكنية خاصة فيما يتعلق بالدفع اإللكًتكين بعد ما مت اعتماده
رظبيا يف اعبزائر دبطلع شهر أكتوبر  .3104حجية التعاقد اإللكًتكين كحجية اإلثبات بالوسائل اإللكًتكنية.
اجياد قواعدصارمة فيما خيص اؼبساءلة اعبنائية كاعبرائم اإللكًتكنية اؼبرتكبة جراء العبث بالكمبيوتر كالشبكات كإساءة
استخدامها.

1اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي  ،315-15اؼبؤرخ يف  01ديسمرب ،3109اؼبتعلق بإصدار نسخ كثائق اغبالة اؼبدنية بطريقة إلكًتكنية ،الجريدة الرسمية ،العدد(،)49
الصادر يف  37ديسمرب ،3109اؼبادة  ،0ص.4
2اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،192-16اؼبؤرخ يف  21جويلية  ،3104الذم حيدد كيفيات االطالع على مستخرجات مداكالت اجمللس الشعيب البلدم كقرارات
البلدية ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)60الصادر يف  7شواؿ  0627كاؼبوافق لػ 03جويلية  ،3104اؼبادة  ،3ص.9
3

اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم الرئاسي رقم  ،23-16اؼبؤرخ يف 7جانفي  ،3104اؼبتعلق بإنشاء اؼبرصد الوطٍت للمرفق العاـ ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)13الصادر يف
02جانفي  ،3104اؼبادة  ،9ص.06
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 -جيب أف تكوف إصدارات تشريعية مرنة كاضحة كسهلة الفهم كديكن ربديثها كفقا ؼبستجدات العمل اإلدارم.

قائمة المراجع:
أوال :مراجع باللغة العربية:
 .1الكتب
 اغبجازم ،عبد الفتاح بيومي ،الحكومة اإللكترونية بين الواقع والطموح .ط ،1االسكندرية :دار الفكر اعبامعي.2008 ، اؼبهتدم ،سوسن زىَت ،تكنولوجيا الحكومة اإللكترونية .ط ،1عماف :دار أسامة للنشر كالتوزيع.2011 ، اؼبفرجي ،عادؿ حرحوش[ ،... ،كآخركف] ،اإلدارة اإللكترونية .القاىرة :اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية( ،2007 ،سلسلة حبوث كدراسات). العبود ،فهد بن ناصر ،الحكومة الذكية التطبيق العملي للتعامالت االلكترونية الحكومية .ط ،3الرياض :العبيكاف للنشر.2016 ، ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ،ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ،الحكومة االلكترونية بين التخطيط والتنفيذ .الرياض :مكتبة اؼبلك فهد الوطنية.2005 ، العلوم ،ياسر ،قاموس المصطلحات السياسية .البحرين :معهد البحرين للتنمية السياسية( .2014 ،سلسلة كتب .)2014 الصَتيف ،ؿبمد ،االدارة االلكترونية .ط ،1االسكندرية :دار الفكر اعبامعي.2007 ، اػبطيب ،نعماف أضبد ،الوسيط في النظم السياسية .ط ،7عماف :دار الثقافة للنشر كالتوزيع.2011 ، اػبزرجي ،تامر ؿبمد كامل ،النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة دراسة معاصرة في استراتيجية ادارة السلطة .ط ،1عماف :دارؾبدالكم للنشر كالتوزيع.2004 ،

 بدكم ،أضبد زكي ،معجم المصطلحات السياسية والدولية إنجليزي-فرنسي-عربي .ط ،1القاىرة :دار الكتاب اؼبصرم.1989 ، كايف ،مصطفى يوسف ،الحكومة اإللكترونية في ظل الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة .دمشق :دار رسالف للطباعة كالنشر كالتوزيع،( ،2009سلسلة االقتصاد االلكًتكين).
 عثماف ،حسُت عثماف ؿبمد ،النظم السياسية .ط ،1بَتكت :منشورات اغبليب اغبقوقية.2006 ، رفعت ،ؿبمد عبد الوىاب ،األنظمة السياسية .بَتكت :منشورات اغبليب اغبقوقية.2005 ،.2المواد الرسمية:
 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،األمر رقم  ،89-75اؼبؤرخ بتاريخ  30ديسمرب  ،1975اؼبتضمن قانوف الربيد كاؼبواصالت ،الجريدةالرسمية ،العدد( )29الصادر يف  9أفريل .1976

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،257-98اؼبؤرخ يف  25أكت  ،1998اؼبتعلق بضبط شركط ككيفيات اقامةخدمات أنًتنت كاستغالؽبا ،الجريدة الرسمية ،العدد( )63الصادر يف  26أكت .1998

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،307-2000اؼبؤرخ يف  14أكتوبر( 2000المعدل للمرسوم التنفيذي رقم ،)257-98اؼبتعلق بضبط شركط ككيفيات اقامة خدمات أنًتنت كاستغالؽبا ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)60الصادر  15أكتوبر.2000
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 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،القانون رقم  ،03-2000اؼبؤرخ يف  5أكت  ، 2000اؼبتعلق بتحديد القواعد العامة اؼبتعلقة بالربيدكباؼبواصالت السلكية كالالسلكية ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)48الصادر يف  6أكت .2000

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،123-01اؼبؤرخ يف  9مام  ،2001اؼبتعلق باالستغالؿ اؼبطبق على كل نوعمن أنواع الشبكات دبا فيها الالسلكية الكهربائية كعلى ـبتلف خدمات اؼبواصالت السلكية كالالسلكية ،الجريدة الرسمية ،العدد( )27الصادر
يف  13مام .2001

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،162-07اؼبؤرخ يف  30مام  ،2007اؼبعدؿ كاؼبتمم للمرسوم التنفيذي ، 123-01اؼبتعلق باالستغالؿ اؼبطبق على كل نوع من أنواع الشبكات دبا فيها الالسلكية الكهربائية كعلى ـبتلف خدمات اؼبواصالت السلكية
كالالسلكية ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)37الصادر يف 7جواف .2007

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،232-03اؼبؤرخ يف  24جواف  ،2003الذم حيدد مضموف اػبدمة العامةللربيد كاؼبواصالت السلكية كالالسلكية كالتعريفات اؼبطبقة عليها ككيفية سبويلها ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)39الصادر يف  29جواف .2003
 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،188-16اؼبؤرخ يف  22جواف  ،2016اؼبعدؿ كاؼبتمم للمرسوـ التنفيذم رقم 232-03اآلنف الذكر ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)39الصادر يف  24جواف .2016

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،233-03اؼبؤرخ يف  24جواف  ،2003يتضمن انشاء اؼبديرية الوالئية للربيدكتكنولوجيا االعالـ كاالتصاؿ كحيدد تنظيمها ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)39الصادر يف  29جواف .2003

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،القانوف رقم  ،02-05اؼبؤرخ يف  6فرباير سنة  ،2005اؼبعدؿ كاؼبتمم لألمر رقم  59-75اؼبؤرخ يف 26سبتمرب سنة  1975كاؼبتضمن القانوف التجارم ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)11الصادر يف  9فيفرم .2005

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،القانون  ،10-05اؼبؤرخ يف  20جواف  ،2005اؼبعدؿ كاؼبتمم لألمر رقم  58-75اؼبؤرخ 26سبتمرب 1975كاؼبتضمن القانوف اؼبدين اؼبعدؿ كاؼبتمم ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)44الصادر يف  26جواف .2005

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،القانون  ،04-15اؼبؤرخ يف  1فيفرم  ،2015الذم حيدد القواعد العامة اؼبتعلقة بالتوقيع كالتصديقاإللكًتكنيُت ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)06الصادر يف  10فيفرم .2015

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،األمر رقم  ،02-08اؼبؤرخ يف  24جويلية  ،2008اؼبتعلق بقانوف اؼبوازنة التكميلية لعاـ ،2008الجريدة الرسمية ،العدد( ،)42الصادر يف  27جويلية .2008

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،61-16اؼبؤرخ يف  11فيفرم  ،2016اؼبعدؿ كاؼبتمم للمرسوم التنفيذي رقم ،410-09الذم حيدد قواعد األمن اؼبطبقة على النشاطات اؼبتصلة بالتجهيزات اغبساسة ،اؼبواد من  ،10-1الجريدة الرسمية ،العدد(،)09
الصادر يف  17فيفرم .2016
 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي  ،410-09اؼبؤرخ يف  10ديسمرب ( ،2009اؼبعدؿ فيما بعد باؼبرسوـ ،)61-16الذم حيدد قواعد األمن اؼبطبقة على النشاطات اؼبتصلة بالتجهيزات اغبساسة ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)73الصادر يف  13ديسمرب .2009
 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،القانون رقم  ،04-09اؼبؤرخ يف  5أكت  ، 2009اؼبتعلق بالقواعد اػباصة للوقاية من اعبرائم اؼبتصلةبتكنولوجيا اإلعالـ كاالتصاؿ كمكافحتها ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)47الصادر يف  16أكت .2009
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 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم الرئاسي رقم  ،261-15اؼبؤرخ يف 8أكتوبر سنة  ،2015الذم حيدد تشكيلة كتنظيم ككيفياتسَت اؽبيئة الوطن ية للوقاية من اعبرائم اؼبتصلة بتكنولوجيا االعالـ كاالتصاؿ كمكافحتها ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)53الصادر يف  8أكتوبر

.2016
 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،91-04اؼبؤرخ يف  24مارس  ،2004اؼبتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لًتقيةاغبضائر التكنولوجية كتطويرىا كحيدد تنظيمها كسَتىا ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)19الصادر يف  24مارس .2004

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،القانون رقم  ،14-04اؼبؤرخ يف  10نوفمرب ،2004اؼبعدؿ كاؼبتمم لألمر رقم  155-66اؼبؤرخ يف 8جواف  ،1966كاؼبتضمن قانوف االجراءات اعبزائية ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)71الصادر يف  10نوفمرب.2004

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم الرئاسي رقم  ،56-85اؼبؤرخ يف  16مارس  ،1985اؼبتعلق بإنشاء مركز للبحث يف اإلعالـالعلمي كالتقٍت ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)12الصادر يف  17مارس .1985

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم الرئاسي رقم  ،73-86اؼبؤرخ يف  8أفريل  ،1986اؼبتعلق بإغباؽ مركز البحث يف اإلعالـالعلمي كالتقٍت باحملافظة السامية للبحث ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)15اؼبؤرخ يف  9أفريل .1986

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،454-03اؼبؤرخ يف  1ديسمرب  ،2003اؼبعدؿ للمرسوـ الرئاسي ،56-85اؼبتعلق بإنشاء مركز للبحث يف اإلعالـ العلمي كالتقٍت ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)75الصادر يف  7ديسمرب .2003
 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي ،القرار الوزاري المشترك ،اؼبؤرخ يف  2سبتمرب  ،2006كاؼبتعلقبالتنظيم الداخلي ؼبركز البحث يف اإلعالـ العلمي كالتقٍت ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)02الصادر يف  7يناير .2007

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي ،القرار رقم  ،153اؼبؤرخ يف  14مام  ،2012اؼبتعلق بإنشاء جدكؿاؼبوقع
يف
كاستعمالو.
تزكيده
كحيدد كيفيات
كاألطركحات
للمذكرات
مركزم
فهرسي
 ،https://www.pnst.cerist.dz/pnstARABE/Pnst-Ar.pdfشوىد بتاريخ.23:00 ،2017/06/03 :

اإللكًتكين:

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي ،المنشور الوزاري رقم  ،01اؼبؤرخ  06جواف  ،2017اؼبتعلقبالتسجيل األكرل كتوجيو حاملي شهادة البكالوريا بعنواف السنة اعبامعية .2018-2017
 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،القانون رقم  ،04-08اؼبؤرخ يف  23جانفي  ،2008اؼبتعلق بالقانوف التوجيهي للًتبية الوطنية ،اؼبادة ،45الجريدة الرسمية ،العدد( ،)04الصادر يف  27جانفي .2008
 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،318-09اؼبؤرخ يف  6أكتوبر  ،2009اؼبتعلق بتنظيم االدارة اؼبركزية يف كزارةالًتبية الوطنية ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)58الصادر يف  11أكتوبر.2009

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  288/01اؼبؤرخ يف  24سبتمرب  ،2001اؼبتضمن تعديل القانوف االساسيللمركز الوطٍت للتعليم اؼبعمم كاؼبتمم باؼبراسلة عن طريق اإلذاعة كالتلفزيوف ،الجريدة الرسمية ،العدد ( ،)56الصادر يف  30سبتمرب .2001
 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،القانون رقم  ،07-08اؼبؤرخ يف  23فيفرم  ،2008اؼبتعلق بالقانوف التوجيهي للتكوين كالتعليم اؼبهنُت،الجريد الرسمية ،العدد ( ،)11الصادر يف  2مارس .2008

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،210-10اؼبؤرخ يف  16سبتمرب  ،2010اؼبتضمن إحداث الرقم التعريفيالوطٍت الوحيد ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)54الصادر يف  19سبتمرب .2010
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 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،75-14اؼبؤرخ  17أفريل  ،2014الذم حيدد قائمة كثائق اغبالة اؼبدنيةالجريدة الرسمية ،العدد( )11الصادر يف  26فيفرم .2014
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 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم  ،363-14اؼبؤرخ  15ديسمرب  ،2014اؼبتعلق بإلغاء األحكاـ التنظيمية اؼبتعلقةبالتصديق طبق األصل على نسخ الوثائق اؼبسلمة من طرؼ اإلدارات العمومية ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)72الصادر يف  16ديسمرب .2014

 اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي  ،315-15اؼبؤرخ يف  10ديسمرب ،2015اؼبتعلق بإصدار نسخ كثائق اغبالة اؼبدنيةبطريقة إلكًتكنية ،الجريدة الرسمية ،العدد( ،)68الصادر يف  27ديسمرب ،2015اؼبادة  ،1ص.6
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مارس.2013
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مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد51أيار /مايو - 9152المجلد– 10المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

353

 شاطر باش أحمد و بن.د
زعمة عبدالقادر

اإلطار القانوني لتطبيق الحكومة اإللكترونية في الجزائر

 كلية:3 جامعة اعبزائر، رسالة ماجستَت غَت منشورة،" "االدارة االلكترونية في الجزائر دراسة ميدانية حول أنظمة النقد اآللي، نصَتة، شبوب.2013، زبصص ؾبتمع معلومات، قسم االعالـ كاالتصاؿ،العلوـ السياسية كاالعالـ
: المواقع اإللكترونية.5
 صبادل10  عقد يوـ، ؾبلس الوزراء،2014-2010  برنامج التنمية الخماسي: بياف رئاسة اعبمهورية، اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبيةhttp://algerianembassy-saudi.com/PDF/quint.pdf: على اؼبوقع االلكًتكين.2010  مايو24ق اؼبوافق لػ1431 الثانية
، اعبزائر. مركز أظباء النطاقات، مركز البحث يف اإلعالـ العلمي كالتقٍت: اعبزائر. ميثاق التسمية لالمتداد، كزارة التعليم العارل كالبحث العلميhttp://xn--ggbdmbaav3cjl1c9heugfv.xn--:االلكًتكين
اؼبوقع
على
.2012
lgbbat1ad8j/images/pdf.nic/charte.pdf
: مراجع باللغة األجنبية:ثانيا
:الكتب.1
- Ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, ecommition, E-Algérie 2013, décembre 2008.
- OECD," The case for E-Government excerpts from the OECD report the EGovernment Imperative", Paris: Publications Service, Vol. 3, No 1, 2003.
- United Nations, "E-Government survey 2014: E-Government for the Future we want",
New York: Department of Economic and Social Affairs, 2014.
- United Nations,"United Nations E-Government Survey 2016: E-Government in
Support of Sustainable Development", New York: Department of Economic and Social
Affairs, 2016.
- WIRTZ, Bernd W. & DAISER, Peter, E-Government Strategy Process Instruments. 1st
edition, Speyer: University of Administrative Sciences, September 2015. )textbook for the
digital society(

:الدوريات والملتقيات.2
- Hussain M. AL HASAN ,"E-Management Theory and application",RIYADH: The
International Conference for Administrative Development: Towards Excellence in Public
Sector Performance The Institute of Public Administration (IPA),1-4 November 2009.
-

354

Nugi
Nkwe
,"
E-Government:
Challenges
and
Opportunities
in
Botswana,"International Journal of Humanities and Social Science, USA: Centre for
Promoting Ideas, Vol. 2, No. 17.

 –المركز الديمقراطي10المجلد- 9152 مايو/ أيار51العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون
برلين-ألمانيا-العربي

